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АНОТАЦІЯ 

 

Якубець А. В. Повсякденне життя України другої половини 1940-х – 

середини 1960-х років: за публікаціями журналу «Перець». – Кваліфікаційна 

наукова 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; 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. Київ, 2019. 

 

Дисертація присвячена вивченню проблематики повсякденного життя 

України та її населення за радянської доби в хронологічних межах другої 

половини 1940-х – середини 1960-х років, ґрунтуючись на відповідних 

публікаціях сатирично-гумористичного журналу «Перець», який позиціоновано 

як важливе та цінне джерело з анонсованої теми. 

Вітчизняна історична наука вже має приклади ґрунтовного вивчення 

окремих аспектів соціокультурного чи політичного життя мешканців України 

на основі аналізу періодики. Однак дослідження повсякдення за матеріалами 

одного із наймасовіших періодичних видань радянського періоду ще 

не здійснювалося. Саме цим і зумовлена актуальність теми дисертації. Вона 

посилюється ще й тим, що «Перець» можна позиціонувати заледве чи 

не провідним «соціальним дзеркалом», у якому відображалися основні суспільні 

тенденції радянської України. Виходячи друком впродовж 1941–2013 років 

кожні два тижні і маючи на початок 1980-х років наклад у 3,3 мільйона 

примірників, це видання в умовах УРСР слугувало своєрідним лакмусовим 

папірцем, який моментально реагував на зміни не лише у соціально-

політичному, але й повсякденному житті. Фейлетони, замітки, карикатури, 

опубліковані на сторінках «Перця», відібрані та систематизовані як суто 

фактичний матеріал, формують різнобічну та різноманітну картину 
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повсякденного життя населення України за радянської доби. При цьому левова 

частка журнальних матеріалів містила не абстрактний, а конкретний фактаж – 

із зазначенням прізвищ, населених пунктів, установ, підприємств, організацій 

тощо. Ретельне вивчення та аналіз цього обсягу дозволяє не лише отримати 

додаткову інформацію з тієї чи іншої теми, дотичної до історії повсякдення, але й 

виявити певні закономірності та тенденції життя радянських людей, причому – 

у їх розвитку. Водночас, присутнє розуміння, що будь-який фактаж, 

опублікований у журналі «Перець», не є самодостатнім, а може розглядатися 

лише у контексті більш масштабних та узагальнених процесів. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів (десяти підрозділів), 

висновків, списку джерел і літератури та додатків. 

У першому розділі у трьох підрозділах викладено теоретичні засади 

дослідження: стан наукової розробки теми, джерельну базу та методологічні 

засади. Зокрема, докладно проаналізовано вітчизняну та, частково, зарубіжну 

історіографію історії повсякдення в цілому та у розрізі пресознавчих студій 

зокрема. Зазначено, що в основі заявленої проблематики лежать, насамперед, 

питання інституалізації історії повсякдення, її джерел та періодичної преси 

як історичного джерела у сучасній історіографії. Констатовано, що незважаючи 

на певну увагу з боку дослідників, на сьогоднішній день журнал «Перець» 

у вітчизняній історичній науці як комплексне джерело саме з історії повсякдення 

ще не розглядався і наукових праць, написаних на цьому підґрунті і у цьому 

контексті, на даний час не існує. 

Другий розділ складається із чотирьох підрозділів, які об’єднують у собі 

висвітлення на сторінках журналу «Перець» чотирьох основних складових 

поняття соціальної інфраструктури, як невід’ємної частини повсякдення, а саме: 

житлово-комунального господарства (благоустрій населених пунктів, житло, 

житлово-комунальні послуги), транспорту та зв’язку, торгівлі та громадського 

харчування, а також – медицини. Вичленувано певні тенденції, що були 

характерними для всієї соціальної інфраструктури УРСР (а, відтак, для 

повсякдення жителів республіки) другої половини 1940-х – середини 1960-х 
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років. Це, насамперед, тотальний дефіцит – як товарів, так і послуг (в останньому 

випадку, зокрема – житлово-комунальних, транспортних та медичних). Дефіцит, 

викликаний, передовсім, зарегульованістю радянської економіки, домінуванням 

у ній ручного управління, відсутністю чітких логістичних методик (як мінімум, 

на рівні обслуговування державою приватного споживача). Друга характерна 

тенденція – низька якість все тих же товарів та послуг, що, серед іншого, була 

викликана відсутністю ефективної системи стимулів та мотивації, оскільки 

радянська економіка заохочувала виконання плану, а не дотримання якісних 

показників. 

Третій розділ (три підрозділи) присвячений проблематиці індивідуального 

повсякдення та відпочинку жителів України у другій половині 1940-х – середині 

1960-х років відповідно до публікацій «Перця» з акцентуванням на недоліках 

матеріально-побутового забезпечення, зокрема – у сегментах забезпечення 

населення меблями, одягом та взуттям, побутовою технікою, іншими 

предметами повсякденного та широкого вжитку, а також – у сфері дозвілля 

(радіо, кіно, телебачення, клуби, бібліотеки, курорти тощо). Констатовано, 

що побут та дозвілля жителів УРСР другої половини 1940-х – середини 1960-х 

років мали ту саму проблематику, що й соціальна сфера. Перед тут теж вели 

дефіцит та низька якість товарів і послуг. На підставі великої кількості матеріалів 

журналу «Перець» продемонстровано ігнорування радянською економікою 

побутових потреб пересічного громадянина. Акцентовано увагу на відсутності 

чітких виробничих технологій та стандартизації у цій сфері, а також 

на симптоматичній особливості радянської системи виробництва – масовому 

копіюванні застарілих західних зразків (це, насамперед, стосується техніки). 

З іншого боку, певні тенденції в організації побуту та дозвілля радянських людей 

свідчили про те, що, нехай із значним запізненням стосовно країн Заходу, 

але в СРСР в цілому та УРСР, зокрема на межі 1950-х – 1960-х років, 

розпочалося формування суспільства масового споживання.  

В цілому, внаслідок систематизації та аналізу публікацій журналу 

«Перець» за 1945–1965 років визначено, що громадян України у вказаний період 
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найбільш цікавили такі сфери повсякдення, як забезпечення житлом, якісними 

товарами (одяг, взуття, меблі, товари широкого споживання) та послугами 

(громадський транспорт, ЖКГ, зв’язок, медичне обслуговування), стан доріг, 

благоустрій міст тощо. 

Вивчення публікацій видання дало можливість дійти висновку, що, 

починаючи з другої половини 1950-х років, Україна переживала житловий 

будівельний бум, все більше українських сімей отримували індивідуальні 

квартири, які, радуючи самим фактом своєї наявності, приносили новоселам 

масу проблем у вигляді неякісно виконаних будівельних робіт, відсутності 

якісних житлово-комунальних послуг, незадовільного стану вулиць, ігнорування 

питань екології (озеленення, парки, сміття, стічні води та каналізація). 

Завдяки контенту журналу «Перець» з’ясовано, що у вказаний період 

головними недоліками у сфері пасажирських перевезень і послуг поштового 

та телефонного зв’язку були дефіцит та низька якість. Медицині ж були 

притаманні дефіцит приміщень медичних та аптечних закладів (особливо – 

на селі), ліків та медперсоналу, низька кваліфікація останнього. Масові 

зловживання, безгосподарність, дефіцит, бюрократія, відсутність модернізації 

були характерними ознаками радянських торгівлі та громадського харчування, 

які перетворювалися на напівкриміналізовані сфери.  

Проаналізовано журнальну критику недоліків у сфері забезпечення 

жителів УРСР у 1945–1965 роках предметами побуту. Зроблено висновок щодо 

існування тотального дефіциту та вкрай низької якості (браку) товарів 

повсякденного вжитку: меблів, побутової техніки, одягу, взуття, іншої продукції, 

що забезпечує нормальне щоденне функціонування людини, формування 

на цьому тлі «чорного ринку», системи блату та хабарництва.  

На підставі вивчення текстового та ілюстративного матеріалу журналу 

«Перець» у сукупності з додатковими джерелами з’ясовано, що з середини 

1950-х років в УРСР з’явилися нові види дозвілля і, серед іншого – сімейний 

перегляд телепрограм, відпочинок на морі. Водночас сфера відпочинку не була 
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позбавлена типових недоліків радянської соціально-економічної системи – 

дефіциту, неякісних товарів та послуг, низького рівня туристичного сервісу. 

Констатовано, що весь вищезазначений негатив мав системний та 

не вирішуваний у принципі характер. Це можна пояснити недосконалістю 

соціально-економічної системи соціалізму в цілому, зокрема – орієнтацією 

на кількісні (валовий відсоток виробництва, план), а не на якісні показники, 

відсутністю ринкової конкуренції між виробниками, надавачами послуг, 

торговельними організаціями, а також – браком ефективної системи 

стимулювання, заохочення та мотивації. 

Акцентовано увагу на цінності сатирично-гумористичного журналу 

«Перець» як важливого джерела з історії повсякдення України та її жителів 

за радянської доби. Шляхом використання великого обсягу матеріалу із «Перця» 

його введено у науковий обіг та продемонстровано значні перспективи науково-

дослідницького потенціалу цього видання. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що на 

дисертаційному рівні вперше: визначено сатирично-гумористичний журнал 

«Перець» важливим джерелом з історії повсякдення України; здійснено підбір, 

системний аналіз, структурування та систематизацію публікацій журналу 

«Перець», що мають стосунок до історії повсякдення України у 1945–1965 роках; 

введено у науковий обіг великий обсяг конкретної інформації, яка стосується 

провідних аспектів повсякденного життя мешканців України після Другої 

світової війни. Подальшого розвитку отримали вивчення історії повсякдення 

України радянського періоду та її джерелознавча складова, а також – пресознавчі 

студії вітчизняної історіографії. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що напрацювання, 

застосовані під час роботи над нею, факти, висновки та положення, великий 

обсяг зібраної інформації можуть бути використані науковцями у процесі 

створення узагальнюючих праць з історії України другої половини ХХ століття, 

а також під час розробки нормативних чи спеціальних курсів з історії України, 
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джерелознавства, історії повсякдення та ін., створення музейних експозицій, 

науково-популярних лекцій та презентацій. 

Ключові слова: історія повсякдення, журнал «Перець», соціальна 

інфраструктура, побут, дозвілля, Україна (1945–1965). 

 

ABSTRACT 

 

Yakubets, Aliona. Everyday life of Ukraine in the second half of the 1940s – the 

mid-1960s according to the publications of the Perets magazine. Qualifying research 

work with the rights of the manuscript. 

Thesis for Candidate’s Degree (PhD) of Historical Sciences with Specialization 

in the History of Ukraine (07.00.01). Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2019. 

 

The dissertation is devoted to the study of the problems of everyday life 

of Ukraine and its population in the Soviet era in t the second half of the 1940s – 

the middle of the 1960s. It based on relevant publications of the satirical and humorous 

magazine the Perets, which has been positioned as an important and valuable source 

from the annotated topic. 

Domestic historical science already has examples of a thorough study of certain 

aspects of socio-cultural or political life of Ukrainians on the basis of the analysis 

of periodicals. However, the study of everyday life on the materials of one of the most 

massive periodicals of the Soviet period has not yet been carried out. This is 

the relevance of the topic of the dissertation is determined. It is also exacerbated by 

the fact that the Perets magazine can be considered almost as a leading “social mirror”, 

which reflected the main social tendencies of Soviet Ukraine. Edition was published 

during 1941–2013 biweekly and having a circulation of 3,3 million copies 

at the beginning of the 1980s. This magazine in the conditions of the Ukrainian SSR 

served as a kind of litmus test, which immediately was reacted to changes not only 

in the socio-political, but also everyday life. Feuilletons, paragraphs, caricatures, 
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published on the pages of the Perets, selected and systematized as purely factual 

material, form a versatile and diverse picture of the everyday life of the Ukrainian 

population in the Soviet era. At the same time, the lion's share of journal materials 

contained not an abstract, but concrete facts – indicating surnames, settlements, 

institutions, enterprises, organizations, etc. Careful study and analysis of this volume 

allows not only to receive additional information on a topic that is tangent to the history 

of everyday life, but also to reveal certain regularities and tendencies of life of Soviet 

people in their development. However, there is also an understanding that any facts 

published in Peretz is not self-sufficient and t can only be considered in the context 

of larger and more generalized processes. 

The dissertation consists of an introduction, three parts (ten subsections), 

conclusions, a list of sources and literature and applications. 

In the first part in three subsections the theoretical principles of the research are 

described: the state of scientific development of the theme, the source base 

and methodological principles. In particular, the domestic and, partly, foreign 

historiography of the history of everyday life as a whole and in the context of press 

science studies in particular is analyzed in detail. It is noted that the basis of the stated 

issues is, first of all, the question of institutionalization of the history of everyday life, 

its sources and periodicals as a historical source in modern historiography. It is stated 

that despite the certain attention from the part of researchers, for today the Perets 

magazine in the national historical science as a complex source from the history 

of everyday life has not yet been considered and the scientific works written on this 

basis and in this context, at present, do not exist. 

The second part consists of four subsections that combine the four main 

components of the notion of social infrastructure as an integral part of everyday life 

in the pages of the Perets magazine, namely: housing and communal services 

(improvement of settlements, housing, housing and communal services, utilities), 

transport and communications, trade and catering, as well as medicine. Certain 

tendencies that were characteristic of the entire social infrastructure of the Ukrainian 

SSR (and, therefore, for everyday life of inhabitants of the republic) of the second half 
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of the 1940s - the middle of the 1960's were distinguished. This, above all, a total 

deficit – both goods and services (in the latter case, in particular, housing, communal, 

transport and medical). The shortage is caused, above all, by the overregulation 

of the Soviet economy, the dominance of manual management in it, and the lack 

of clear logistic techniques (at least at the level of service by the state of the private 

consumer). The second characteristic trend was the poor quality of goods and services, 

which, among other things, was caused by the lack of an effective system of incentives 

and motivation, as the Soviet economy encouraged the implementation of the plan 

rather than the observance of qualitative indicators. 

The third part (three subsections) is devoted to the problems of individual 

everyday and recreation of Ukrainian people in the second half of the 1940s – 

the mid-1960s, according to the publications of the Perets magazine with an emphasis 

on the disadvantages personal services. In particular, in segments of providing 

the population with furniture, clothes and footwear, home appliances, other objects 

of everyday and general use, as well as in leisure sphere (radio, cinema, television, 

clubs, libraries, resorts, etc.). It was stated that the life and leisure of the inhabitants 

of the Ukrainian SSR in the second half of the 1940s – the mid-1960s had the same 

problems as the social sphere. Here was dominated too there was a shortage and poor 

quality of goods and services. On the basis of a large number of materials of the Perets 

magazine demonstrated, the Soviet economy ignored the everyday needs of an ordinary 

citizen. The emphasis is on the lack of clear production technologies and 

standardization in this sphere, as well as on the symptomatic peculiarities of the Soviet 

system of production – mass copying of outdated Western designs (this is, first of all, 

domestic appliances). On the other hand, certain tendencies in the organization 

of everyday life and leisure of the Soviet people indicated that, albeit with 

a considerable delay in relation to the West, but in the USSR as a whole and 

the Ukrainian SSR, particularly at the turn of the 1950s – 1960s, the formation 

consumer society beginning. 

In general, due to the systematization and analysis of the publications 

of the Perets magazine from 1945 to 1965, it was determined that the citizens 
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of Ukraine during this period were most interested in such spheres of everyday life 

as providing housing, high-quality goods (clothes, footwear, furniture, consumer 

goods) and services (public transport, housing and communal services, 

communications, medical services), road conditions, urban amenities, etc. 

The study of the publications of the edition made it possible to conclude that 

since the second half of the 1950s, Ukraine was experiencing a housing boom, more 

and more Ukrainian families received individual apartments, which, pleasing 

by the fact of their presence, brought a lot of problems to newcomers in the form 

of poorly executed construction works, lack of quality housing and communal services, 

unsatisfactory state of streets, neglect of ecology issues (landscaping, parks, garbage, 

sewage). 

Due to the content of the Perets magazine it was found out that during this period 

the main shortcomings in the sphere of passenger transportation and postal and 

telephone services were deficit and poor quality. Medicine was also characterized 

by a shortage of premises for medical and pharmacy facilities (especially 

in the countryside), medicine and nursing staff, low qualifications of the latter. Mass 

abuses, mismanagement, deficits, bureaucracy, lack of modernization were typical 

signs of Soviet trade and catering, which turned into semi-criminalized spheres. 

The journalistic critique of shortcomings in the field of provision of inhabitants 

of the Ukrainian SSR in the years 1945–1965 was analyzed by the objects of everyday 

life. The conclusion is made about the existence of a total deficit and extremely low 

quality (spoilage) of everyday goods: furniture, household appliances, clothes, shoes, 

other products that ensure the normal daily functioning of a person, the formation 

of a “black market”, protection and bribery system on this background. 

On the basis of the study of text and illustrative material of the Perets magazine 

in conjunction with additional sources it was found that since the mid-1950s 

in the Ukrainian SSR new types of leisure appeared, and, among other things, family 

watching television programs, sea rest. At the same time, the sphere of rest was not 

deprived of typical defects of the Soviet socio-economic system – deficit, poor quality 

goods and services, low level of tourist service. 
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It was stated that all of the aforementioned negative had a systemic and 

in principle non-solvable. This can be explained by the imperfection 

of the socioeconomic system of socialism in general, in particular, the focus on 

quantitative (gross percentages of production, plan), rather than on qualitative 

indicators, the lack of market competition between producers, service providers, trade 

organizations, and the lack of an effective incentive system, encouragement and 

motivation. 

The attention is paid to the value of the satirical and humorous the Perets 

magazine as an important source of the history of the everyday life of Ukraine and its 

inhabitants in the Soviet era. By using a large amount of material from the Perets it has 

been introduced into scientific circulation and significant prospects of research and 

research potential of this edition have been demonstrated. 

The scientific novelty of the obtained results is that at the dissertation level 

for the first time: the satirical and humorous magazine the Perets is defined 

as an important source in the history of everyday life of Ukraine; selection, systematic 

analysis, structuring and systematization of the publications of the Peretz magazine 

related to the everyday life history of Ukraine in 1945–1965 was realized; a large 

volume of concrete information concerning the leading aspects of the everyday life 

of Ukrainian inhabitants after the Second World War was introduced into the scientific 

circulation. Further development was gain to the study of the history of the everyday 

life of Ukraine in the Soviet period and its source component, as well as to the press 

studies in national historiography. 

The practical significance of the dissertation is that the holdings, used during its 

work, the facts, conclusions and provisions, the large amount of information gathered can 

be used by scientists in the process of creating general works on the history of Ukraine 

in the second half of the 20th century, as well as during the development of normative 

or special courses on the history of Ukraine, sources of literature, history of everyday life, 

etc., creation of museum expositions, popular scientific lectures and presentations. 

Key words: the history of everyday life, the Perets magazine, social 

infrastructure, way of life, leisure, Ukraine (1945–1965).  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Поняття «повсякдення» сучасними тлумачними 

словниками трактується як «те, що буває кожного дня, щодня; щоденність» 

[1893, с. 1001]. До певної міри тут можна також застосувати синоніми 

«буденність», «щоденність», «рутина», «побут» [1898, с. 329] тощо. Тобто, 

повсякденне життя – це банальні (у розумінні частоти повторюваності) речі, дії, 

події та явища, що супроводжують нас щодня і приймаються як, можливо, 

й набридливі, але невід’ємні маркери людського існування. 

З іншого боку, повсякдення є так само невід’ємною складовою історичної 

пам’яті, а, відтак, повинно слугувати об’єктом історичного дослідження. Що, 

власне, й відбулося у ХХ столітті, коли, певною мірою освоївши 

макроісторичний наратив, науковці звернули свій погляд на мікроісторію 

(а історію повсякдення варто співвідносити саме з нею), яка, власне, і слугує 

підвалиною будь-якої епохи, але, так само, як і підвалина будівлі, перебуває поза 

увагою широкого загалу, хоча і є основою конструкції. 

Власне, саме усвідомлення останньої обставини і зумовлює актуальність 

студій з історії повсякдення. Джерельна ж база тут надзвичайно широка – 

починаючи від державного нормативного документу, який, врегульовує, 

скажімо, механізм надання житлово-комунальних послуг для населення, – 

і закінчуючи фіскальним чеком універмагу із зафіксованою вартістю зимового 

жіночого пальта у 1981 році (більш детально про це – у підрозділі 1.2). Особливе 

місце тут займає періодична преса, вивчення, систематизація та структурування 

контенту якої здатне почасти дати уявлення про ті чи інші процеси та явища 

повсякденного життя певного історичного періоду у певній країні навіть 

з мінімальним залученням інших джерел. 

Не є в цьому відношенні винятком газети та журнали, що видавалися 

в Україні за радянських часів. Незважаючи на потужні ідеологічні нашарування, 

періодика УРСР за умови комплексного та критичного підходу до вивчення 

та аналізу матеріалів, допомагає створити об’ємну картину повсякденного життя 
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тогочасного жителя УРСР. Особливо це стосується сатирично-гумористичного 

журналу «Перець», який за тих умов слугував заледве чи не базовим «соціальним 

дзеркалом», де відображалися основні суспільні тенденції радянської України, 

звичайно – у їх офіціозній інтерпретації та відповідній оцінці. Проте, будучи 

відібраними та систематизованими як фактичний матеріал (без врахування 

ідеологічних складових) перчанські фейлетони, замітки, карикатури, а також, 

особливо, – листи читачів (про них, більш детально – у підрозділах 1.1 та 1.2) 

складаються у різнобічну та різноманітну картину повсякденного життя 

населення України за радянської доби, оскільки специфіка «Перця» саме й 

полягала в акцентуванні на повсякденній проблематиці. При цьому левова 

частка перчанських публікацій містила не абстрактний, а конкретний фактаж – 

із зазначенням прізвищ, населених пунктів, установ, підприємств, організацій 

тощо. Ретельне вивчення цих текстів, аналіз, систематизація та структурування 

дозволяє не лише отримати додаткову інформацію з тієї чи іншої теми, але й 

виявити певні закономірності та тенденції, причому – у їх розвитку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках наукової тематики історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору» 

(державний реєстраційний номер №16БФ046-01) та пов’язана із науковими 

дослідженнями кафедри етнології та краєзнавства Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Мета дисертації – комплексна характеристика повсякдення мешканців 

України у другій половині 1940-х – першій половині 1960-х рр. крізь призму та 

аналіз публікацій сатирично-гумористичного журналу «Перець».  

Реалізація заявленої мети зумовила необхідність послідовного вирішення 

таких конкретних дослідницьких завдань: 

– визначити стан розробки теми, історіографічної та джерельної бази, 

необхідної для проведення дослідження; 



17 

 

– дослідити та систематизувати матеріали журналу «Перець», 

опубліковані впродовж 1945–1965 рр., визначити основні тематичні аспекти, які 

актуалізуються у виданні та відображають повсякдення мешканців України; 

– проаналізувати трансформації у сфері житлового будівництва, 

благоустрою населених пунктів та житлово-комунальних послуг в УРСР у 1945–

1965 рр., що знайшли своє відображення на сторінках видання; 

– з’ясувати недоліки у галузі забезпечення населення радянської 

України послугами у сфері медицини, торгівлі, громадського харчування, 

транспорту і зв’язку за публікаціями журналу «Перець»;  

– проаналізувати критику в журналі недоліків у сфері забезпечення 

громадян УРСР у 1945–1965 рр. одягом, меблями, побутовою технікою, 

предметами побуту;  

– виявити інформативну цінність публікацій «Перця» для аналізу 

процесів, що відбувалися у сфері дозвілля і відпочинку;  

– з’ясувати причини, що лежали в основі негативних явищ, 

відображених у журналі;  

– довести цінність сатирично-гумористичного журналу «Перець» як 

важливого джерела з історії повсякдення народу України за радянської доби. 

Об’єктом дослідження постає повсякденне життя мешканців України 

другої половини 1940-х – першої половини 1960-х років у контексті розвитку 

загальноукраїнських суспільно-політичних, соціально-економічних та 

культурних процесів цього періоду. 

Предметом вивчення є публікації сатирично-гумористичного журналу 

«Перець» як джерело з історії повсякдення. 

Хронологічні рамки дослідження обмежені 1945–1965 роками, що дає 

змогу порівняти динаміку розвитку й специфіку повсякденного буття мешканців 

України у т. зв. пізній сталінський та хрущовський періоди існування СРСР. 

Методологія та методи дослідження дослідження залежали від 

специфіки проблематики, поставленої мети та конкретних завдань роботи і 

реалізовувалися за допомогою таких методологічних інструментів: історико-
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генетичного, історико-критичного, історико-порівняльного, історико-

психологічного, історико-системного, квантитативного, мікроісторичного, 

проблемно-хронологічного та статистичного методів, методів реконструкції, 

дихотомії (норма / аномалія), емпіричного і комплексного аналізу, історизму, 

структурного аналізу, контент-аналізу та ін. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що на 

дисертаційному рівні 

вперше: 

– визначено сатирично-гумористичний журнал «Перець» важливим 

джерелом з історії повсякдення України; 

– здійснено підбір, системний аналіз, структурування та систематизацію 

публікацій журналу «Перець», що мають стосунок до історії повсякдення 

України у 1945–1965 роках; 

– введено у науковий обіг великий обсяг конкретної інформації, яка 

стосується провідних аспектів повсякденного життя мешканців України після 

Другої світової війни; 

уточнено та комплексно охарактеризовано: 

– недоліки житлово-комунального господарства та транспортної сфери 

УРСР, означену у публікаціях журналу «Перець» у вищезазначених 

хронологічних межах; 

– негативні прояви у роботі торгових та медичних закладів, закладів 

громадського харчування радянської України на прикладах сатиричного 

висвітлення на сторінках «Перця»; 

– проблеми в організації побуту (домашнє господарство, одяг, взуття, 

відпочинок тощо) населення України у 1945–1965 роках та їх причини, що були 

оприлюднені у сатиричних публікаціях «Перця»; 

подальшого розвитку отримали: 

– вивчення історії повсякдення України радянського періоду та її 

джерелознавча складова; 

– пресознавчі студії вітчизняної історіографії.  
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Практичне значення дисертації. Напрацювання, застосовані під час роботи 

над дисертацією, факти, висновки та положення, великий обсяг використаної 

інформації можуть бути використані науковцями у процесі створення узагальнюючих 

праць з історії України другої половини ХХ століття, а також під час розробки 

нормативних чи спеціальних курсів з історії України, джерелознавства, історії 

повсякдення та ін., створення музейних експозицій, науково-популярних лекцій та 

презентацій. 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення та результати, обробка 

та зведення джерел, їх структурування та систематизація, висновки 

дослідження – отримані автором самостійно і становлять його персональний 

доробок. 

Апробація результатів дисертації. Окремі положення дисертації були 

оприлюднені на Міжнародних науково-практичних конференціях «Другі києвознавчі 

читання: історія та етнокультура» (Київ, 2017) та «Музеї та реставрація у контексті 

збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності» (Київ, 2017), 

Всеукраїнському науково-теоретичному семінарі «Радянська повсякденність 

у культурній пам’яті суспільства» (Вінниця, 2017), двох Щорічних науково-

практичних конференціях Національного музею історії України (Київ, 2017 та 2018). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 статей, з них 5 – у вітчизняних 

фахових виданнях, 1 – у закордонному та 3 – у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура дисертації зумовлена специфікою поставлених мети і завдань, 

логікою розкриття і характером досліджуваної теми. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів (10 підрозділів, 11 пунктів), висновків, списку джерел 

і літератури та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 284 сторінки, 

із них: основний текст – 164 сторінки (331,4 тис. знаків, включаючи пробіли, 

або ж 8,3 авторських аркуші), список використаних джерел і літератури – 

87 сторінок (1929 позицій) та додатки – 19 сторінок (оформлені відповідно до 

наказу МОН України №40 від 12.01.2017).  
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Розділ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Стан наукової розробки теми 

Розгляд сатирично-гумористичного журналу «Перець» як джерела з історії 

повсякдення України та її населення за радянської доби й аналіз стану 

відповідної наукової розробки має комплексний вимір і базується на більш 

широкій проблематиці. В її основі лежать, насамперед, питання інституалізації 

історії повсякдення у сучасній вітчизняній історіографії, джерел історії 

повсякдення в цілому та періодичної преси як історичного джерела зокрема. 

Та для початку варто визначитися з правильністю формулювання українською 

мовою самого терміну – «історія повсякдення», чи «історія повсякденності»? Тут 

варто звернутися до академічного 11-томного «Словника української мови», 

який трактує «повсякдення» як «те, що буває кожного дня, щодня; щоденність», 

у той же час пояснюючи «повсякденність» як абстрактний іменник до 

прикметника «повсякденний» («який є, буває, має місце, відбувається і т. ін. 

кожного дня; щоденний») [1908, с. 695]. Таким же чином подає ці слова 

і «Великий тлумачний словник сучасної української мови» [1893, с. 1001].  

Виходячи з дефініцій та екстраполюючи їх на предмет, про який йдеться, 

дозволимо собі констатувати, що більш вірним було б формулювання «історія 

повсякдення», у той час як вітчизняні науковці значно частіше вдаються до 

терміну «історія повсякденності». Хоча не менш академічна за «Словник 

української мови», але видана на 30 років пізніше Інститутом історії України 

НАН України, а тому – більш сучасна «Енциклопедія історії України» все-таки 

подає цей напрям історичної науки як «історію повсякдення» [1895, с. 618]. Тим 

більше, що навіть на вербально-фонетичному рівні слово «повсякденність» 

виглядає банальною калькою з російської «повседневности». 

Трактування ж самого поняття «історія повсякдення» серед українських 

істориків (а теоретико-методологічною складовою цього напряму займаються, 

зокрема, Віктор Горобець, Ольга Коляструк, Олександр Удод) має дуже широкий 
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діапазон: від твердження, що в її рамках «ведуться дослідження умов життя, 

праці та відпочинку (побуту, умов проживання, раціону харчування, способів 

лікування, соціальної адаптації), а також факторів, що впливають на формування 

свідомості та норм поведінки, соціально-політичні уподобання тощо переважної 

більшості населення («пересічних людей») тієї чи іншої країни в той чи інший 

історичний період» [1895, с. 619], – до застереження, що історія повсякдення 

«це – аж ніяк не історія побуту, житла чи одягу», а «перш за все, процес 

олюднення побуту, психологізація щоденного життя, ставлення людини до 

побутових проблем, до влади, держави і суспільства в цілому через призму 

особистісного сприйняття умов життя» [1822, с. 20] і до констатації щодо того, 

що «через багатоликість повсякденності і, як наслідок, розмаїття дослідницьких 

завдань та використовуваних методологій, її численні тлумачення, по суті 

справи, не можна звести до спільного знаменника» [1784, с. 48]. 

Такий різнобій думок можна пояснити тим, що історія повсякдення як 

складова частина історичної науки отримала визнання з боку не лише 

українського, але й світового наукового співтовариства якихось три десятиліття 

тому – наприкінці 1980-х років – і донедавна ще трактувалася як «альтернативна 

історіографія» [1895, с. 618, 619], або навіть – «проблемна історіографія» [1821, 

с. 19]. Вітчизняні ж науковці зовсім нещодавно говорили про історію 

повсякдення як про «новий напрям гуманітарних досліджень» [1775, с. 48]. 

Станіслав Кульчицький, зокрема, констатував здійснений віднедавна 

науковцями поділ історії на «мікро» та «макро», хоча століттями у наукових 

студіях домінувала остання, а також відзначив, що «праць з такої тематики 

у вітчизняній історіографії дуже мало. У переважній більшості історичних 

періодів проблематика повсякденності є “білою плямою”» [1791, с. 10]. 

Щоправда, ще на початку 2000-х років в українській історіографії з’явилися як 

мінімум дві варті уваги монографії відповідного напряму, що стосувалися саме 

радянської доби – «Соціально-побутові умови життя населення України в другій 

пол. ХХ ст.» Людмили Ковпак з акцентуванням переважно на міській побутовій 
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проблематиці [1780] та «Соціально-побутова інфраструктура українського села 

1921–1991 рр.» Івана Рибака [1811]. 

Втім, спроби досліджень окремих аспектів повсякдення (побут, одяг, 

харчування, відпочинок тощо) в історичному розрізі здійснювалися і значно 

раніше, проте вони не мали системного та централізованого характеру. Чого не 

можна сказати про філософський контекст повсякдення – його, як самостійну 

світоглядну проблему, сформулював ще на початку ХХ століття Едмунд 

Гуссерль, заклавши, тим самим, підвалини феноменології [1847; 1848; 1849]. 

Представники школи Гуссерля (зокрема, Пітер Людвіг Бергер, Томас Лукман, 

Адольф Шюц) визнавали повсякденне життя як фундамент теоретичного знання, 

на якому базується пізнання буття в цілому, розглядали повсякдення як сферу 

реальності, що є первинною стосовно інших сфер, а тому має бути визнана нічим 

іншим, як «верховною реальністю», «універсумом сенсів» [1815, с. 61; 1845, с. 2; 

1852, с. 57, 59, 60; 1882, с. 75].  

Після філософів за тему взялися соціологи (етнометодологія, або ж 

соціологія буденного життя Гарольда Гарфінкеля та Аарона Сікурела), котрі 

задалися питанням щодо того, як «чинять народи, коли вони живуть звичайним 

життям» [1794, с. 11]. І хоча на загал вважається, що історія повсякдення виросла 

із французької Школи «Анналів», яка хронологічно передувала етнометодології, 

остаточною датою її формування варто вважати 1979 рік, коли Фернан Бродель 

завершив свою фундаментальну тритомну працю «Матеріальна цивілізація, 

економіка і капіталізм, XV–XVIII століття» / Civilisation matеrielle, еconomie 

et capitalisme, XVe–XVIIIe siecle, перший том якої носив промовисту назву 

«Структури повсякдення: можливе й неможливе» / Les structures du quotidian: 

le possible et l'impossible. Саме Бродель сформулював поняття «матеріального 

життя», або ж «матеріальної цивілізації» [1844, с. 34], що лежить в основі будь-

якого історичного процесу і будь-якої історичної епохи, хоча у ретроспективі 

стає непомітним, перебуваючи у тіні глобальних подій.  

Тобто, історія як наука у питанні вивчення повсякдення виступила тут 

навздогін за філософією та соціологією (з детальною історією розвитку 
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концепції повсякдення у філософському, історичному, соціологічному 

та соціокультурному вимірах можна ознайомитися у розвідці Олександра 

Лисенка [1795]), відставши на кілька десятиліть, а тому чимала кількість 

відповідних теоретичних та методологічних питань перебуває у стадії розробки 

та узгодження, одночасно, за Віктором Горобцем, переживаючи кризу, 

«зумовлену, передовсім, обмеженістю методологічних, концептуальних 

й аналітичних можливостей» історії повсякдення [1765, с. 9]. 

При цьому варто врахувати, що дане зауваження зроблене у 2012 році, 

у той час як на сьогоднішній день видається на те, що цей історіографічний 

напрям все більше привертає увагу вітчизняних науковців, підтвердженням 

чому – низка індивідуальних та колективних монографій з історії повсякдення 

України ХХ століття, виданих за останнє десятиліття [1777; 1798; 1799; 1800; 

1823], у т. ч. – у межах заснованої у 2010 році Інститутом історії України НАН 

України серії «З історії повсякденно життя в Україні» [1757; 1803; 1804; 1818]. 

В Україні також фактично щороку відбуваються регулярні конференції 

та семінари відповідної і дотичної тематики (особливо тут варто відзначити 

науковців Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла 

Коцюбинського та Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 

університету ім. Григорія Сковороди) [1778; 1779; 1809; 1810].  

Житловому будівництву та квартирному питанню, архітектурним 

нюансам житлового будівництва за радянської доби присвячують свої 

дослідження Катерина Герасимова, Марина Зінченко, Дмитро Хмельницький, 

Алла Черних [1846; 1854; 1888; 1889], електрифікації українського села 

повоєнних років – Олена Горбатюк [1763; 1764], приватному автомобілю, як 

предметові торговельного попиту та повсякдення – Олена Твердюкова [1884], 

проблемі товарного дефіциту та спекуляції в СРСР, зловживань у системі 

радянської торгівлі – Володимир Мамяченков та Рустем Хазієв [1869; 1887], 

історії українського телебачення – Клара Гудзик [1767], кінофікації в УРСР та 

СРСР в цілому – Оксана Кузюк, Євгенія Проценко та Оксана Ралкова [1790; 

1808; 1878], діяльності сільських клубів – Валерія Мічуда та Тетяна Терещенко 
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[1797; 1819], різноманітним нюансам домашнього господарства за радянських 

часів – Олена Діанова [1850], питанням одягу та моди – Марія Костельна [1785], 

узагальненням матеріального повсякдення населення України за радянської доби 

займається Наталія Лаас [1792; 1793], соціально-побутовою проблематикою 

повоєнного українського села – Іван Рибак [1811; 1812] – і т. д.  

Звичайно, це не повний, а лише репрезентативний перелік, що покликаний 

продемонструвати широту охвату тем з історії повсякдення часів СРСР 

вітчизняними та закордонними науковцями. Автор дисертації теж долучилася 

до цього процесу шляхом публікації у фахових виданнях та збірниках наукових 

статей, присвячених, зокрема, джерельній базі історії повсякдення [1832], 

житловим проблемам киян [1836], виробництву побутових меблів в УРСР [1830] 

та дозвіллю населення України за радянських часів, а саме – сферам кіно та 

телебачення [1837; 1838], клубам [1835], музеям [1834], відпустці та відпочинку 

на морі [1831], а також – проблематиці моди та одягу [1833]. Всі ці статті 

стосуються історичного періоду середини 1940-х – середини 1960-х років 

та побудовані, головним чином, на матеріалах журналу «Перець». 

Дехто з дослідників актуалізує історію повсякдення також через 

світоглядне (гносеологічне) значення [1822, с. 21], а дехто – свідомо 

«приземлює», зазначаючи, що «історія повсякдення є історією тих, без кого не 

могло б бути історії, але хто для істориків залишився в історії переважно 

«безіменним» і «мовчазним» [1895, с. 618]. Також можна зустріти визнання 

цінності повсякдення (а відтак – і історії повсякдення) як соціально-

філософського поняття тим, що це «найбільш близька, звична для людини 

реальність» [1859, с. 105]. Тобто, йдеться про максимальну конкретику 

у вивченні повсякдення та мінімізацію абстрактної складової вітчизняних 

досліджень – незалежно від того, про яку науку йдеться – історію, філологію, 

антропологію, соціологію, чи то культурологію. 

Віктор Горобець виділяє два підходи до вивчення історії повсякдення, 

що сформувалися у світовій історіографії: 1) акцентування уваги дослідників на 

елементах повторюваності та рутинізації, завдяки чому відбувається стабілізація 
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соціальних структур конкретного суспільства; 2) виявлення у повсякденності 

змінного та суперечливого та реконструкція відповідних трансформацій задля 

виявлення об’єктів та суб’єктів історичного процесу серед його учасників [1895, 

с. 619]. Видається, що для вирішення завдань, декларованих даним 

дослідженням, більш придатним є перший підхід. 

Разом з тим, проблематика історії повсякдення напряму пов’язується 

з поняттям історичного джерела, яке, зокрема, Ольгою Коляструк визначається 

як «все, що містить інформацію про предмет дослідження» [1781, с. 49]. 

На думку ж Олександра Кур’яновича: «Джерела з історії повсякдення 

дозволяють не лише наблизитися до життєвої практики індивіда, його 

ментальності, а й виступають своєрідним способом закріплення і відтворення 

соціальної пам’яті, найважливіша проблема якої полягає у поєднанні часто 

відмінних один від одного спогадів про одну й ту ж подію та різних моделей їх 

інтерпретації» [1864, с. 46]. Якщо стати на ці (цілком доречні та раціональні) 

позиції, а також відштовхнутися від визначення Олександра Удода, котрий 

стверджує, що «історія повсякденності – це людинознавча історія» [1822, с. 18], 

дійдемо висновку, що джерелом з історії повсякдення, за великим рахунком, 

може слугувати будь-що: від знайденого археологом глечика кількасотлітньої 

давнини, який міг виступати незамінною посудиною у щоденному побуті 

невідомих нам людей – до якого-небудь сучасного урядового розпорядження, 

яке регулює, скажімо, порядок виплати пенсій, оскільки цей документ має 

безпосередній влив на повсякдення кількох мільйонів (в умовах України) людей. 

Головне, щоб ці джерела володіли соціально-антропологічним началом [1880, 

с. 287]. Позаяк, якщо послуговуватися визначенням, сформульованим Юрієм 

Лотманом, яке вже стає класичним (якщо судити за частотою його наведення 

у працях вітчизняних фахівців з історії повсякдення), побут – «це звичайний 

перебіг життя у його реально-практичних формах; побут – це речі, які оточують 

нас, наші звички та щоденна поведінка» [1867, с. 10].  

Ольга Коляструк подає своєрідний бліц-аналіз джерел з історії 

повсякдення, до якого важко щось додати: «Джерела повсякденності залежно від 



26 

 

походження і призначення можуть говорити про одне й те саме різною мовою, 

вживати різну лексику, послуговуватись різним семантично-символічним 

кодуванням реальності. Вони можуть засвідчувати різні сторони повсякденності, 

зовсім не обов’язково дотичні для відтворення цілісної картини. Джерела 

повсякденності почасти не підвладні чіткій системності, тим більше 

ієрархічності, вони дуже часто мозаїчні, уламкові. Історику повсякденності 

нерідко, як археологу, доводиться за фрагментом вибудовувати ціле» [1781, 

с. 49–50].  

З іншого боку, думка про те, що «джерела повсякденності почасти 

не підвладні чіткій системності» суттєво нівелюється наявністю такого 

історичного джерела, як періодична преса, матеріали якої, як небезпідставно 

вважає Григорій Рудий, «є безпосереднім синхронним відображенням дійсності. 

Водночас періодичність виходу зумовлює систематичний характер усіх даних, 

що трапляються в пресі, а поширення у багатьох примірниках забезпечує 

збереження інформації» [1814, с. 30]. Окрім того, на думку дослідника, базова 

функція преси, як історичного джерела – «через відображення окремих рис 

і властивостей об’єктів дійсності давати уявлення про них у цілому» [1814, с. 30]. 

Ольга Кир’янова, у свою чергу, називає періодичну пресу «своєрідним 

концентратом цінностей, якими живе та чи інша епоха і її люди», а радянську 

пресу – «особливим випадком», оскільки «вона [преса] була провідником 

офіційної ідеології, на її сторінках знаходили відображення ті цінності, які 

отримували «добро» зверху, через неї радянським читачам пропонувалися 

нормативні зразки ідентичності, такі як формування нової людини – носія 

радянської системи цінностей» [1858, с. 137]. 

Журнал «Перець» якнайкраще надається для ілюстрування цих тверджень. 

Виходячи друком впродовж 1941–2013 років кожні два тижні і маючи на початок 

1980-х років наклад у 3,3 мільйони примірників [1912, с. 151], це видання 

в умовах УРСР (до 1991 року) слугувало своєрідним лакмусовим папірцем, який 

моментально реагував на зміни не лише у соціально-політичному, але й 

повсякденному, буденному житті. Як відзначала Олена Заплотинська: 
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«…сатиричний журнал «Перець» – тиражний рекордсмен серед українських 

часописів. Й якщо в містах більше читали московський «Крокодил», 

тоу містечках та селах України «стосик зачитаних “Перців”, як і газета “Сільські 

вісті”, був невід’ємною частиною хатнього інтер’єру» [1773, с. 148].  

Будучи відібраними та систематизованими як суто фактичний матеріал 

(без врахування ідеологічних складових) перчанські фейлетони, замітки, 

карикатури складаються у різнобічну та різноманітну картину повсякденного 

життя населення України за радянської доби. Тим більше, що, на думку Ольги 

Коляструк, «відбір, типологізація та класифікація джерел з історії 

повсякденності здійснюється на засадах класичного історичного 

джерелознавства, а також із запозиченням елементів джерелознавчої критики 

суміжних історичних і гуманітарних дисциплін» [1782, с. 73]. Водночас, 

Григорій Рудий пропонує класифікувати періодику як «комплекс історичних 

джерел та документальних матеріалів», зазначаючи при цьому, що «преса дає 

змогу вивчати події та явища, пов’язані з суспільно-політичними 

і культурологічними процесами в суспільстві, такі аспекти громадсько-

політичного життя, які не знайшли достатнього висвітлення в інших джерелах», 

тоді як періодичність виходу зумовлює систематичний характер усіх даних, що 

трапляються в пресі, а поширення у багатьох примірниках забезпечує 

збереження інформації [1814, с. 29–30]. 

«Перець» же з позицій класичного історичного джерелознавства якраз і є 

типовим періодичним виданням, автори якого «прагнули відтворити 

і відтворювали те, що вважали найбільш виразним для свого часу (в негативному 

чи позитивному плані), …відбивали як найбільш актуальні, пекучі проблеми 

поточного історичного моменту, так і рутинність сучасного їм життя» [1781, 

с. 63]. Тим більше, що з номера в номер на сторінках часопису друкувалися 

листи та скарги (звичайно, відповідно відредаговані – як філологічно, так 

і ідеологічно) простих громадян, що вже можна віднести до документів 

особового походження, яким притаманні «злободенність, пристрасність 
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і загострене емоційне сприйняття», а тому вони відображають «світоглядну 

культуру суспільства й приховані людські уявлення» [1782, с. 75]. 

Григорій Рудий пропонує розділяти матеріали преси у джерелознавчому 

контексті за типами інформації – неприхованою (навмисною) та латентною 

(ненавмисною), де перший тип домінує в аналітичних жанрах (замітка, звіт, 

кореспонденція), другий – у синтетичних (стаття, фейлетон, інтерв’ю). 

При цьому, на думку дослідника, значно більшої довіри заслуговує «аналітика», 

оскільки «синтетика» в силу специфіки грішить суб’єктивізмом за визначенням 

(факти у статтях відіграють підлеглу роль, добираючись авторами тенденційно – 

під певну думку) [1814, с. 29–30]. 

Не варто також скидати з рахунків і фотографію як жанр, що сам по собі 

вже є джерелом з історії повсякдення [1787; 1864, с. 46]. Світлини з викриттями 

тих чи інших недоліків (наприклад, розбиті автошляхи, напівзруйновані клуби, 

недобудовані дитсадки та школи тощо) постійно публікувалися на сторінках 

журналу (переважно під рубрикою «Перчанський телевізор») і ще більш 

об’єктивно відображали малопривабливі радянські реалії. З цих позицій 

«Перець» виглядає надзвичайно цінним комплексним джерелом з історії 

повсякдення, оскільки серед його конкретизованих публікацій «чиста» 

(аналітична) інформація (листи читачів, факти про негативні явища тощо) займає 

незаперечне чільне місце, тоді як синтетичний жанр (переважно – фейлетони) 

складає заледве десяту частину. 

І хоча існує думка про радянську пресу як про виключно інструмент 

пропаганди та агітації [1826, с. 55–56], у контексті журналу «Перець» 

як історичного джерела вони виглядає, як мінімум, суперечливою. Тому що, 

насправді, важко знайти агітаційно-пропагандистську складову у, скажімо, 

замітці про браковані черевики Н-ської взуттєвої фабрики, листі робітників щодо 

антисанітарії у їдальні їхнього заводу, чи фейлетоні, присвяченому 

ненав’язливому сервісу (а точніше – його відсутності) на курортах українського 

Півдня. Натомість маємо широку джерельну базу щодо вивчення реалій 

повсякдення українського народу за часів УРСР, яка, будучи структурованою 
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та систематизованою, надає дослідникові великий (а за деякими напрямами – 

дуже великий) обсяг інформації для вивчення, аналізу та узагальнень. При цьому 

видається, що певну частину цих відомостей навряд чи можна добути з інших 

джерел. 

І тут важко не погодитися з твердженням Григорія Рудого щодо того, 

що «історична наука так і не виховала у себе справжнього смаку до самих 

газетних (читай – періодичних. – А. Я.) джерел, до розв’язання всього комплексу 

завдань щодо історіографії та власної бази газетного джерелознавства – 

починаючи з пошуку джерел і закінчуючи їх уведенням у науковий і культурний 

обіг, залишаючи «копирсання у фактах», атрибуцію і реконструкцію газетних 

джерел на відкуп філологам» [1814, с. 30]. Проте погодитися частково, оскільки 

вітчизняна історіографія за роки Незалежності накопичила чималий доробок 

у пресознавстві, але присвячений він переважно державотворчим процесам 

1917–1921 років та періодиці 1920-х – 1930-х [1766, с. 29–30; 1827, с. 8–10]. Хоча 

починають з’являтися і дослідження, де преса (зокрема – регіональна) виступає 

як джерело саме з вивчення історії повсякдення [1760; 1794]. 

Щодо ж журналу «Перець», то, дійсно, факт, що це видання дотепер не 

стало предметом дослідження науковців саме як історичне джерело, викликає 

певний подив. Часопис направду виявився більш цікавим для філологів – 

літературознавців, мовознавців та дослідників соціальних комунікацій [1758; 

1759; 1774; 1786; 1788; 1789; 1813; 1816; 1857] (та й то, не самодостатньо, 

а у контексті певних персоналій, жанрів чи більш широких тем), аніж для 

істориків. Серед останніх варто виділити представників Харківського 

національного університету ім. Каразіна – Володимира Куликова, Катерину 

Єремєєву, Ольгу Корнієнко, Оксану Гелу, котрі спеціалізуються безпосередньо 

на публікаціях «Перця», насамперед – в контексті політичного гумору на 

сторінках журналу [1769; 1770; 1771; 1772] та у розрізі квантитативних методик 

і контент-аналізу (тут почасти зачіпається й історія повсякдення, зокрема – 

аспект моди в СРСР) [1762; 1851; 1861]. Тематично до них долучається Андрій 

Яковлєв (Донецький національний університет ім. Стуса), котрий розробляє 
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сатиричний аспект протистояння Радянського Союзу та країн Заходу у роки 

«холодної війни» через призму відповідних публікацій «Перця» [1829]. У інших 

історичних дослідженнях (насамперед – пресознавчого характеру) це видання 

згадується побіжно – як ілюстрація того чи іншого положення, або дотично 

до певної тематики [1761, с. 37; 1773, с. 148, 154; 1801, с. 77, 128, 196, 199, 209–

212, 533].  

Таким чином, можна констатувати, що, незважаючи на певну увагу з боку 

дослідників (в основному – філологів) та спорадичне використання в історичних 

студіях у якості базового інструментарію для апробації квантитативних методик, 

на сьогоднішній день журнал «Перець» у вітчизняній історіографії 

як комплексне джерело саме з історії повсякдення ще не розглядався. 



31 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

Оскільки предметом даного дослідження є журнал «Перець» то, 

відповідно, він і виступає основним джерелом при написанні роботи, але лише 

у певних сегментах – тих, які безпосередньо стосуються історії повсякдення 

радянської України у другій половині 1940-х – першій половині 1960-х років. 

При цьому використовувалися тематичні публікації, створені у різних жанрах – 

фейлетони, інформаційні замітки та повідомлення, листи читачів до редакції 

журналу, карикатури тощо. 

Всього опрацьовано 480 номерів журналу за 1945–1965 роки включно 

(періодичність виходу «Перця» становила двічі на місяць, або ж 24 номери 

за рік). Посторінковий обсяг видання впродовж цього періоду кілька разів 

змінювався: у 1945–1950 роках це було 8 сторінок формату 70х105 см (іноді 

у вихідних даних декларувався формат 72х100 см), у 1951–1953 – 12 сторінок 

спочатку того ж формату 70х105 см, а з 1954-го – 70х108 1/8, що дорівнювало 

0,75 паперового аркуша, або ж 2,05 друкованого (з 1968 року «Перець» перейшов 

на 16 сторінок, але це вже поза хронологічними межами дослідження). Наклад 

постійно зростав: від 50 тис. примірників у 1945 році – до 610 тис. у 1965-му. 

Перчанські фейлетони, що писалися штатними авторами журналу 

(нерідко – під псевдонімами) і були дотичними до історії повсякдення, 

як правило, узагальнювали яку-небудь тему, або присвячувалися висвітленню 

житлово-комунальних та побутових проблем конкретного населеного пункту 

(у переважній більшості випадків це були райцентри). В останньому випадку 

попервах не було постійної рубрики, а з 1965 року почав застосовуватися 

шаблонний заголовок «З олівцем по…», де замість трьох крапок підставлялася 

назва міста чи селища міського типу, що були «героями» публікації. 

Мав «Перець» і свою передовицю, тобто – передову (головну) статтю 

номера (щоправда, не кожного), яка публікувалася під рубрикою «Здоровенькі 

були!», розміщувалася на другій сторінці журналу (перша, вона ж – обкладинка, 

відводилася під карикатуру) і мала форму звертання (відкритого листа) редакції 

до конкретного представника виконавчої чи судової влади – починаючи від рангу 
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міністра і закінчуючи головою колгоспу – з приводу певної проблеми 

(компартійні органи, що, до того ж, курували «Перець», подібно до дружини 

Цезаря, перебували поза підозрою за визначенням, а, отже, не могли виступати 

об’єктами публічної сатири та критики [1748], хоча траплялися і винятки, але на 

низовому – районному – рівні [872]). Спектр тут міг бути дуже різноманітним від 

відсутності дитячих майданчиків біля житлових будинків (лист начальникові 

управління по впорядкуванню міста Києва М. А. Малюті) [651] – до зауважень 

на адресу місцевих органів влади, які підходять до реєстрації шлюбів «з такою 

грайливою легкістю, ніби йдеться не про створення нової радянської сім’ї, а про 

клеймування лошат», оскільки можуть оженити пару, де наречений і наречена до 

розпису «навіть не дружили» і «бачилися всього-на-всього один раз» (лист 

голові Рівненського облвиконкому М. Г. Благуну) [668]. Рубрика «Здоровенькі 

були!» на позір була анонімною, хоча ніхто особливо й не приховував, що 

насправді автором цих текстів був головний редактор «Перця» Федір Маківчук, 

котрий у 1952 році навіть видав 100-тисячним накладом книжку, до якої увійшли 

16 відібраних передовиць із журналу [973]. 

Замітки та повідомлення мали вигляд коротеньких текстів (переважно – 

у один абзац), у яких йшлося про конкретне локальне негативне явище. 

Публікувалися вони під рубриками «Довідкове бюро Перця», «І сміх, і гріх», 

«Незвичайні пригоди», «Об’яви. Оголошення», «Перечниця», «Питай – 

відповідаємо!», «Телеграфне агентство Перця (ТАП)», «Чи знаєте ви…». При 

цьому подачу інформації намагалися стилістично урізноманітнити у сатирично-

гумористичному ключі. Наприклад: 

«Сьогодні й щоденно у Лозно-Олександрівці Ворошиловградської області 

під сухою грушою відбуваються вечори спогадів про те, як в райцентрі колись 

ріс бузок, а біля районного Будинку культури шуміли дерева, і про те, як бузок 

і дерева було вирубано й викорчувано з наказу голови райвиконкому т. Бесєди 

для надання райцентрові “культурного вигляду”» [1138]; 

«Збилися з ніжок стільці Малинської мебльової фабрики (Житомирська 

область), потрапивши з крамниць до споживачів. Що ж до директора фабрики 
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т. Смаглія, то він, навпаки, твердо стоїть на своїх ногах: з бракоробської позиції 

його нелегко зрушити» [638];  

«Нас запитують: “Звідки пішов вираз «під мухою»”? Відповідаємо: Вираз 

“під мухою” пішов з Київського лікеро-горілчаного заводу. З цього заводу раз 

у раз надходять у продаж пляшки сорокаградусної з мухами. Але, щоб не робити 

з мухи слона, на заводі тишком-нишком обмінюють ці пляшки. Такса: за пляшку 

з мухою – дві без мух, Скільки пляшок отак обміняли на заводі, знають хіба 

тільки мухи» [509]; 

«Сигнал біди. Тривожне “СОС” прийняла радіостанція Перця. Як 

з’ясувалося, сигнал біди подають немовлята з Львівської і Хмельницької 

областей, де, невідомо з яких причин, зникли з продажу дитячі соски» [1479] – 

і т. п. 

Рубрикою-довгожителем, яка проіснувала понад чотири десятиліття і мала 

безпосередній стосунок до історії повсякдення жителів України можна вважати 

«Виставку ширнетреба», під якою розміщувалася інформація про браковану 

продукцію широкого вжитку. Всі ці роки редакція «Перця» мала достатньо 

матеріалу для оприлюднення, оскільки проблема низької якості промислових 

та продовольчих товарів так і не була вирішена у Радянському Союзі до самого 

кінця його існування, хоча редакція часопису ще у 1948 році задекларувала: 

«Мета і завдання виставки: покінчити з браком і на цьому закрити виставку» 

[278], а вже у наступному – 1949-му – мусила присвятити першу сторінку 

обкладинки одного з номерів журналу проблемі браку одягу, взуття, меблі, мила 

тощо [393], що вказує не на вирішення, а на загострення проблеми.  

У прем’єрній появі рубрики (березень 1947 року) йшлося про: жіночі сукні 

довжиною 2,5 метра, що випускалися Сумським ательє мод, чоловічі майки-сітки 

шириною 1,5 метра та довжиною лише 30 сантиметрів (Київська фабрика 

ім. Рози Люксембург), чоловічі светри, вкриті дірками (Київська артіль 

«Текстильник»), чоловічі штани зі штанинами різного кольору – одна синя, 

друга – коричнева (Одеська швейна фабрика ім. Воровського), жіночі туфлі – теж 

різноколірні і, до того ж – різнорозмірні в межах однієї пари (Одеська взуттєва 
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фабрика), іграшкового зайчика з вухами осла та слонячими ногами (Київська 

артіль «Художпром»), дитячу трубу, об погано оброблену поверхню якої 

ранилися юні музиканти (Київський музичний комбінат), гребінець, яким 

неможливо розчесатися (Львівський завод пластмас) та ручку, якою неможливо 

писати (артіль «Трудовик» Укрпромради) тощо [277]. 

Значну увагу у плані дослідження історії повсякдення привертають листи 

читачів до редакції журналу, оскільки саме вони дають широку та різнопланову 

картину повсякдення пересічного жителя радянської України. Як констатувалося 

в одному внутрішньому редакційному документі, «коли серед кореспонденції 

республіканських газет значна кількість листів є позитивним матеріалом (про 

досвід передовиків, успіхи окремих робітників), то «Перець» одержує сигнали 

знизу виключно негативного характеру» [1731, арк. 1]. 

Публікувалися читацькі звернення (звісно – після відповідної стилістичної 

та, варто гадати – ідеологічної обробки) спочатку під рубриками «Київ. Перцю» 

та «Пошта Перця». Починаючи з 1959 року ця кореспонденція або зводилася під 

однією рубрикою-звертанням на кшталт: «Дорогий Перче!», «Друже Перче!», 

«Любий Перче!», «Милий Перче!», «Товаришу Перче!», «Шановний Перче!», 

або розпорошувалися поодинці по всіх сторінках журналу, отримуючи такі ж 

заголовки. Траплялося, що на підґрунті добірок листів однієї тематики штатні 

автори «Перця» готували осібний фейлетон «за читацькими зверненнями». 

Була й реакція на перчанські публікації, так би мовити – зворотній зв’язок, 

про що повідомлялося на сторінках журналу під рубриками «Перець допоміг», 

«Перцеві відповідають» (з 1957 року), «Дали перцю!» (з 1962-го), на взірець: 

«На “Виставці ширнетреба” в №21 за 1962 р. демонструвалася продукція 

Львівського заводу металевого посуду: оцинковані ночви, відра, виварки, балії. 

“Чудесами в решеті” назвав Перець цю продукцію, бо вона держала в собі воду, 

як решето. А тепер ті вироби воду держатимуть. Начальника цеху оцинкованого 

посуду Харламова зняли з роботи. За безконтрольність» [472]. 

Читацький лист проте необов’язково мав бути опублікований у журналі, 

аби отримати офіційний відгук. Тим більше, що це було фізично неможливо – 
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редакція «Перця» впродовж, наприклад, 1954–1959 років отримувала близько 

21 тис. читацьких звернень щороку у середньому (для порівняння – центральні 

друковані органи Центрального комітету Комуністичної партії України 

(ЦК КПУ) щоденні газети «Радянська Україна» та «Правда Украины» – 18 тис. 

та 20 тис. відповідно), або ж 1750 на місяць, з яких у для журнальних публікацій 

використовувалося заледве 3% – «найбільш серйозних за тематикою» [1724, арк. 

1; 1731, арк. 1; 1732, арк. 1]. «Перець» як орган ЦК КПУ міг самостійно 

ініціювати перевірку фактів і на сторінках журналу оприлюднювався вже 

кінцевий результат у такій, наприклад, формі: 

 «До редакції надійшло кілька листів-скарг на погану роботу працівників 

зв’язку. При розслідуванні на місцях скарги підтвердилися. За несвоєчасну 

доставку кореспонденцій адресатам т. Чорну – зав. Попелацької філії зв’язку 

(Херсонська область), знято з роботи. За систематичне перекручування телеграм 

знято з роботи Михайлину – телеграфістку Гаврилівської філії зв’язку 

(Харківська область). За обраховування клієнтів знято з роботи касира відділу 

переказів П’ятихатської філії зв’язку (Дніпропетровська область)» [1206]. 

Про дієвість впливу «Перця» свідчить наступна статистика: 

за публікаціями журналу у 1954 році було звільнено з посад 44 особи та 6 –

засуджено до позбавлення волі, у 1955 – 59 та 22 відповідно, у 1956 – 58 та 31, 

у 1957 – 68 та 34, у 1958 – 67 та 72, у 1959 – 49 та 47 [1733, арк. 1]. З іншого боку, 

в одному із звітів роботи редакції підкреслювалося, що далеко не завжди була 

присутня відповідна реакція на перчанські матеріали та офіційні звернення 

журналу, оскільки у деяких об’єктів критики та журналістських розслідувань 

були «вищі покровителі» [1733, арк. 4].  

 За всім же обсягом читацьких листів (тобто, не лише опублікованих) 

картина спостерігалася наступна: наприклад, впродовж 1949 року редакція 

отримала 17 350 листів, з них у журналі опубліковано лише 348, але за запитами 

журналу отримано 3270 офіційних відповідей, 353 особи понесли 

дисциплінарне, адміністративне або кримінальне покарання; у 1950 році – 25235 

листів, 491 публікація, 9435 відповідей, 971 покараний [1724, арк. 1]. Серед 
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останніх 62 особи були засуджені до різних термінів позбавлення волі, а саме: 

до 20-ти, 17-ти, 8-ми та 7-ми років – по 1 особі, до 15-ти та 12-ти – по 2, до 10-ти – 

4, до 5-ти – 9, менше 5-ти років – 41 особа [1730, арк. 1].  

При цьому відзначалася показова тенденція, яка випливає також і з аналізу 

публікацій журналу – 7 грудня 1959 року завідувач відділу листів «Перця» 

Костянтин Діденко доповідав на редколегії: «…зміст листів з кожним роком 

змінюється на краще: колишні скарги на неправильне нарахування податків, про 

порушення революційної законності, про безгосподарність у колгоспах та інше 

помітно витісняються листами, в яких трудящі порушують питання, що мають 

широке громадське значення: про радіофікацію та електрифікацію населених 

пунктів, про культуру і побут, про торгівлю» [1729, арк. 1]. Тобто, по суті 

констатувалося зміщення акцентів із соціальної сфери – у сферу побуту.  

Справжньою «візитівкою» «Перця» були карикатури, які візуалізували 

поточну повсякденну проблематику. Власне, кожен номер з карикатури 

і розпочинався – вона займала майже всю площу першої сторінки обкладинки 

журналу. У більшості випадків і остання сторінка відводилася під велику 

карикатуру (переважно – на міжнародну тематику), однак тут траплялися 

варіанти. Перша ж сторінка була «мальованою» повсякчас. При цьому головна 

карикатура далеко не завжди відображала тематику номера – тематичними 

випусками редакція «Перця» не зловживала, присвячуючи їх хіба що 

ідеологічним святам (обов’язково – черговій річниці більшовицького 

Жовтневого перевороту; це, як правило, був 20-й номер журналу, рис. 1.2.1), 

ювілеям, що відзначалися на державному рівні, скажімо – 300-літтю 

Переяславської ради (рис. 1.2.2), або ювілейній даті з дня народження Тараса 

Шевченка (рис. 1.2.3). У всіх інших випадках певної системи не спостерігалося, 

однак перша сторінка обов’язково була «ідеологічно вивірена» і адресувалися 

актуальній події, або злободенному (типовому чи характерному для радянської 

системи) явищу.  
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Так, скажімо, впродовж нічим особливим не прикметного (окрім, хіба що, 

Карибської кризи) 1962 року на 24-х обкладинках «Перця» було розміщено 

карикатури та малюнки на теми: 

невиконання виробничого плану [141; 369; 681]; 

авралу – типового для радянської економіки явища, коли за останні кілька 

днів місяця / кварталу / року виконувався обсяг роботи, який необхідно було 

розподілити на весь звітний період (також часто вживався синонім – 

«штурмівщина») [348; 694]; 

 негативних явищ у сільському господарстві (т. зв. «сезонні карикатури», 

прив’язані до аграрного циклу – найбільш експлуатована художниками «Перця» 

тематика) – «злочинно недбале» використання та зберігання 

сільськогосподарської техніки, поганий догляд за худобою та посівами, втрати 

зерна з нового урожаю, крадіжки з колгоспного поля [150; 252; 358; 690; 700; 

767];  

дармоїдства – в СРСР якраз розгорталася відповідна кампанія, оскільки 

у травні 1961 року Президія Верховної Ради СРСР прийняла указ «Про 

посилення боротьби з особами (неробами, дармоїдами, паразитами), котрі 

ухиляються від суспільно корисної праці та ведуть антигромадський 

паразитичний спосіб життя» [359; 367; 1885]; 

бюрократії – «вічної» теми радянської сатири [693]; 

хабарництва (ще одна стандартна і постійна перчанська тематика) [55; 

151]; 

пияцтва (теж десятиліттями повторювана з номера у номер – як візуально 

так і письмово – тема) [135]; 

браконьєрства [921]; 

хуліганства [411]; 

поточного міжнародного становища [928]; 

освоєння космосу як елементу протистояння СРСР із Заходом [361; 673]; 

радянських святкових дат – 1 травня та 7 листопада [361; 362; 382]. 



38 

 

Внутрішній блок журналу теж був насичений малюнками та ілюстраціями, 

у т. ч. – фотографіями, як видовими (рубрики «Перчанський телевізор», 

«З фотоальбома Перця» та «Наш фоторебус», за допомогою яких візуалізувалися 

різноманітні недоліки), так і портретними. В останньому випадку йдеться про 

рубрики «Дошка заслужених бракоробів», «Який Сава – така й слава» та «Клуб 

губителів природи», під якими розміщувалися фотозображення «антигероїв», 

переважно – керівників тих підприємств, які масово виготовляли браковану 

продукцію, або забруднювали навколишнє середовище промисловими викидами 

та відходами. 

У випадку, коли основним джерелом історичного, або ж (особливо) 

історіографічно-джерелознавчого дослідження виступає преса в цілому, або 

конкретне видання, на якому сконцентрована основна увага науковця, суто 

архівні джерела починають відігравати допоміжну роль. Таким у даному 

випадку виступив фонд головного редактора «Перця» у 1946–1986 роках Федора 

Маківчука, який зберігається у Центральному державному архіві-музеї 

літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМУ) [1728; 1729; 1730; 1731; 1732; 

1733; 1734]. 

Документи, що стосуються повсякденної діяльності редакції журналу 

«Перець», зберігаються також і у Центральному державному архіві громадських 

об’єднань України (ЦДАГО України), фонд 243 «Видавництво ЦК Компартії 

України “Радянська Україна”. 1938–1991 рр.» (організаційно часопис входив до 

цієї структури). Однак носять вони майже виключно бюрократичний, фінансово-

господарський характер, мало дотичний до теми дисертації (мова про документи 

1945–1965 рр.). Це – організаційні накази по редакції, особові рахунки 

співробітників «Перця», відомості на виплату заробітної плати , листування 

(доповідні записки, довідки, власне листи) з вищими органами влади з поточних 

виробничих питань діяльності редакції тощо [1724; 1725; 1726; 1727]. 

Недооціненим корпусом джерел з історії радянського повсякдення можна 

вважати численні офіційні видання матеріалів з’їздів, пленумів, конференцій 

Комуністичної партії Радянського Союзу та Комуністичної партії України. 
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Зазвичай сучасні дослідники їх ігнорують, у той час як і де-юре, і де-факто 

повсякдення в СРСР / УРСР регламентувалося та регулювалося саме керівними 

органами КПРС та КПУ – законодавча (Верховні Ради СРСР та УРСР) 

та виконавча (союзна та республіканська Ради Міністрів) влади лише 

формалізували відповідні рішення на законодавчому рівні. Саме тому цілком 

доречним видалося залучення збірників вищезгаданих матеріалів до написання 

роботи [1739; 1740; 1741]. 

«Внутрішня кухня» діяльності редакції журналу «Перець» розкрита 

завдяки низці інтерв’ю з колишніми співробітниками видання, опублікованими 

в українських мас-медіа [1747; 1748; 1749; 1750; 1751; 1752; 1753; 1754; 1755; 

1756]. Для уточнення термінології, суспільних, соціальних та правових аспектів 

тієї чи іншої теми залучалися праці соціологів [1852; 1868], правників [1796], 

фахівців з державного управління [1776].  

Без сумніву, будь-який фактаж, опублікований у журналі «Перець» (втім, 

як і в іншому періодичному виданні) не є самодостатнім сам по собі, а може 

розглядатися лише в контексті більш масштабних та узагальнених процесів. 

Саме тому дослідження потребувало опертя на широкий спектр монографічної 

літератури, наукових публікацій, довідників, словників та енциклопедій. Щодо 

останніх, то значною підмогою у написанні роботи були другі видання «Большой 

советской энциклопедии» (51 том, Москва, 1950–1958) та «Української 

радянської енциклопедії» (12 томів, Київ, 1974–1985), як такі, що відображали 

офіційну точку зору на події та явища епохи, подавали їх офіційне ж 

трактування, а також – відповідні статистичні викладки (останні також звірялися 

за спеціалізованими статистичними збірниками [1742; 1902; 1921; 1922; 1928]). 

З новітніх вітчизняних енциклопедично-довідникових джерел варто відзначити 

10-томну «Енциклопедію історії України» (Київ, 2003–2013). 

Це – щодо видань універсального характеру. Стосовно ж довідників, 

присвячених суто повсякденню, то на пострадянському просторі такий вдалося 

виявити лише один – «Енциклопедичний словник історії радянського 

повсякденного життя» авторства доктора історичних наук, професора 
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Московського державного інституту культури Леоніда Беловінського [1842]. 

Згідно з анотацією, ця книга «присвячена історії повсякденного життя 

радянської людини з 1917 р. до кінця радянської епохи – початку 1990-х рр. Тут 

розкриваються основні риси приватного і суспільного побуту радянських людей, 

а також його формоутворюючі реалії політичного, соціального, економічного 

життя» [1842, с. 2].  

Отже, основною джерельною базою для висвітлення теми дисертації 

і відповідно до неї є номери журналу «Перець» за 1945–1965 роки. Всі інші 

джерела, які використовувалися при написанні роботи – архівні матеріали, 

словники, довідники, енциклопедії, монографії, тематичні наукові публікації – 

відіграють допоміжну роль. 
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1.3. Методологічні засади 

Питання методології, так само як і питання джерел є наріжним каменем 

будь-якого з напрямів історичного дослідження. Не виглядає тут винятком 

і історія повсякдення. Відсутність же усталеного чіткого трактування самого 

поняття «історія повсякдення» (див. підрозділ 1.1), як наслідок, призводить до 

значної методологічної варіативності. Як відзначає Наталія Лебіна, 

«методологічна основа цього наукового напряму і сьогодні не надто виразна» 

[1865, с. 3], що є співзвучним з думкою Олександра Удода: «…сучасна історична 

наука ще не завершила процес інституалізації цього нового напряму 

в методології історії» [1822, с. 23]. 

Однак саме історія повсякдення дає змогу наступним чином розставити 

дослідницькі акценти, щоб виявити закономірності розвитку:  

а) соціальних явищ – від їх зародження до формування масштабного 

соціального контексту, який впливає на життя людини і суспільства; 

б) історичних процесів – у їх розвитку на численних конкретних 

прикладах, які ілюструють не лише  причини і наслідки виникнення певних 

процесів, але й дають змогу описати тенденції загального перебігу подій на 

реальних прикладах із повсякденного життя індивіда. 

Крім того, історія повсякдення дозволяє науковцю максимально 

розширити предметне поле дослідження і представити цілісну картину 

соціальних змін у суспільстві та описати умови побуту, праці, відпочинку, норми 

поведінки тощо пересічних людей й великих соціальних спільнот (верств, 

класів), а через цей опис подати буття усього суспільства 

Якщо повернутися до теми саме радянського повсякдення, то та ж таки 

Наталія Лебіна пропонує для вивчення останньої як базовий методологічний 

підхід застосовувати дихотомію «норма / аномалія», або ж «теорію аномальної 

поведінки» [1865, с. 4–5], де під нормою маються на увазі загальнолюдські 

цінності, скажімо – право на нормальне харчування, житло, одяг, а під 

аномалією – відповідні відхилення у повсякденному житті радянських людей 

(дефіцит та / або низька якість тих же житла, одягу, харчів). При цьому для 
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конкретних випадків дослідниця радить застосовувати усталені методи 

історичної науки, наприклад – мікроісторичний підхід для вивчення житлового 

питання [1865, с. 51]. 

Ці рекомендації якнайкраще підходять для роботи з журналом «Перець» як 

з джерелом, адже сатира (а в цьому жанрі створювалася левова частка публікацій 

часопису) саме і побудована на протиставленні «норми» та «аномалії». У т. ч. це 

стосується і радянської сатири, яка, якщо відкинути ідеологічну складову 

(а її у «Перці», звичайно ж, вистачало), теж була спрямована на, так би мовити, 

досягнення «унормованого життя», а тому викривала негативні явища 

у житловому будівництві, громадському харчуванні, побутовому 

обслуговуванні населення, торгівлі, на громадському транспорті тощо. 

Інша справа, що в умовах командно-адміністративної системи весь цей 

негатив виглядав як норма, в той час як, скажімо, випадки нормального сервісу – 

аномалією (за твердженням канадської дослідниці радянського повсякдення 

Шейли Фіцпатрік, такий стан справ склався ще у 1930-х роках, коли 

«нормальний хід речей був перетворений у щось таке, чого радянські громадяни 

могли лише невпинно, але, як правило, безуспішно прагнути» [1886, с. 8]). І саме 

сатиричні матеріали, насичені конкретикою (назви населених пунктів, закладів, 

установ, прізвища реальних людей) добре надаються до мікроісторичного 

аналізу. Хоча, за Наталією Яковенко, «мікроісторія як така не має власного 

«методу», швидше йдеться про методологічний принцип вибору досліджуваного 

сюжету та зосередження на ньому максимально пильної уваги – з врахуванням 

найдрібніших деталей, нюансів, явних і прихованих» [1828, с. 247].  

Ольга Коляструк радить для аналізу історії радянського повсякдення 

застосовувати лише спеціальні історичні методи [1782, с. 72–73], а саме: 

проблемно-хронологічний метод – у випадку з «Перцем» проявляється 

у поділі тематики повсякдення на низку вузьких проблем, кожна з яких 

розглядається в хронологічній послідовності та відповідному історичному 

контексті. У розрізі цього дослідження метод дає змогу узагальнити, 

систематизувати, описати і датувати час появи тої чи іншої проблеми в Україні 
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другої половини 1940-х років – середини 1960-х років, виокремити проблемні 

питання у розвитку суспільства на численних прикладах із дописів журналу 

«Перець» та представити хронологію їх розвитку, а також хронологію уваги до 

того чи іншого явища з боку сатири, суспільства та органів державної влади в 

означений історичний період; 

історико-системний метод – публікації «Перця» в силу типовості жанрів 

та повторюваності базових соціально-побутових проблем надають можливість 

для системного вивчення об’єктів та явищ минулого. Метод допомагає 

систематизувати і описати явища соціального буття, які зазнавали критики 

у журналі «Перець», завдяки чому вдалося представити картину повсякденного 

життя пересічного мешканця України другої половини 1940-х років – середини 

1960-х років – і на рівні індивідуальної біографії, і на рівні буття цілісних верств, 

соціальних спільнот (як-от: працівники житлово-комунальної, транспортної, 

медичної, торгівельної, культурної сфери тощо). Внаслідок застосування 

історико-системного методу у дисертації описано системні явища повсякдення 

мешканців України – недоліки у роботі житлово-комунального господарства, 

медичних закладів чи закладів громадського харчування, в організації побуту та 

відпочинку і т. п.; 

історико-психологічний метод – у відповідності до заявленої теми це – 

звертання уваги на мотивації, цінності, емоції, почуття, фобії радянської людини 

та зв’язки цих психологічних проявів з конкретним історичним контекстом. 

Застосування цього методу дало змогу розширити уявлення про природу емоцій 

соціальних груп (верств, спільнот тощо) у радянському суспільстві загалом 

й Україні другої половини 1940-х – середини 1960-х років зокрема. На основі 

вивчених і систематизованих публікацій журналу «Перець» сукупно з іншими 

джерелами можна сформувати уявлення про соціальну поведінку та емоції, 

переживання – як великих соціальних, так і професійних спільнот, що дає змогу 

виявити історико-психологічні або соціальні типи, уточнити культурні традиції 

описуваних верств населення та ін.   
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історико-порівняльний метод – порівняння, скажімо, рівня забезпеченості 

побутової технікою чи особистим транспортом середньостатистичного жителя 

УРСР / СРСР та громадян розвинених країн Заходу. У процесі дослідження цей 

метод допоміг увиразнити, описати і проаналізувати загальнопоширені 

(насамперед – владою, за допомогою ідеологічно-пропагандистського 

інструментарію) стереотипи, які публікувалися на сторінках журналу «Перець» 

(йдеться, зокрема, про «вищий та кращий» рівень життя радянської людини 

порівняно із пересічним мешканцем західних країн), вивірити описувані 

у часописі явища за допомогою порівняння із статистичним даними. Прикметно, 

що у межах вивчення історії повсякдення за публікаціями журналу «Перець» 

вдалося уникнути однієї із найбільших вад історико-порівняльного методу – 

неспівмірності порівнюваних явища, адже дописи у часописі переважно 

стосувалися чітко визначених і виділених у процесі дослідження тем і проблем, 

а порівняння виявлених тенденцій  із наявними статистичним даними переважно 

підтверджувало означену у журналі тенденцію чи соціальне явище; 

історико-генетичний метод  – тематика журналу «Перець» та її системність 

якнайкраще надається для з’ясування та висвітлення причинно-наслідкових 

зв’язків подій та явищ повсякденного життя жителів України за радянської доби. 

Метод виявся надзвичайно продуктивним для виявлення та опису численних фактів 

із історії повсякдення мешканців України другої половини 1940-х – середини 

1960-х років, характеристики передумов їх появи, особливостей реакції з боку 

влади на них, а представлена у результаті картина повсякденного буття  пересічного 

громадянина виявилася досить повною і деталізованою. Причому у поєднанні із 

історико-порівняльним та історико-системним підходами це дало змогу вивчити 

і генезу окремих соціальних явищ (наприклад, хабарництво у торговельній сфері чи 

поява такого явища, як відпочинок «дикунами», формування спільноти 

телеглядачів та ін.), а це, своєю чергою, дозволило вивести дослідження, 

представлене у дисертації, із мікрорівня – на макрорівень, визначити узагальнені 

тенденції розвитку повсякденного буття мешканців України в описуваний період, 



45 

 

виявити фундаментальні причино-наслідкові закономірності у розвитку УРСР  

першого двадцятиліття після завершення Другої світової війни; 

методи емпіричного (відбір та систематизація публікацій «Перця» 

за темами) і комплексного (їх аналітичне опрацювання) аналізу – сприяли 

систематизації великого обсягу матеріалу, опублікованого на сторінках журналу. 

Зокрема, було проаналізовано близько 2 000 публікацій у «Перці», із них понад 

1 700 використані як посилання у межах цієї дисертації. Такий значний перелік, 

безперечно, підтверджує, що описані тенденції та явища були системними, 

характерними для описуваного періоду, комплексними і притаманними усьому 

суспільству загалом; 

метод історичної реконструкції (принцип історизму) – як 

загальноісторичний підхід дав змогу відтворити цілісну картину повсякденного 

буття пересічної людини другої половини 1940-х – середини 1960-х років в 

Україні, описати (реконструювати) основні аспекти щоденного буття, проблеми, 

із якими стикалася людина у побуті, у сфері житлово-комунального 

господарства, дозвілля, медицини, громадського харчування, торгівлі тощо. 

У розрізі роботи із журналом «Перець» (рівнозначно як і для роботи 

з іншими періодичними виданнями) до цього переліку можна також додати 

історико-критичний метод та структурний аналіз сукупно з методом 

деконструкції, в основі якого – пошук суперечностей і двозначностей та їх 

повторюваність [1828, с. 244]. Окрім того, структурування та аналіз величезного 

(без перебільшення) обсягу інформації, що міститься на сторінках журналу, 

вимагає історико-типологічного підходу у вигляді застосування квантитативних 

методик, створення відповідних електронних баз даних на основі комп’ютерних 

систем управління [1861], а відтак – звертання до статистичного методу та до 

методу контент-аналізу. Це дало б змогу зосередити увагу на типових 

і повторюваних явищах повсякденного буття мешканців України другої 

половини 1940-х – середини 1960-х років, аналізі не тільки причин їх 

виникнення, але й їх описі як соціальних феноменів, які визначили розвиток 

суспільства і на описуваному етапі, й у подальші історичні періоди. Не менш 
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цікавим і перспективним є використання систематизованих публікацій журналу 

«Перець» для опису соціальних верств, класів чи професійних спільнот , адже це 

дає змогу і представити їхній узагальнений портрет, описаний на сторінках 

«Перця», і виявити етапи формування таких груп, причини їх виникнення тощо.  

Окремо варто вказати, що опис історії повсякдення, вочевидь, не 

можливий без комплексного підходу та варіативного поєднання різноманітних 

методологічних стратегій – тільки таке позиціонування забезпечує об’єктивність 

представлених висновків. При всьому при цьому необхідно пам’ятати, що хоча 

через вивчення повсякдення радянське суспільство сприймається значно більш 

випукло та повно, аніж через «макрорівневі наративи» [1782, с. 70], історія 

повсякдення сама по собі є методологічним підходом, але вже у контексті 

загальної історії України [1822, с. 22], тобто – на тому ж таки макрорівні. 

Висновок до Розділу 1. Таким чином, зайвий раз констатуємо, що 

сатирично-гумористичний журнал «Перець» у вітчизняній історіографії як 

комплексне джерело саме з історії повсякдення України та українського народу 

ще не розглядався. У той час як його можна використовувати не просто як 

важливе, але й як унікальне джерело, оскільки на сторінках цього видання були 

відображені (причому, переважно у проблемно-негативних проявах) всі провідні 

теми та кампанії – як побутові, так і ідеологічні – через які пройшло населення 

УРСР після Другої світової війни і впритул до початку 1990-х років. Разом з тим, 

опрацьовувати «Перець» необхідно в комплексі з відповідними архівними 

матеріалами, словниками, довідниками, енциклопедіями, монографіями, 

тематичними науковими публікаціями, використовуючи при цьому низку 

спеціальних методологічних підходів та прийомів, які нададуть можливість 

об’єктивізувати те чи інше суспільно-побутове явище, перетворивши його на ще 

один яскравий штрих на загальній картині недавнього минулого України.   
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Розділ 2. ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ПЕРЕЦЬ» У 1945–1965 РОКАХ 

2.1. Житлово-комунальне господарство 

2.1.1. Благоустрій населених пунктів 

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» у статті 1 визначає 

винесене у його назву поняття як «комплекс робіт з інженерного захисту, 

розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, 

організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, 

санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на 

території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного 

утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого 

для життєдіяльності людини довкілля» [1735]. 

Той же закон до об’єктів благоустрою населених пунктів відносить 

(стаття 13):  

парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, 

парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, 

національні, меморіальні та інші);  

рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;  

пам’ятки культурної та історичної спадщини;  

майдани, площі, бульвари, проспекти;  

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні 

доріжки;  

пляжі;  

кладовища;  

прибудинкові території;  

території будівель та споруд інженерного захисту територій;  

території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території 

на умовах договору [1735]. 
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І хоча у модерних дослідженнях стверджується, що «у сучасній Україні він 

[благоустрій] характеризується переважно незадовільним станом, зокрема 

потребують поліпшень дороги, тротуари, зелені зони, санітарно-гігієнічні умови, 

дизайн населених пунктів тощо», відразу після завершення Другої світової війни 

питання благоустрою населених пунктів в Україні не стояло взагалі – через 

відсутність предмету обговорення, оскільки внаслідок бойових дій, згідно 

з офіційною радянською статистикою, в УРСР було повністю або частково 

зруйновано 714 (із 733-ти) міст та селищ міського типу та близько 28 тис. сіл 

(із майже 45 тис.) [1899, с. 34; 1929, с. 97; 1914, с. 95]. Тобто, першочерговим 

завданням було відновлення житлового фонду, а вже наступним пунктом стояло 

облагородження зовнішнього вигляду населених пунктів. 

На сторінках «Перця» тема благоустрою почала активно фігурувати 

з кінця 1940-х років, потрапляючи навіть до редакційної рубрики «Здоровенькі 

були!», як це трапилося, зокрема, у січні та травні 1949 року, коли критиці була 

піддана ситуація у Києві (проблема дитячих ігрових майданчиків у парках та 

скверах столиці) [652] та Одесі (розбите, або взагалі відсутнє покриття 

проїжджої частини та тротуарів, зокрема – на вулицях Садовій, Пастера, 

Торговій, аварійні балкони та карнизи, що загрожували життю та здоров’ю 

перехожих, на будинках по вулицях Карла Маркса, Леніна, Островидова, 

Пушкінській тощо) [651]. 

В цілому ж публікації сатиричного журналу з приводу благоустрою 

населених пунктів радянської України у середині 1940-х – середині 1960-х роках 

(від повноцінних фейлетонів до коротеньких заміток та листів з місць) мають 

чітку тематичну структуру, де безумовними лідерами виглядають матеріали, 

присвячені незадовільному стану вулиць. Тут фігурують: 

і Київ (постійно затоплені під час дощів вулиці Жаданівського – сучасна 

Жилянська, Боричів Тік, Саперне Поле (в останньому випадку вода проникала 

навіть до нижніх поверхів житлових будинків), перекопана вулиця Добрий 

Шлях, неосвітлена вулиця Кременецька, «величезне багнище» на вулиці 

Воровського, розбита бруківка на проїжджій частині біля червоного корпусу 
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Київського державного університету, роками не засипані рови, вириті для 

прокладання водогону, каналізації та ліній зв’язку тощо) [63; 233; 512; 626; 627; 

1374; 1399; 1604], 

і обласні центри: 

Вінниця – постійно підтоплені вулиці Гонти і Станіславського, а також – 

Айвазовського (питання останньої розглядалося навіть на рівні Ради Міністрів 

УРСР), відсутність нічних ліхтарів на Крутому спуску та Тиврівському шосе [93; 

672; 1577]; 

Дніпропетровськ – калюжа перед обласною філармонією, відсутність 

підходів та під’їздів до місцевих залізничних вокзалів, невпорядкованість 

мікрорайону №2 [499; 1158; 1621]; 

Донецьк – невпорядковане селище шахти №31 [257]; 

Дрогобич (до 1959 року – обласний центр) – по вулицях Калініна, 

Карпатській, Пушкіна, Сніжній, Червоноармійській було «неможливо 

пересуватися без щупа для вимірювання глибини баюр», а вночі – без ліхтаря 

[456]; 

Житомир – занедбана вулиця Львівська, болото у районі вулиць Гоголя, 

Горького та Леніна, неосвітлений мікрорайон Друга Смолянка, 

невпорядкованість назв вулиць міста та нумерації будинків [231; 449; 610; 1228]; 

Запоріжжя – незабруковані, не озеленені та не освітлені вулиці селища 

№8-а, невпорядкована 1,5-кілометрова ділянка дороги між металургійним 

гігантом «Запоріжсталлю» та робітничим селищем Павло-Кічкас («багнюка 

вище колін, ні пішки, ні машиною не добитися туди») [312; 1166]; 

Івано-Франківськ – підтоплена вулиця Марка Вовчка, шлях з місцевого 

аеропорту, весь вкритий воронками, ніби після бомбардування (див. рис. 2.1.1.3) 

[707; 1212]; 

Кіровоград – не брукована, неосвітлена та позбавлена водогону 

новозабудована вулиця Каляєва (мікрорайон Кущівка) [551]; 

Луцьк – розбита вулиця Горохівська [261];  
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Львів – непристосована до проїзду автомобілів вулиця Матюшенка, 

відсутні тротуари на вулиці Кульпарківській [1317; 1581]; 

Миколаїв – затоплювані у негоду проспект Леніна, вулиці Громадянська 

та Інженерна [954]; 

Одеса – зовсім невпорядкований новий житловий масив під номером 166, 

«жаб’яче море» перед клубом залізничників на залізничній станції «Застава-1» 

[518; 576]; 

Полтава – невисихаюча багнюка на вулицях Інститутській та Марата, 

неосвітлена вулиця Шевченка, на якій розміщувалися обласні лікарня 

та бібліотека, дитячі поліклініка та дієтична їдальня [808]; 

Рівне – «непролазні 100 погонних метрів шляху» по вулиці Будьонного 

[600]; 

Сімферополь – багаторічна калюжа на вулиці Морозова [1293]; 

Суми – занедбані вулиця Над’ярна та провулок Подольний [316; 881] і не 

лише – це місто вирізнялося відсутністю благоустрою настільки, що «Перець» 

присвятив проблемі повносторінковий репортаж під промовистою назвою 

«Пішки по Сумах». Пішки тому, що, як стверджував кореспондент журналу, 

після дощу жодна вулиця обласного центру не була проїзною [104]; 

Херсон – вибоїста вулиця Садова, постійно підтоплені проспект Ушакова 

та вулиця Перекопська [1097; 1611]; 

Харків – ріг вулиць Коперника та Санджарівської, де по вісь вгрузали 

вантажні автомобілі, не засипана канава, що тягнулася через усе селище Сади, 

величезна невисихаюча калюжа на площі ім. Рози Люксембург, підтоплені 

вулиці Леніна, Мініна та Чапаєва [90; 1222; 1252; 1597]; 

Хмельницький – величезні баюри у центрі міста [78; 81; 271]. 

Не відставали від столиці та обласних міст також райцентри, міста 

та містечка Вінниччини (Бершадь) [1615], Дніпропетровщини (Аули, Кривий 

Ріг) [124; 337; 909; 1494], Донеччини (Велика Новосілка, Горлівка, Єнакієве, 

Краматорськ, Макіївка, Слов’янськ, Сніжне) [463; 498; 521; 842; 1209; 1213; 

1357; 1647; 1670], Житомирщини (Новоград-Волинський) [231], Закарпаття 



51 

 

(Свалява) [8], Запоріжжя (Бердянськ, Мелітополь) [1097; 1684], Івано-

Франківщини (Городенка) [1575], Київщини (Кагарлик, Фастів, Яготин) [776; 

1038; 1234; 1501], Луганщини (Краснодон, Ровеньки) [1572; 1615], Львівщини 

(Борислав, Дрогобич) [125; 929], Одещини (Роздільна) [895], Полтавщини 

(Лубни) [1664], Сумщини (Ворожба, Глухів) [643; 1249], Хмельниччини 

(Старокостянтинів) [491], Черкащини (Сміла, Христинівка) [567; 1008], 

Чернігівщини (Бобровиця, Новгород-Сіверський) [231, 1478]. Частина 

публікацій (переважно – карикатур) щодо благоустрою вулиць та інших 

територій загального користування населених пунктів повоєнної України 

(наприклад, прибудинкових на нових житлових масивах, які не 

впорядковувалися і з яких роками не вивозилося будівельне сміття) є 

узагальненням проблематики та демонстрацією її, так би мовити, стабільності 

у негативному та хронічно невирішеному контексті [251; 365; 371; 373; 836; 

1513; 1514]. 

Детальність вищенаведеного переліку покликана продемонструвати 

масштаб та системність проблеми незадовільного стану вулиць населених 

пунктів України наприкінці 1940-х – на початку 1960-х років. Привертає увагу 

епізод, пов’язаний з Ровеньками на Луганщині – у публікації «Перця» йшлося 

про те, що матеріали, виділені на ремонт мосту, що з’єднував центр цього міста 

з промисловими околицями, пішли на будівництво індивідуальних котеджів 

голови Ровеньківського міськвиконкому Кикотя та керівників місцевого 

комунгоспу Макарова, Пуригіна та Руднєва [1572]. Відбувалося це у 1950 році, 

тобто – ще за «сталінських часів», коли, якщо вірити вітчизняним та зарубіжним 

ультраконсерваторам, «був порядок» і подібні зловживання 

унеможливлювалися в принципі. І хоча минуло з тих пір вже понад півстоліття, 

тема у значній частині регіонів держави, рівнозначно як і проблема стану вулиць 

(особливо – у регіонах) є актуальними дотепер. 

Разом з тим, спостерігається один суттєвий нюанс – всі вищезгадані 

публікації стосуються виключно міст та містечок (селищ міського типу), у той 

час як село у розрізі стану проїжджих частин вулиць та хідників на сторінках 
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«Перця» не фігурувало взагалі, що, звичайно ж, у жодному разі не означає 

ідеального стану сільських доріг, а лише зайвий раз демонструє упослідженість 

сільського мешканця порівняно із міським в умовах радянської системи 

цінностей.  

Те ж саме стосується питання озеленення населених пунктів, яке 

у перчанській тематиці благоустрою за частотою згадки йде наступним. Хоча 

аргументація тут дещо інша – село за визначенням є «зеленим» та більш 

екологічно благополучним, аніж місто (особливо ж – місто промислове, або 

велике). Тому нічого дивного не було у тому, що «критичні стріли» провідного 

сатиричного видання УРСР були спрямовані у керівників комунальних 

господарств Бердичева (Житомирська область) [422], Вінниці [93], 

Дніпропетровська [1158], Житомира [1282], Запоріжжя [1166], Каховки 

(Херсонська область) [1649], Ковеля (Волинська область) [961], Козельця 

(Чернігівська область) [730], Рівного [91], Сєвєродонецька (у тогочасному 

написанні – Північнодонецька, Луганська область) [903], Стрия (Львівська 

область) [1654], Сум (ціла сторінка журналу була заповнена статтею «Сумські 

рубаки», присвяченою тотальній вирубці зелених насаджень у цьому місті) [108], 

Хмельницького [223], Черкас [1686], Чернівців [607].  

Мова у публікаціях йшла, переважно, про проблеми незаконної або 

непродуманої вирубки дерев та кущів на міських вулицях та парках, або про 

варварське ставлення до них. Наприклад, парк у райцентрі Жовтень Одеської 

області (тепер це – село Петровірівка Ширяївського району) місцевими 

жителями методично вирубувався на паливо – без будь-якої реакції на це з боку 

органів влади [845], а у смт (тепер – місто) Ворожба Білопільського району 

Сумської області голова виконкому селищної ради санкціонував вирубку 23-х 

дерев у місцевому парку з використанням деревини для ремонту колодязів [99]. 

На цьому тлі малопроблемною видавалася констатація, щодо того, що «у парках 

та скверах Ворошиловграда (Луганська. – А. Я.) дуже мало лавок» [392].  

Показовою є карикатура, яка займала всю останню сторінку «Перця» 

у №16 за 1949 рік, де критикувався голова Київського міськвиконкому Олексій 
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Давидов (займав цю посаду впродовж 1947–1963 років), котрий шаржовано був 

зображений на малюнку, якому передував текст: «Виконком Київської міської 

ради (голова т. Давидов) “оздобив” бульвар Т. Г. Шевченка незграбними 

стовпами-трубами, які зіпсували всю красу однієї з центральних магістралей 

столиці» (рис. 2.1.1.1) [836]. Цікаво, що у тому ж таки 1949 році Олексій Давидов 

удостоївся також редакційної рубрики «Здоровенькі були!», де був 

критикований за занедбаний житловий фонд столиці та непрохідні вулиці [652]. 

Втім, це не завадило чиновнику очолювати виконавчу владу Києва ще впродовж 

14-ти наступних років. 

Окремо варто виділи проблему занедбаності парків та скверів, яка постійно 

зачіпалася на сторінках «Перця», автори якого (насамперед – карикатуристи) 

особливо полюбляти сюжет на умовну тему «Парк як місце випасу худоби» [192; 

376; 380; 387; 390; 391; 415; 424; 600; 829; 925]. Типовий мальований приклад 

представлено на рисунку 2.1.1.4, а типовий письмовий звучав приблизно так: 

«Товаришу Перець! Побачив би ти, як – з приходом весни – ожив наш парк імені 

Горького (м. Ворошиловград)! Вийшли на весняну прогулянку постійні 

відвідувачі парку – корови, телятка, кози. Вхід вільний, бо огорожа 

поруйнована…» [648] – і т. п. 

Подібна ситуація спостерігалася не лише в обласному центрі, а й у місті 

Паризька Комуна (Паркомуна; тепер – Перевальськ) Ворошиловградської 

(Луганської) області, де «через напіврозвалену огорожу, в парк стрибають не 

тільки кози, а й коні та корови» [1192]. У Запоріжжі, Феодосії (Крим) 

та райцентрах Ярмолинці (Хмельницька область) та Ярунь (тепер – село 

Новоград-Волинського району Житомирської області) місцеві парки були з’їдені 

все тими ж козами [192; 390; 1062; 1085; 1123], у місті Гребінка Полтавської 

області ці тварини «зжували» не багато, не мало – 300 молодих дерев, 

висаджених учнями місцевої середньої школи біля свого навчального закладу 

[1270], для Центрального міського парку Донецька «Перець» пропонував 

найняти сторожа, щоб рятувати відвідувачів «від вовків, що завелися 

у забур’янених хащах» [1294], жителі Полтави скаржилися у редакцію «Перця», 
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що в цілому «у їхньому парку культури та відпочинку – ні культури, ні 

відпочинку» [833], у Харкові (район станції Основа) за «систематичне знищення 

зелених насаджень» було «затримано три кози», які виявилися власністю 

місцевого дільничного міліціонера [1302], а у райцентрі Петрівка-Роменська 

(тепер – село Гадяцького району Полтавської області) свою домашню худобу 

у парку випасав найбільший місцевий начальник – перший секретар райкому 

КПУ на прізвище Козаченко [99].  

Втім, схоже, неприйняття населенням парків як місць відпочинку було не 

лише проблемою фаховості місцевих керівників, але й питанням низької 

побутової культури людей. Скажімо, у Вінниці парки та сквери слугували місцем 

для ночівлі сотням колгоспників, котрі з’їжджалися до обласного центру на базар 

[93], у Тернополі місцеві комунальники вимастили чавунну огорожу міського 

скверу дьогтем, «щоб до неї й близько не підходили мешканці міста» [1464], 

а у Харкові центральний міський парк у 1951 році представляв із себе 

узаконений відповідним рішенням місцевого міськвиконком ринок-«товкучку» 

[99].  

Виходячи з матеріалів «Перця», можна констатувати, що ситуація почала 

виправлятися наприкінці 1950-х років, коли зникає тематика худоби серед 

зелених насаджень, натомість же з’являються публікації щодо незадовільних 

культурних програм у парках як місцях масового відпочинку [131; 432]. Окрім 

того, журнал багато уваги починає приділяти питанню екології, у даному 

випадку – дбайливому ставленню до дерев та інших рослин [370; 547; 679; 1536] 

(взагалі тема охорони навколишнього середовища була однією з основних на 

сторінках «Перця», однак вона знаходиться поза межами даного дослідження). 

До питання озеленення за своєю екологічною складовою дотичною була 

проблема сміття, смітників та сміттєзвалищ у містах, а також зливу 

та відстоювання нечистот, яка досить гостро стояла у перше повоєнне 

десятиліття. Стосувалося це не лише провінції – скажімо, Вінниці та Вінниччини 

[93; 837; 1013], Дніпропетровщини [1343], Одещини [851], Сімферополя [1258], 

Тернополя [1246] чи Херсона [930], а й столиці. Кияни подекуди не надто 
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переймалися питаннями гігієни та екології, складуючи побутові, багаті на міазми 

відходи прямо у дворах своїх будинків, у т. ч. – і в центральній частині міста, 

як от у Чехівському провулку (знаходиться між нинішніми вулицями Олеся 

Гончара та Бульварно-Кудрявською). З відповідної перчанської замітки 

випливає, що такий стан справ був не винятком, а нормою для Києва на межі 

1940-х – 1950-х років [580]. Рівнозначно, як і наявність на околицях (тодішніх) 

столиці водойм – каналізаційних відстійників з відповідною атмосферою 

у поблизьких житлових будинках, як от на хуторі Грушки (нині – місцевість 

вздовж проспекту Перемоги між вулицями Гарматною і Миколи Василенка), 

чи в районі Стратегічного шосе [1151; 1269]. 

На початку 1950-х у «Перці» з’являються і перші проблемні публікації 

(карикатури) на тему шкідливих промислових викидів у повітря – знову ж таки, 

стосовно Києва (рис. 2.1.1.2) [68], а також – Донбасу, Дніпропетровська та 

Харкова (рис. 2.1.1.5) [1390]. Причому в останньому випадку, автором малюнка, 

зазначеним як О. Сашко, міг виступити О. Довженко, котрий послуговувався 

подібним псевдонімом у 1920-х роках саме як карикатурист. Це припущення 

потребує аналізу з боку фахівців-мистецтвознавців.  

З позицій дня сьогоднішнього екзотикою та певним курйозом виглядає 

наявність посеред міст, поряд із житловими масивами відгодівельних пунктів 

свиней (Біла Церква) [1484], конюшень (Житомир) [1227], чи навіть 

ветеринарної бактеріологічної лабораторії (Полтава) [1178]. Не кажучи вже про 

курей, які щодня шукали хробаків у клумбах під вікнами Ужгородської 

міськради, депутати якої навіть були вимушені приймати спеціальну постанову 

про заборону випасання худоби та птиці на вулицях та у скверах міста [1412].  

Куди більш серйозно не лише з комунальної, але й з моральної 

та соціальної точок зору виглядала проблема бродячих собак (і навіть котів 

[210]), яка, якщо судити за хронологією публікацій «Перця», особливо 

загострилася (або ж до неї нарешті дійшли руки у відповідних служб) на початок 

1960-х років і вирішувалася радикально – відстрілом тварин на міських вулицях 

(Буковина [493], Кіровоградщина [210; 1364], Луганськ [1408]; при цьому 
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траплялося, що страждали від пострілів випадкові перехожі [1408]), або їх 

відловом з подальшим знищенням. Останнім займалися люди нині вже забутої 

професії – гицлі, «контори» яких (а, відтак – і «утилізація» упійманого 

«контингенту») знаходилися іноді на подвір’ях багатоквартирних житлових 

будинків, як це було, наприклад, у місті Ходорів Львівської області [559]. 

З іншого боку, там, де подібних заходів не проводили, як, скажімо, у Городенці 

(Івано-Франківська область) [545], Дубровиці (Рівненська область) [1287], 

Миколаєві [445], Черкасах [545], місцевим жителям перед виходом на вулицю 

доводилося озброюватися «добрячими ломаками», аби не бути пошматованими 

зграями собак, що вільно розгулювали міськими вулицями.  

Таким чином, питання благоустрою українських населених пунктів (тут – 

виключно міст) наприкінці 1940-х – у середині 1960-х років відповідно до 

публікацій журналу «Перець», зводилося до двох глобальних проблем – стану 

вулиць (проїжджа частина, тротуари, освітлення) та екології (озеленення, парки, 

сміття, стічні води та каналізація), які, якщо судити за частотою згадок на 

сторінках видання, мали системний характер. 

2.1.2. Житло та житлові новобудови 

Житлова проблематика займає в історії повсякдення одне з чільних місць, 

оскільки умови проживання одночасно і диктують, і демонструють якість життя 

індивідуума в цілому. На сторінках журналу «Перець» впродовж 1945–1965 

років тематика житлово-комунального господарства в цілому зачіпалася 

у вигляді публікацій та карикатур (маючи при цьому здебільшого конкретний, 

а не абстрактний характер) майже 400 разів. З них тема житла як такого (умови 

проживання) та новобудов піднімалася у чверті з цих матеріалів. Все інше 

стосувалося комунальних проблем (водо- та електропостачання, газ, опалення 

тощо). Та спочатку – трохи передісторії. 

Під час Другої світової війни Україна втратила 50% свого житлового 

фонду (у т. ч. – Київ – 43%) [1780, с. 31, 33]. В цілому по Радянському Союзу 

у перше повоєнне десятиліття середня забезпеченість міського населення 
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житловою площею становила заледве 5 квадратних метрів на особу, 

а на Донбасі – навіть 4 квадратні метри (при санітарних нормах у 9 квадратних 

метрів) [1780, с. 40; 1876], що було навіть менше, аніж наприкінці 1920-х років 

(5,9 квадратних метра) [1889, с. 75]. При цьому основна маса радянських містян 

мала не поквартирне, а покімнатне розселення (знамениті «комуналки») – 

станом на кінець 1920-х років таких налічувалося 60% [1846, с. 232; 1889, с. 73], 

в той час як на кінець 1950-х подекуди (зокрема – у Білорусі) – до 73% [1854, 

с. 44]. У Києві ж не лише прості громадяни, але й керівники міста, наприклад – 

завідувач торгового відділу міськради Кузнецов – мешкали у комунальних 

квартирах [1629]. Особливості комунального співмешкання неодмінно 

спричинювали побутові конфлікти між сусідами, що було невичерпною 

(а також – не заідеологізованою, тобто – безпечною) темою для авторів та 

карикатуристів «Перця» [453; 835].  

В той же час офіційно декларувалося, що житловий фонд української 

столиці «вже у вересні 1952 року досяг довоєнного рівня» [1897, с. 469]. Питання 

було лише у якості, доступності та достатності цього житлового фонду, 

до загальної статистики якого включалися не лише ті ж комунальні квартири, 

але й гуртожитки, які визначаються як «приміщення для спільного проживання 

осіб, тих, що працюють на одному підприємстві або вчаться в одному 

навчальному закладі» [1906, с. 197]. Перчанські публікації дають певне (і далеко 

не ідеалістичне) уявлення про умови подібного «спільного проживання» 

(рис. 2.1.2.1) [116; 207; 256; 381; 467; 520; 983; 1042; 1149; 1164; 1200; 1451; 1593; 

1643], а заразом – і розуміння того, чому навіть радянські словники 

позиціонували гуртожитки саме як «приміщення для проживання», а не житло. 

І водночас – житлові, придатні для заселення багатоквартирні будинки через 

своєрідну специфіку радянської системи господарювання могли 

використовуватися під склади облспоживспілки, як у місті Ізмаїл Одеської 

області [1416]. 

Цікавий нюанс – на сторінках «Перця» на прикладі житлової проблематики 

можна було знайти свідчення значного соціального розшарування 
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«безкласового» (згідно з ідеологічними догматами) радянського суспільства, 

коли, скажімо, сім’я робітника заводу у складі чотирьох осіб мешкала 

у 9-метровій кімнатці з дірявою стелею [655], а провінційний вчитель не міг 

взяти у банку позичку на індивідуальне будівництво [807], у той самий час як 

представники партійної та господарської номенклатури, працівники 

правоохоронних органів та торгівлі «вибивали» чималі державні асигнування на 

будівництво житла для себе [342; 965], чи не щороку робили капітальний ремонт 

своїх помешкань за той таки державний кошт [659; 730; 745; 1023], самовільно 

захоплювали помешкання, які їм сподобалися [995], споруджували приватне 

житло, вартість будівництва якого в рази перевищувала розміри зарплат 

забудовників [81; 110; 286; 660; 1010; 1572], використовуючи службове 

становище, отримували на себе та родичів квартирні ордери в обхід загальної 

черги [107]. Тобто, мало місце явище, іменоване сьогодні корупцією, хоча це 

слово не звучало у жодній публікації. З іншого боку, потрібно віддати належне – 

була й реакція з боку влади на журнальні матеріали. Так, в останньому 

з наведених випадків – щодо незаконних ордерів (а трапилося це у Херсоні) – 

у відповідь на статтю Григорія Безбородька «Про Гната і його хату» багато 

місцевих відповідальних працівників було покарано (впритул до зняття з посад), 

а незаконно отримані квартири – повернуто державі [1208]. 

Траплялися і факти спекуляції земельними ділянками під індивідуальну / 

дачну забудову та вже готовим житлом (Одеса) [973], юридичні та фінансові 

махінації з приватними будинками (Львівщина [950]; цікаво, що в цьому регіоні, 

а саме – у місті Трускавець місцева влада нормативно обмежувала площу 

індивідуальної житлової забудови 60 квадратними метрами [1010]) та 

квартирами (Київ) [462]. І що характерно – мова йде не лише про хрущовський 

період відносного лібералізму в СРСР, а й про пізню сталінську добу, коли, 

за твердженням її апологетів «був порядок та дисципліна», а робоча людина 

відчувала себе «господарем країни».  

При цьому варто врахувати, що житлове будівництво в СРСР та розподіл 

житла перебували під тотальним наглядом держави, відіграючи роль одного 
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з головних важелів соціального контролю [1889, с. 77]. Ринку житла офіційно не 

існувало, хоча він був, але – підпільний, що теж знайшло своє відображення на 

сторінках «Перця» [868; 1493]. А тому, коли на середину 1950-х років «квартирне 

питання» у Радянському Союзі набуло особливої гостроти, його консервація 

та відтермінування вирішення стала сприйматися на рівні вищого керівництва 

країни як загроза комуністичній системі. Подекуди саме цією обставиною 

пояснюється запровадження програми масового житлового будівництва, 

ініційованої безпосередньо першим секретарем ЦК КПРС Микитою Хрущовим 

[1876]. Але перед тим з його ж подачі було проведено ліквідацію радянського 

монументального класицизму у архітектурі (т. зв. «сталінський ампір»), у т. ч. – 

і у житловій. Здійснено це було посередництвом прийняття спільної постанови 

ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР №1871 від 04.11.1955 «Про усунення 

надмірностей у проектуванні і будівництві» [1739, с. 532–536], якою в СРСР 

фактично проголошувалася епоха функціональної типової архітектури, що дало 

змогу стандартизувати спорудження житла, поставши процес на конвеєр, а це, 

в свою чергу, відразу ж надало йому масового характеру [1888, с. 328–329]. 

«Перець» оперативно відреагував на цей документ низкою публікацій, які 

висміювали архітектурні «шпилі та завитушки» (як абстрактно, так і конкретно) 

і з’явилися у журналі впродовж листопада 1955 – січня 1956 років [71; 337; 396; 

958]. Хоча, справедливості заради, необхідно зазначити, що відповідна тематика 

у виданні порушувалася і дещо раніше [129, 941]. 

31 липня 1957 року ЦК КПРС та Рада Міністрів СРСР прийняли ще одну 

спільну постанову «Про розвиток житлового будівництва в СРСР» [1740, с. 193–

208], чим було покладено початок масовому житловому будівництву 

у Радянському Союзі, чого країна раніше не знала (згідно з цим документом, 

в УРСР до 1960 року включно було заплановано введення в експлуатацію 

29,5 млн. квадратних метрів житлової площі) [1740, с. 199]. У великих містах 

(а постанова стосувалася, насамперед, їх), повсюдно виникають нові житлові 

комплекси та мікрорайони, забудовані стандартними п’ятиповерхівками 

(«хрущовками») з, хоча й, малогабаритними, але – окремими квартирами. 
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Зокрема, у Києві впродовж 1950-х – 1960-х років виростають житлові масиви: 

Чоколівський-Першотравневий та Відрадний (1957–1963 роки), Дарниця-

Соцмістечко (1957–1964), Нивки (1958–1970), Сирець (1959–1965), Вітряні Гори 

(1961–1965), Воскресенський (1961–1968), Русанівка (1961–1972), 

Академмістечко (1962–1975), Комсомольський (1962–1975) [1904, с. 4, 15–16, 18, 

34, 45–46, 51, 60, 63, 66, 76; 1917, с. 35, 96, 111, 309–310, 429–430, 458, 472, 537, 

578, 707]. В цілому ж декларувалося, що лише за роки т. зв. семирічки (1959–

1965) понад 860 тис. киян отримали квартири у нових будинках, або розширили 

свою житлову площу у старих [1897, с. 494]. А в цілому по всьому Радянському 

Союзу впродовж 1956–1963 років житла було зведено більше, ніж за чотири 

попередні десятиліття [1780, с. 47]. 

Однак все це – суха статистика, яка жодним чином не відображає перипетії 

та нюанси життя простих громадян як у новобудовах, так і у старих житлових 

помешканнях. Офіціоз транслював лише переможні реляції з квадратними 

метрами введеної у експлуатацію житлової площі, в той час як «Перець» дає 

можливість ознайомитися з, певною мірою, реальним станом речей, оскільки, 

за визначенням, відводив свої сторінки для висвітлення соціально-побутових 

негативних явищ, у т. ч. – і у житловій сфері.  

Наприкінці 1959 року завідувач відділу листів «Перця» Костянтин Діденко 

відзначав, що «в якійсь мірі зменшилася кількість листів про погані житлові 

умови трудящих, однак ще й понині відсоток таких скарг досить значний» [1729, 

арк. 1]. Активну ж увагу темі новобудов (у т. ч. – і у сервільному ключі [35]) та їх 

недоліками журнал якраз почав приділяти на межі 1950-х – 1960-х років, хоча 

перша відповідна публікація датується ще 1950 роком [14]. При цьому мова йшла 

майже виключно про міське житло, тоді як українське село, житловий фонд якого 

станом на 1950 рік був відновлений лише на 54,6% стосовно довоєнного, і де 

десятки тисяч сімей (близько 340 тис. осіб) продовжували мешкати у землянках, 

клубах та хлівах [1780, с. 32; 1812, с. 61–62] – у плані саме побутових умов 

перебувало на периферії уваги редакції «Перця» (натомість, виробничо-

колгоспна проблематика у журналі експлуатувалася активно).  
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 Перед у публікаціях вела, звичайно ж, столиця. Так, у 1962 році 

за допомогою карикатури (рис. 2.1.2.2) зверталася увага на те, що ще у 1957 році 

трест «Київміськбуд-3» здав у столиці в експлуатацію житловий будинок на 

вулиці Тургенєвській, 74 з несправними димоходами, внаслідок чого у 20-ти 

квартирах впродовж п’яти років так і не було підключено газові колонки [423]. 

Жителям нових житлових масивів Києва теж було не особливо затишно, зокрема 

(мова нижче піде про вже заселені новобудови, які фігурували в одній 

з публікацій «Перця»): 

будівельники Київського домобудівельного комбінату (ДБК) №1 забули (!) 

покласти під будинком по вулиці Підвисоцького, 10, фундамент і споруда почала 

розсипатися в прямому значенні – на очах у мешканців; 

трест «Київспецбуд», намагаючись експериментувати з новими на той час 

технологіями, напередодні зими 1962/1963 років встановив у 40 квартирах 

будинку №75 по вулиці Бульварній на масиві Відрадному 117 дослідних 

бетонно-скляних панельних опалювальних батарей, що мали єдиний недолік – 

зовсім не гріли;  

працівники ДБК №3 у нових будинках по вулиці Затонського, 18 та 20 

настелили підлогу мокрими дошками, між якими після висихання утворилися 

багатосантиметрові щілини; 

на вулиці Галицькій, 14, будівельники не встановили жодної ванни, як то 

належало зробити за проектом; 

на Дарниці станом на 1963 рік із новозбудованих 360 «хрущівок» було 

телефонізовано лише 2, на Нивках – 1 із 99, на Сирці – 3 із 70, на Відрадному – 6 

із 148 [1719]. 

Новобудова на Воскресенці, по вул. Курнатовського, 5/1 відзначилася тим, 

що квартири у ній постійно заливало дощами (не лише через дах, а й через 

балкони) [283], а у будинку №15 по тій же вулиці ніяк не хотіли з’являтися газ 

та вода, рівнозначно як і на вул. Світлицького, 29/18, де, до всього ж, не було ще 

й електрики [1043]. Нові будинки на бульварі Дружби Народів вирізнялися тим, 

що влітку їхні стіни заливала розтоплена смола, якою були оброблені дахи, зате 
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не було жолобів та ринв для відводу дощової води, а вікна виявилися без 

кватирок [439]. 

Ситуація ж із новобудовою по вул. Гарматній, 5, взагалі заслуговує на 

цитування: «У будинку №5: а) розміри кухні звужені на 10 см; б) вбиральні 

і ванні кімнати звужені разом на 20 см і в результаті ванни та унітази вилазять 

в коридор, а двері не зачиняються; в) зменшення розмірів кухонно-санітарних 

вузлів сталося в результаті зміщення осі стіни. Замість панелей завширшки 

308 см, ставилися панелі на 318 см» [163] (до слова – низька якість панельних 

стін та відповідна звукоізоляція у новобудовах у 1960-х роках була стандартною 

темою для журналістів та карикатуристів «Перця» [132; 245; 254; 530; 697]). 

Зазвичай також зазначалося, що будівельники не поспішають усувати 

недоробки, не в останню чергу – через відсутність реальних механізмів впливу 

на бракоробів [163; 283; 1719]. Більше того, у занедбаному, напіваварійному 

стані могли перебувати відомчі житлові будинки самих будівельних організацій, 

як це сталося, зокрема, із спорудами №21 та 23 по провулку Ковальському, 

заселеному працівниками «Головкиївміськбуду» [1243], чи №4 по бульвару 

Вернадського (трест «Київміськбуд-2») [806].  

Подібні недоліки не були поодинокими – «Перець» ще у 1953 році, коли 

житлова забудова проводилася «точечно», писав, що «часто комісії приймають 

будинки з великими недоробками й цим потурають бракоробам з будівельних 

організацій» [65], публікував карикатури на цю тему [65; 1377] і вів полеміку з 

цього приводу з міністром житлово-цивільного будівництва УРСР Іваном 

Козюлею [662], що, втім, ніяк не завадило останнньому наступного року очолити 

Міністерство міського і сільського будівництва всього СРСР. 

З початком масового будівництва подібний негатив лише посилився – за 

перчанськими публікаціями відслідковуються тенденції неякісного житлового 

будівництва у масштабах всієї України, де київська проблематика виглядає лише 

складовою системи, породженої плановою економікою, в основу якої було 

покладено кількісні виробничі показники, які додатково оплачувались 
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(наприклад, преміями, «прогресивками», «тринадцятою зарплатою»), а не якість, 

досягнення якої особливо не стимулювалося. 

Ось, наприклад, як описується новий 8-квартирний будинок у місті 

Христинівка Черкаської області: «Він бо – як решето – весь у дірках. Вітер гуляє 

по будинку, штукатурка обвисає, груби покололись і відійшли від стін 

(у регіонах навіть багатоквартирні новобудови часто мали пічне, а не 

централізоване опалення. – А. Я.), колосники повипадали, на горище й не 

потикайся, бо стеля обвалиться...» [1630]. А це – прийняті в експлуатацію 

будинки для шахтарів Львівсько-Волинського вугільного басейну – у місті 

Нововолинськ Волинської області: «…розсохлася підлога і поміж дошками 

утворилися щілини завширшки з палець. …коли заходиш у ванну, тобі на голову 

сиплеться штукатурка і летять шматки стелі. А слідом за стелею з горішнього 

поверху падає кахель, який не хоче триматися купи, бо його підмиває 

каналізація...» [584], та у Великомостівському районі Львівської області: 

«[Грубка] мала такий вигляд, немов уночі стався землетрус. Підлога лякала 

широкими щілинами. Двері і віконні рами скособочились» [1336].  

Подібне спостерігалося і на Волині [1537], і на Донеччині [645; 650; 1366], 

і на Дніпропетровщині [706], і на Кіровоградщині [1697], і на Луганщині [1593], 

і на Полтавщині [5; 1255], і на Тернопільщині [1708], і на Херсонщині [1032], і на 

Хмельниччині [336]. Та картина була притаманною не лише «малій провінції», 

а й новобудовам великих міст, зокрема – Дніпропетровська [1540; 1717], 

Донецька [1520], Запоріжжя (якщо судити за кількістю публікацій, цей обласний 

центр був найбільш проблемним) [116; 158; 1298], Луганська [15], Луцька [1304], 

Львова [1415], Миколаєва [168; 1266], Одеси [401], Полтави [1449], Харкова 

[912]. Тема низької якості новобудов була настільки поширеною і стандартною, 

що не один рік надихала карикатуристів «Перця» [32; 65; 134; 148; 331; 1428]. 

Позатим масове будівництво виявило ще одну – соціальну – проблему, 

а саме: побутове безкультур’я. Чимало людей, котрі виросли у комуналках 

та гуртожитках, виховувались на радянській колективістській ідеології, 

ментально виявилися непристосованими до проживання в індивідуальних 
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помешканнях, сприймаючи будинок, в якому поселялися, як спільну, а відтак – 

нічию власність: вже за місяць нова будова виявлялась обписаною своєрідними 

«графіті», з вікон летіли не лише недопалки, а й інше сміття, а кухні, заради 

вивільнення місця, самочинно облаштовувалися у туалетах – поряд з унітазом 

[678; 1716]. Тобто, мала місце типова люмпенська поведінка, хоча сам цей термін 

в описуваний час радянська преса застосовувала виключно для опису реалій 

«загниваючого Заходу». 

Таким чином, констатуємо, що, наскільки можна судити з матеріалів 

журналу «Перець» з поправкою на жанрову специфіку цього видання, 

починаючи з другої половини 1950-х років Україна переживала будівельний бум 

житла, все більше українських сімей отримували індивідуальні квартири, які, 

проте, радуючи самим фактом своєї наявності, приносили новоселам масу 

проблем у вигляді неякісно виконаних будівельних робіт, що можна пояснити 

недосконалістю економічної системи соціалізму (зокрема – відсутністю ринкової 

конкуренції між забудовниками, а відтак – одного із стимулів для покращення 

якості праці) в цілому. 

2.1.3. Житлово-комунальні послуги 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

(редакція від 11.06.2017) під житлово-комунальними послугами мається на увазі 

«результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов 

проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках 

і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, 

стандартів, порядків і правил» [1736]. Зазвичай складовими частинами 

зазначеної господарської діяльності вважаються електро-, тепло-, водо- та 

газопостачання й каналізація, а також – відповідні ремонтні роботи, що 

у комплексі якраз і забезпечує ті самі «умови проживання та перебування осіб 

у жилих і нежилих приміщеннях». 

Електропостачання. У 1949 році журнал «Перець» з певною долею 

гордості декларував, що «на Україні електрифіковано понад три тисячі сіл» 
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[1005]. Враховуючи, що на кінець 1950-х років сільських населених пунктів 

в УРСР налічувалося 42,2 тис. (з тенденцією до зменшення) [1903, с. 511], 

виходить, що через чотири роки після закінчення Другої світової війни лише 7% 

українських сіл були підключені до електропостачання. Не допомагала і т. зв. 

«мала електрифікація», яка проводилася у 1940-х – 1950-х роках, коли чи не 

в кожному селі будувалася власна невеличка гідро- або теплова електростанція 

[1812, с. 64]. При цьому сам факт наявності електромережі ще не означав світла 

у житлових помешканнях – струм подавався або з суттєвими перебоями, або, 

насамперед, до правлінь колгоспів / радгоспів, на ферми, до виробничих 

приміщень, іноді – до будинків місцевого керівництва, а селянам нерідко 

доводилося роками чекати на електрифікацію їхніх домівок. Подібна картина 

постає за численними публікаціями «Перця» [8; 18; 80; 399; 518; 524; 869; 968; 

1055; 1156; 1181; 1242; 1278; 1337; 1355; 1361; 1363; 1454; 1491; 1584; 1702] 

та виходячи з читацьких листів, які отримувала редакція і в яких відзначалась 

«незадовільна робота електростанцій в райцентрах і селах», підкреслювалося, 

що «в ряді місць подача електроенергії починається десь опівночі, коли людям 

вона вже не потрібна», або ж «непоодинокі факти, коли протягом довгого часу 

електрика подається на одну половину села, а друга – позбавлена цього» [1729, 

арк. 1–2]. 

Така ситуація тривала як мінімум до середини 1960-х років. І хоча 

радянська офіційна статистика стверджувала, що «у 1947 [році] СРСР за 

виробництвом електроенергії вийшов на 1-е місце в Європі і на 2-е у світі» [1901, 

с. 548], вона намагалася не деталізувати, як ця електроенергія розподілялася і яка 

її частка йшла на задоволення побутових потреб тих самих «трудящих мас», 

захист інтересів яких був базовим постулатом комуністичної ідеології. При 

цьому сучасні дослідження показують, що станом на 1950 рік було 

електрифіковано лише 15,5% колгоспів УРСР [1764, с. 26], а, скажімо, на 

Київщині на 1954 рік повністю (тобто, і з врахуванням житлових будинків та 

приватних господарств) – лише 5,9% [1812, с. 64]; у 1959 році українські села 

отримували заледве 30% від необхідного їм обсягу електроенергії [1763, с. 17]. 
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Схоже, саме через це у публікаціях «Перця» двох перших повоєнних десятиліть, 

присвячених проблемі освітлення жител (а вона була домінуючою серед 

перчанських матеріалів на тему житлово-комунальних послуг), йшлося не 

стільки про електрику, скільки про гасові лампи та гас, а саме – про низьку якість 

перших [266; 402; 590; 1113; 1120; 1260] та дефіцит другого [517; 900; 1681; 

1687], у т. ч. – про погану якість і, в той же час, дефіцит лампового скла [685; 

781; 864; 900; 1126; 1311; 1396] та навіть свічок [4; 443] (рис. 2.1.3.3). 

Потерпали від повної або часткової відсутності електрики в житлах 

не лише села, а й райцентри, скажімо – колишня гетьманська столиця Глухів 

на Сумщині [1150; 1544], не менш історичний Переяслав-Хмельницький 

на Київщині [625] та не менш знаменита за них гоголівська Диканька 

на Полтавщині [555], а також – порівняно скромніша Гоща на Рівненщині [871]. 

Однак відсутність електропостачання стосувалася не лише глибинки – довгий 

час без цього блага цивілізації впродовж другої половини 1940-х – початку 

1960-х років змушені були обходитися жителі цілих районів не лише обласних 

центрів – скажімо, Житомира [947], Запоріжжя [268], Одеси [80], Сум [1284], 

Тернополя [711; 1595], Харкова [487; 1314], Херсона [190] чи Хмельницького 

[970], а й столиці – у 1949 році, якщо вірити «Перцю», житлові помешкання 

нинішнього мікрорайону Нивки (тоді – селище на околиці Жовтневого району 

Києва) продовжували освітлюватися каганцями, а місцеві жителі ніяк не могли 

домогтися від влади електрифікації своїх домівок [964]. 

І лише з початку 1960-х, після прийняття 21 лютого 1961 року спільної 

постанови ЦК КПРC та Ради Міністрів СРСР «Про електрифікацію сільського 

господарства СРСР у 1961–1965 рр.» [1741, с. 44–50], енергетична проблематика 

на сторінках «Перця» починає приростати новими темами, зокрема – стосовно 

економії електроенергії [756], поганого обслуговування її приватних споживачів 

з боку відповідних служб [770; 883; 972; 977; 1054], невиконання (нерідко – 

впродовж років) останніми зобов’язань по електрифікації населених пунктів 

[127; 1127; 1191; 1309; 1679], відсутності струму у вже підключених до 

помешкань дротах [407], погодинної подачі енергії до помешкань (наприклад, 
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вдень світло є, у пізню годину – відсутнє) [167; 646; 786; 1563; 1663], 

незабезпеченості приватного сектору електролічильниками [1568] тощо. 

Водопостачання та громадські лазні. У 1940-х – 1960-х роках третина 

міських населених пунктів України не могли похвалитися централізованим 

водогоном у житловому секторі (станом на 1960 рік цією комунальною послугою 

було забезпечено лише 62% міського державного житлофонду республіки) – це 

була прерогатива підприємств та організацій, потреби яких для влади були більш 

пріоритетними за потреби населення [9; 307; 1286; 1780, с. 49]. Іноді за водою 

для домашніх потреб доводилося ходити за кілометр, як мешканцям Токарного 

провулку у Полтаві [525], за два кілометри, як у місті Токмак Запорізької області 

[788] та у селищі шахти ім. Калініна (місто Горлівка, Донецька область) [879], 

а то й за три кілометри в один кінець, як це було у селищі шахти 17-17-біс тієї ж 

таки Донецької області [1500], де траплялося й таке, що місцеве керівництво 

витрачало кошти, виділені на водопостачання всього населеного пункту, для 

облаштування водогону виключно до власних помешкань (селище Лісне, нині 

підпорядковується Макіївській міськраді) [273]. Сільським мешканцям бувало 

ще гірше – члени колгоспу «Росія» Оріхівського району Запорізької області для 

своїх підсобних господарств і домашнього вжитку мусили возити воду бочками 

із сусіднього – Гуляйпільського – району, за сім кілометрів [738]. До слова, 

гострою проблемою південних регіонів України було забезпечення людей не 

просто водою, а – водою питною [120; 1390; 1441; 1604] (досить сказати, що, 

наприклад, у місті Рені на Одещині вода у водопровід закачувалася прямотоком 

з Дунаю – без фільтрування та відстоювання [1023]). 

Через це навіть для міст (включаючи Київ) була нормою наявність не крана 

на кухні, а водозабірної колонки (а то й криниці) на вулиці [879; 1096; 1349]. 

Відповідно, і сатирично-критичні публікації «Перця» нерідко стосувалися 

кількості та справності цих колонок [764; 1017; 1215; 1381; 1566; 1583; 1612; 

1665]: скажімо, у деяких районах Білої Церкви черги за водою вишиковувалися 

навіть по ночах [819], а на низці вулиць Бердянська вода у вуличних колонках 

подавалася лише одну годину на добу – з 15:00 до 16:00 [624]. Як вершина 
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абсурдності подавалася ситуація з водопостачання у Миколаєві: «З трьох боків 

його оточує вода (обласний центр розташований на півострові, який омивається 

водами річок Південний Буг та Інгул. – А. Я.), а у місті води не знайдеш» [956].  

Траплялося й таке (особливо – у новобудовах), коли наявність водогону 

у будинку нівелювалася відсутністю кранів, раковин, умивальників та ванн 

у квартирах [528] (у вільному продажу цієї сантехніки тоді майже не траплялося 

[1551], та й ментальність радянської людини передбачала, що «за все повинна 

платити держава»), або й банально – води у трубах [746; 879; 904; 1648; 1680]. 

Це вже не говорячи про хронічну зношеність старих водогінних та 

каналізаційних систем, які не ремонтувалися десятиліттями [470; 813]. 

На цьому тлі питання постачання гарячої води виглядає як «панська 

примха» і до середини 1960-х років взагалі не фігурувало на сторінках «Перця» – 

перша віднайдена замітка на цю тему датована груднем 1965 року і стосувалася 

вона Кривого Рогу [612]. Питання ж особистої гігієни (насамперед – миття) 

вирішувалася за рахунок розгалуженої мережі громадських лазень, яких, втім, 

також не вистачало і яким «Перець» присвячував не лише коротенькі замітки 

та повідомлення, а й розлогі матеріали [1195]. Були обласні (Івано-Франківськ 

[1291] та Херсон [227]) та великі районні (Слов’янськ на Донеччині [240]) центри 

з єдиною лазнею на все місто. Були райцентри взагалі без лазні (Перечин 

на Закарпатті [1170], Мізоч на Рівненщині [275], Жашків [1406] та Кам’янка 

[598] на Черкащині), не говорячи вже про села, де ці комунальні заклади гігієни 

могли використовуватись як курник, склад, сепараторний пункт, шевська 

майстерня, і навіть – як житло [85; 436; 459; 598; 1012; 1077]. Чималою 

проблемою були довгобуди (до дев’яти років) [474; 777; 799; 1012; 1211; 1240; 

1290; 1422; 1461; 1613]. 

Лазня могла також або просто з тих чи інших причин (зокрема, через 

«нерентабельність») не працювати [446; 459; 821; 1122; 1354] (цей момент було 

відображено і у перчанських карикатурах [189; 202; 330; 635], що вказувало 

на поширеність явища), або бути недостатньо місткою (як на Ізюмському 

паровозоремонтному заводі у Харківській області, де на 400 робітників 
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припадало лише п’ять душових лійок [991]), або не працювала по вихідних днях, 

коли, власне, основна маса населення і могла її відвідати [1492] (у Миколаєві, 

наприклад, такий підхід пояснювали тим, що «по неділях всі жителі міста ідуть 

і їдуть купатись на річку, як на Інгул, так і на Буг» [1318]), або не мати того, 

заради чого вона, власне, й існувала, тобто – гарячої води [84; 324; 619; 1518], 

або суперечила своєму прямому призначенню – була розсадником бруду [1550]. 

Іноді доходило до відвертого абсурду: жителі села Ховми Борзнянського району 

на Чернігівщині повідомляли редакцію «Перця» про те, що парторг місцевого 

колгоспу М. Галепа вимагав від них довідки … про дозвіл на миття у місцевій 

лазні [1240].  

Газопостачання. Природний газ як комунальна послуга і, відповідно, 

газова плита на кухні сприймалися у радянській Україні як одні з ключових 

ознак благополуччя та долучення до благ цивілізації, а, отже – певної соціальної 

елітарності. Адже станом на 1950 рік в УРСР було газифіковано лише 24 міста 

та селища міського типу (у 1960-му таких населених пунктів було вже 66, що, 

втім, теж було мізером у масштабі республіки), у т. ч. – Київ, який почав 

отримувати газ на рівні приватних споживачів лише з листопада 1948 року [1780, 

с. 35, 49]. Тож не дивно, що навіть «Перець», незважаючи на свій сатиричний 

статус, з повагою називав блакитне паливо «товариш Газ» і виносив на першу 

сторінку сервільні карикатури на тему газифікації (рис. 2.1.3.1) [826], а також 

цитував та ілюстрував постанову серпневого (1962 року) пленуму ЦК КПУ, 

згідно з якою «плани газифікації підприємств та житла не виконуються, що 

стримує розвиток газової промисловості» (рис. 2.1.3.2) [414]. Такий стан справ 

тривав до початку 1970-х, допоки природний газ (як у трубах, так і у балонах – 

у скрапленому вигляді) не перетворився на звичне побутове явище, як мінімум, 

у містах України, яка давала 21% від всього видобутку природного газу в СРСР, 

83,3% якого, у свою чергу, йшли на потреби промисловості, а решта – 

використовувалася побутовими споживачами [1891, с. 444–445].  

Саме тому нічого дивного немає у тому, що тема газу та газових плит як 

побутового явища у статусі об’єкта сатири не мала великого поширення (згадок 
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про газ у «Перці» за майже 20 років налічується у рази менше, аніж питання 

електро- та водопостачання) і сусідила з проблематикою примусів та керогазів, 

як альтернативних нагрівальних поверхонь для приготування їжі [405; 877; 878; 

1051; 1539]. При цьому критична складова публікацій стосувалася не лише 

фактів газопостачання як такого [215; 1092; 1238; 1701], а й дефіциту [1148; 

1548] та вкрай низької якості газових плит (зокрема, виробництва Львівського 

заводу газової апаратури [640]) та деталей до них (конфорки виробництва 

Дубенського ливарно-механічного заводу, Рівненська область [317]). 

Опалення. Якщо судити за публікаціями «Перця», опалення було найменш 

проблемною серед житлово-комунальних послуг в УРСР – всього п’ять згадок 

за майже два десятиліття. Та й ті, за двома винятками (довгобуд котельні 

у смт Андріївка Бердянського району Запорізької області [1610] та проблеми 

з теплопостачанням у смт Димитрове Олександрійської міськради 

Кіровоградської області [1409]), мали узагальнений характер (рубання прямо 

у квартирах дров для пічного опалення [926], тяганина з ремонтом 

опалювальних систем [1285], холод у робітничих гуртожитках [116; 256; 381; 

1374]). 

Ремонт. Невід’ємною складовою комплексу житлово-комунальних послуг 

є ремонт (як капітальний, так і поточний). Тема ця була популярною серед 

карикатуристів «Перця» [43; 59; 253; 335; 354; 374; 417; 757; 1378], але не 

сказати, щоб займала значне місце на сторінках журналу у перше повоєнне 

двадцятиліття. Пояснення тут видається простим – жителі країни з тотальним 

дефіцитом житла (див. підрозділ 2.1.2), були щасливі мати сякий-такий дах над 

головою, а тому якість помешкань та умов проживання не перебувала серед 

пріоритетів невибагливого у побутовому плані суспільства. Через те й до преси 

зверталися тоді, коли дійсно «припікало», або, більш вірно сказати – 

«прокапувало», оскільки стан того самого «даху над головою» був чи не 

домінуючим у тематиці житлового ремонту, здійснюваного комунальними 

службами [455; 494; 861; 888], низька якість роботи яких (рівнозначно, як 

і хронічне недотримання термінів ремонту, який іноді тривав роками, або його 
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повна відсутність [88; 291; 1504; 1638]), у свою чергу, була звичним предметом 

критики сатиричного видання [1075; 1289; 1521], удостоюючись не лише 

коротких інформаційних заміток, а й розлогих публікацій [115; 1023], у т. ч. – 

і авторства класика українського гумору Остапа Вишні [288; 291]. Подекуди 

зустрічалися і згадки про вкрай низьку якість ремонтних матеріалів, 

насамперед – лаків та фарб, які вперто не хотіли сохнути [1123; 1139; 1675]. 

При цьому визнавався один з найбільш значних недоліків радянської 

системи господарювання – гонитва за кількістю (за виконанням та 

перевиконанням плану, що преміювалося) на шкоду якості, дотримання якої ніяк 

не стимулювалося. Наприклад: «Цього [1954-го] року планувалося 

відремонтувати по місту [Києву] капітально – 306 будинків. Виконкоми райрад 

цей план перевиконали і ремонтують 514. Хоч гірше – зате більше» [115]. 

Внаслідок такого стану справ в УРСР на середину 1960-х років актуальним 

стає не стільки питання житлового ремонту як такого, а забезпечення 

можливостей здійснення його власними силами, для чого особливо цінними 

видавалася наявність особистих контактів із представниками житлово-

комунальних робітничих спеціальностей – сантехніками, електриками, 

штукатурами [1331] тощо. Та це вже більш було притаманне реаліям наступної – 

брежнєвської – епохи у історії повсякдення України та українського народу 

радянського періоду.  

Таким чином, якщо судити за публікаціями журналу «Перець», житлово-

комунальним послугам (електро-, тепло-, водо- та газопостачання, каналізація, 

ремонтні роботи) в УРСР були притаманні ключові недоліки радянської системи 

господарювання – дефіцит та низька якість. Причина такого стану справ, серед 

іншого, крилася у відсутності ефективної системи стимулів та мотивації. 
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2.2. Транспорт та зв’язок 

Транспорт. Жителі радянської України як пасажири мали можливість 

користуватися п’ятьма видами громадського транспорту – залізничним (у 1960 

році на нього припадало 69% усіх пасажироперевезень в УРСР), автомобільним 

(27%), повітряним (2%), морським (1%) та річковим (1%) [1895, с. 326]. 

Використовуючи квантитативні методи дослідження для аналіз публікацій 

журналу «Перець», можна дійти висновку, що найбільш проблемним серед них 

був автомобільний транспорт (насамперед, автобусні перевезення), у якому, 

у свою чергу, за негативом перед вів транспорт міжміський. Причому, 

фігурувати на сторінках видання він починає лише з початку 1950-х років [471], 

судячи з усього – через відсутність предмету обговорення у попередній період, 

позаяк виробництво міжміських автобусів у Радянському Союзі після війни було 

відновлене лише у 1947 році [1758, с. 199] і попервах вони курсували лише між 

великим містами і вважалися, до певної міри, елітним транспортом. Поява 

автобусів на міжрайонних та районних шляхах сполучення понизила їх статус до 

«народного», а відтак – зумовила відповідну тематику на сторінках «Перця» як 

масового сатиричного видання. 

Особливо гостро поставало питання графіків руху автобусів (а вірніше – 

його недотримання), невідповідності потребам населення, залежності не від 

чітких інструкцій, а від примх водіїв чи керівників автогосподарств [398; 467; 

500; 978; 980; 988; 1025; 1338; 1410; 1468; 1668; 1688; 1698; 1699; 1703; 1704]. 

Характерною також була відсутність автобусного сполучення або недостатності 

рейсів на жвавих маршрутах, насамперед – у районному масштабі [74; 449; 508; 

599; 750; 817; 1103; 1230; 1251; 1310; 1437; 1442; 1502; 1599; 1639; 1658; 1661; 

1711]. Цим проблемам була присвячена більша частина перчанських публікацій, 

що стосувалися міжміського автобусного сполучення.  

Оскільки, так би мовити, культура автобусних сполучень у 1950-х роках 

перебувала на початку становлення, нічого незвичайного не було в тому, що 

у журналі активно висвітлювалася проблематика автовокзалів та автостанцій, 

вірніше – їх незадовільного стану. Зокрема, автостанція у Луцьку, незважаючи 
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на обласний статус цього міста, станом на січень 1954 року складалася 

з недобудованого (без даху та вікон) залу очікування та каси у вигляді будки 

[1344]. Майже ідентична картина спостерігалася на автостанціях Луганська 

[1050], Полтави [812], Корсуня-Шевченківського (Черкаська область) [726], 

Косова (Івано-Франківська область) [844], Кременчука (Полтавська область) 

[621]. На цьому тлі претензія щодо відсутності на автовокзалі Дніпропетровська 

кімнати матері та дитини [310] виглядала дивною примхою. 

Окремо варто виділити тему «калиму», тобто – незаконного (в межах 

радянської юридичної системи, яка, не зайве підкреслити, декларувала контроль 

держави над економікою на всіх рівнях, а приватна комерційна ініціатива була 

заборонена) заробітку водіїв автобусів, який організовувався дуже просто – 

шляхом посадки безквиткових пасажирів [805; 858]. В ідеалі, на заваді цьому мав 

стояти контролер, однак водієві, аби уникнути неприємностей, нічого не 

вартувало поділитися з ним прибутком. Тема була болючою, до певної міри – 

гостросоціальною, а тому редакція «Перця» приділяла їй особливу увагу, 

розміщуючи на сторінках журналу розгорнуті публікації під промовистими 

заголовками – «Таксомоторні хлопці», «Торбохвати на колесах», «На трасах не 

космічних» [172; 855; 1473]. 

Серед нетипових випадків привертає увагу історія з автостанцією міста 

Дрогобич (нині Львівська область, до 1959 року – центр Дрогобицької області) 

на якій було заборонено оголошувати рейси через гучномовець. Ініціатором 

«вето» був завідувач промислово-транспортного відділу Дрогобицького обкому 

КПУ Нитко, кабінет якого знаходився неподалік і якому голосні оголошення 

заважали працювати [1634]. Незрозуміло з позицій дня сьогоднішнього виглядає 

і відсутність уніфікованої системи нумерації місць в автобусах, яка 

у автопідприємствах різних областей була своя, внаслідок чого пасажир, який, 

скажімо купував квиток на Дніпропетровщині на автобус з миколаївською 

«пропискою», при посадці виявляв, що місце, яке він обрав за схемою, що висить 

біля вокзальної каси, не відповідає схемі салону [718]. 
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Як не дивно, але лише дві публікації «Перця» у період 1951–1965 років 

стосувалися погано технічного стану автобусів [747; 805]. Здавалося б, згадок 

про це повинно було б бути більше хоча б з огляду на стан українських 

автошляхів, який і нині далекий від ідеалу, а в описуваний період, треба думати, 

навряд чи був кращим. Досить сказати, що станом на 1965 рік із 236,1 тис. км 

автомобільних шляхів в УРСР лише 67,2 тис. км, або трохи більше 28% мали 

тверде покриття [1913, с. 46]. Підтвердження цій інформації знаходимо і на 

сторінках «Перця» – у т. ч. й у вигляді фотоілюстрацій (рис. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 

та 2.2.4) [286; 566; 583; 1021; 1174] та карикатур [21; 60; 62; 250; 428; 704; 758; 

922]. Не говорячи вже про численні статті (у т. ч. і за авторством класиків 

вітчизняної сатири та гумору Остапа Вишні [286] та Степана Олійника [1167]), 

інформації та замітки. Зокрема, жахливий (без перебільшення) стан 

автомобільних доріг фіксувався у Волинській [13; 551; 1280], Дніпропетровській 

[758; 1317], Донецькій [583], Житомирській [979], Івано-Франківській [232; 428; 

466], Київській [800; 979; 1217; 1273], Кіровоградській [286; 1486], Кримській 

[76], Луганській [286; 1021; 1696], Львівській [303; 608], Миколаївській [449], 

Одеській [473; 1174], Рівненській [503; 737; 1340], Полтавській [811], Сумській 

[286; 1083], Тернопільській [310], Херсонській [551], Хмельницькій [161; 1483; 

1707], Черкаській [286], Чернігівській [1083] областях.  

Не кращою була ситуація і з мостами (вони були або непридатними для 

експлуатації, або відсутніми), особливо у т. зв. глибинних (тих, через які не 

проходили основні автотранспортні артерії), сільських районах Буковини [1187], 

Дніпропетровщини [75], Житомирщини [1592], Закарпаття [1021], Київщини 

[216; 800; 1529], Кіровоградщини [963], Луганщини [1320; 1356; 1615], 

Миколаївщини [587], Полтавщини [1110], Сумщини [566; 1667], Тернопільщини 

[558], Харківщини [10], Черкащини [1154], Чернігівщини [1542]. Проте не надто 

відрізнялась ситуація й у містах, навіть у великих, таких, скажімо, як Миколаїв, 

де до кінця 1950-х через Південний Буг вів один-єдиний міст – Варварівський, 

який мало того що мав надзвичайно малу пропускну спроможність, оскільки був 
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наплавним та розвідним, так ще й міг похвалитися солідним віком – 

функціонував з 1856 року [956]. 

Зважаючи на вищевикладені обставини найбільш надійним (порівняно 

з автомобільним), а відтак – затребуваним видом міжміського транспорту 

в УРСР була залізниця. Звичайно ж, зі своєю негативною специфікою, структура 

якої подекуди мінялася з роками, подекуди – лишалася стабільною впродовж 

десятиліть. Так, скажімо, у перші повоєнні роки нормою були масові «штурми» 

приміських потягів, що ходили поза всяким графіком, відсутність освітлення 

у вагонах (або забезпечення його за допомогою свічок), крадіжки (а то й 

відвертий грабіж) майна пасажирів, масовий безквитковий проїзд 

у переповнених вагонах – і констатація «Перця»: «Так виглядає сьогодні 

приміське сполучення в Києві. Хто його контролює, хто організовує – 

невідомо…» [218], або ж: «Вагони не освітлені. Пасажири висять на приступках. 

Хулігани вихоплюють у “висунів” сундучки, зривають з них шапки» [952] (це – 

про дніпропетровські реалії 1948 року). 

Не краще, втім, залізничне сполучення виглядало і в інших регіонах. 

Принаймні, наприкінці 1940-х – на початку 1950-х років: те ж засилля злодіїв 

у потягах та на вокзалах [829], махінації провідників з вільними місцями та 

безквитковими пасажирами [902], а касирів на вокзалах – з квитками на «гарячі» 

напрямки [728], хронічна переповненість вагонів (насамперед – на приміських 

маршрутах), повільність руху потягів та недотримання графіку [1281] тощо. 

На станції П’ятихатки (Дніпропетровська область) взагалі придумали 

оригінальну схему додаткового заробітку: вхід на територію вокзалу дозволявся 

лише за наявності довідки про санітарну обробку, яку (довідку) можна було 

придбати (не проходячи при цьому ніякої санобробки) за 4 карбованці у кіоску, 

розташованому поряд з вокзальним приміщенням [572]. 

Із середини 1950-х років ситуація не набагато покращилася, особливо – 

стосовно перевантаженості приміських маршрутів [660] та невдало складених 

графіків руху, коли потяги робили невиправдано нетривалі зупинки на чималих 

станціях, або не робили їх зовсім (хоча у графіку зупинка й була зазначена) [501; 
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570; 1444]. Щоправда, додалася і нова проблематика, наприклад – радіоточки 

у пасажирських потягах, трансляції по яких не залежали від бажань та вподобань 

пасажирів – гучномовці неможливо було ні вимкнути, ні хоча б приглушити їх 

звучання [1068], викликати невдоволення почали й неприбрані та невимиті 

(як зсередини, так і ззовні) пасажирські вагони [889; 1534]. 

Тобто, «Перець» (читай – органи влади) почали демонструвати 

зацікавленість питаннями комфорту пасажирів – як у самих потягах так і на 

залізничних вокзалах. Останнім була присвячена левова частка «залізничних» 

публікацій журналу 1950-х – 1960-х років, завдяки чому є можливість дізнатися, 

що деякі із залізничних вокзалів України у вказаний період не отоплювалися 

взимку (Балта, Одеська область) [595], деякі – не освітлювалися (Станіслав, 

нинішній Івано-Франківськ) [969], деякі – постійно заливало дощем через 

дірявий дах (Бердичів, Житомирська область) [1446], на деяких – були відсутні 

сидячі місця у залах очікування (станція Микитівка у місті Горлівка, Донецька 

область) [1172], або зал очікування взагалі замикався на ніч, а пасажири з нього 

випроваджувалися на вулицю (Умань, Черкаська область) [1709], пасажирів 

випускали зі станційного приміщення на платформу тільки по приходу поїзда – 

незалежно від тривалості його зупинки (Вінниця) [170], а на деяких вокзалах 

місце посадки-висадки посадки пасажирів не співпадало з платформою 

(Запоріжжя) [732], або ж вокзальне приміщення взагалі було відсутнє (станція 

Кривчунка, Черкаська область) [1185]. Так само як була відсутньою можливість 

випити або придбати на вокзалі звичайної води (Миргород, Полтавська область) 

[345]. 

Подорожі на пасажирських літаках були для пересічних громадян 

екзотикою, а тому й сатиричне відображення отримували рідко – у «Перці» за 

20 років зустрічається лише чотири відповідні публікації, та й ті стосувалися 

авіасполучення всередині УРСР (т. зв. мала авіація), а саме – його слабкої 

розвиненості [312; 510; 1261; 1334]. Річковий та морський транспорт – за 

поодинокими винятками (рис. 2.2.6) [26; 1111; 1569] – теж майже не фігурував 

на сторінках видання. 
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Втім, така ситуація цілком відповідає відсотковому співвідношенню видів 

транспорту, наведеному на початку підрозділу. При цьому варто врахувати, що 

йдеться про міжміський пасажирський транспорт. Що стосується транспорту 

пасажирського міського, то він мав свою структуру і поділявся на вуличний 

(автобус, тролейбус, трамвай), позавуличний швидкісний (метрополітен, 

швидкісний трамвай, монорейкові дороги), легковий автомобільний (таксі), 

а також значно менш поширені водний та повітряний. Станом на 1965 рік 

у містах УРСР найбільша частка обсягу пасажирських перевезень, згідно 

з офіційною статистикою, припадала на автобус та тролейбус (40% та 39% 

відповідно), далі йшли трамвай (20%) та метро (1%; метрополітен на той час 

в Україні мало лише одне місто – Київ, де підземка почала діяти з 1960 року) 

[1892, с. 41].  

Якщо ж вірити журналу «Перець», то за 18 років до цього головним 

пасажирським транспортом українських міст (у т. ч. і столиці) був запряжений 

у воза кінь [384], а у якості маршрутних таксі використовувалися вантажні 

автомашини, у кузові яких встановлювалися лави [952; 1072; 1303]. Типовими 

темами для критики був повільний рух міського транспорту та недотримання 

графіку (причому, найчастіше у цьому контексті згадувався запорізький 

трамвай) [243; 293; 787; 1118; 1155; 1448; 1620], хамство та здирництво з боку 

водіїв та кондукторів [7; 599; 1199], повна відсутність транспортного сполучення 

або хронічна недостача транспорту на жвавих міських маршрутах [523; 526; 578; 

662; 723; 937; 952; 982; 1048; 1063; 1064; 1125; 1472; 1674]. Зокрема, у Києві на 

початку 1950-х років літньої пори складалася катастрофічна ситуація з 

переправою на Труханів острів – основну пляжну місцину столиці (Пішохідний 

міст, який вирішив цю проблему, було здано в експлуатацію у 1957): 

комунального водного транспорту катастрофічно не вистачало і 

відпочивальники форсували Дніпро ледь не на підручних плавзасобах [378]. 

У будь-якому випадку, наявний рухомий склад міського транспорту 

радянської України не справлявся з пасажиропотоком і до звичного товарного 

дефіциту додавався ще й дефіцит транспортний. Особливо це стосувалося таксі. 
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Проте навіть в умовах стовідсотково державної економіки знаходилися 

підприємливі люди, котрі намагалися заповнити відповідні лакуни, хоча за 

приватне підприємництво в СРСР була передбачена кримінальна 

відповідальність. Час від часу, починаючи з кінця 1950-х років, на сторінках 

«Перця» з’являлися фейлетони, спрямовані проти таксистів-індивідуалів як 

явища, але без жодної спроби проаналізувати, чим це явище було спричинене 

[166].  

 Більше того, до 1947 року у державі, що декларувала рівність всіх і вся, 

було заборонено продаж автомобілів в індивідуальне користування – власним 

транспортним засобом могли володіти тільки представники еліти (переважно – 

творчої та наукової), отримуючи його як премію за заслуги. Так, у 1940 році 

навіть у Москві з її тоді понад 4-мільйонним населенням у приватному володінні 

перебувало не більше 500 автомобілів [1884, с. 167]. 

І лише на 30-му році радянської влади був дозволений продаж авто 

у приватному порядку, але – лише марки «Москвич» (насправді – точна копія 

німецького Opel Kadett) і лише – у Москві та Ленінграді (постанова Ради 

Міністрів СРСР від 16.05.1947). Через рік до «Москвича» додалась «Побєда», 

а автомобільні магазини відкрилися ще у десяти містах СРСР, у т. ч. – у Києві 

(постанова Ради Міністрів СРСР від 22.06.1948) [1872, с. 12, 13; 1884, с. 168–

170]. 

Звичайно, цього було вкрай недостатньо (у Києві черга на автомобіль 

«Побєда» станом на травень 1954 року становила понад 2 тис. осіб), що 

породжувало спекуляцію з боку тих, хто мав допуск до торгівлі товарами екстра-

класу, а це, в свою чергу, згідно з радянським законодавством, означало 

кримінальну відповідальність. Так, 19 липня 1952 року у столиці України було 

арештовано чотирьох осіб, котрі впродовж двох років перепродали дев’ять 

«Побєд» за 25 тис. карбованців кожна, придбаних у магазині 

Укравтотракторзбуту за 16 тис. карбованців [1884, с. 171]. І хоча автомобільна 

промисловість СРСР почала стрімко нарощувати обсяги легкового 

автомобілебудування (якщо у 1950 році на роздрібну реалізацію надійшло 
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23 тис. авто, то у 1956-му – 64 тис.), попит у десятки, якщо не в сотні раз 

перевищував пропозицію – міністр автомобільної промисловості СРСР 

Олександр Тарасов у грудні 1965 року озвучив статистику, згідно з якою у США 

один легковий автомобіль припадав на 2,7 особи, у той час як в СРСР – на 238 

осіб [1884, с. 174].  

Тобто, і через два десятиліття після офіційного дозволу на індивідуальне 

володіння автомобілем останній для радянських людей продовжував лишатися 

предметом розкоші. Тож не дивно, що «Перець» як видання, спрямоване на 

масового читача, і, відповідно, на масову соціальну проблематику, фактично не 

приділяв цій темі уваги – приватний автомобіль на сторінках журналу 

з’являється лише на початку 1960-х років. Причому, дві із чотирьох зафіксованих 

публікацій присвячені низькій якості двигунів першого вітчизняного легковика 

«Запорожець» (серійно випускався з 1960 року) та відсутності запчастин до 

нього [1060; 1329], а ще дві – мали суто гумористичний характер [299; 636], що, 

втім, свідчило про поступову актуалізацію теми. 

Зв’язок. Система зв’язку в УРСР післявоєнного періоду для основної маси 

громадян мала два базових втілення – пошта та телефон. Причому останній 

належав до предметів розкоші, а тому станом на середину 1960-х років не був 

об’єктом масової сатири – саме через малу розповсюдженість телефонного 

зв’язку у приватному секторі. А ті нечасті публікації на відповідну тематику, 

що зрідка з’являлися на сторінках «Перця», переважно присвячувалися якості 

звуку у слухавках, що стосувалося не лише провінції, а й столичного Києва, де 

навіть встановлення нової автоматичної телефонної станції (АТС), не зняло, 

а, навпаки, поглибило цю проблему [285; 581]. При цьому, схоже, незручності, 

викликані заміною старих комутаторів, що обслуговувалися «живими 

телефоністками», на АТС, які постійно виходили з ладу, були поширеним 

явищем [987; 1582]. 

 Стандартною технічною неполадкою виглядають часті обриви 

телефонних ліній [782], а також – т. зв. «несанкціоноване самостійне 

підключення» радіомережі до телефонної лінії, коли абоненти замість чути одне 
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одного, змушені були сприймати через слухавки звуки поточного радіоефіру 

[185; 734]. Іноді доходило до абсурду – без телефонного зв’язку роками могло 

перебувати … відділення зв’язку, як це було, зокрема, у Дніпропетровську 

[1559]. На подібному тлі те ж саме багаторічне очікування на встановлення 

телефону приватними абонентами виглядає як цілком унормована та зрозуміла 

ситуація [1087]. 

Інша справа – «класична» пошта (листи та телеграми) та, відповідно, 

робота поштових відділень. Про це «Перець» згадував часто, хоча особливою 

різноманітністю ці згадки і не вирізнялися. Типовими та хронічними виглядають 

проблеми запізнення телеграм до адресатів (а іноді адресати просто не могли 

второпати, про що у тій телеграмі йдеться, див. рис. 2.2.5) [372; 849; 1327], 

пропажі, або тривалі затримки грошових готівкових переказів (ці операції 

у зазначений час здійснювалися через поштові відділення) [749; 782; 1404], 

зникнення речей із посилок, або й цілих посилок та бандеролей [504; 548], 

тривалі «гуляння» листів між поштовими відділеннями [209; 1046; 1594] 

та доставка їх не за тими адресами [314; 1015], недоотримання передплачених 

газет та журналів [722; 1169] тощо. 

Особливо пекучою виглядає тема багатоденних затримок у доставці свіжої 

преси та іншої кореспонденції [898, 1300; 1418; 1669] (скажімо, надруковані 

в Івано-Франківську газети доставлялися до смт Букачівці, що лежить за 75 км 

від обласного центру, лише на третій день після виходу у світ [1196]), яка навіть 

удостоїлася у «Перці» окремого фейлетону [1718], що в цілому не було 

характерним для такої «дрібної проблематики» як зв’язок. Траплялося, що на 

ціле місто зі статусом обласного центру діяв лише один газетний кіоск, та й той 

був здебільшого зачинений (у даному випадку йдеться про Полтаву) [1403]. 

Існувало також питання якості конвертів, зокрема – львівського виробництва, 

які було «зліплено із пожмаканого паперу», а доходили вони до споживача 

«подертими та пошматованими» [885], або ж виготовлених на Понінківській 

паперовій фабриці (Хмельницька область), які надходили з підприємства 

у продаж чомусь вже заклеєними [1105]. Хоча у деяких районах (зокрема – 
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у Апостолівському на Дніпропетровщині) були б, напевно, раді і таким 

конвертам, оскільки у продажу не було жодних [614].  

Таким чином, систематизація та структурування вищенаведеної 

інформації дає підстави для висновків про системність проблем у сфері 

транспорту та зв’язку радянської України у середині 1940-х – середині 1960-х 

років, але жодним чином – не про їх причини, які крилися у самій концепції 

соціалістичної економіки, яка, будучи за своєю суттю гігантоманською, жодним 

чином не цікавилася «теорією малих справ», спрямованою на задоволення 

потреб простої людини, у т. ч. – і посередництвом будівництва нормальних 

шляхів між населеними пунктами та налагодження якісної системи поштового 

та телефонного зв’язку, від чого потерпала вся Україна – від Заходу до Сходу. 
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2.3. Торгівля та громадське харчування 

2.3.1. Торгівля 

Радянська довідкова література декларувала, що в СРСР існувало три 

форми торгівлі – державна, кооперативна та колгоспна [1905, с. 284; 1911, с. 306]. 

І хоча дві останні формально вважалися таким собі «колективним підрядом» 

із заробляння грошей за вироблену сільськогосподарську продукцію та із 

забезпечення сільської місцевості товарами першої необхідності, насправді не 

лише власне державна, питома вага якої у загальному обсязі товарообороту 

в УРСР офіційно становила 71% [1911, с. 307], а й колгоспна та кооперативна 

торгівлі перебували під тотальним контролем держави, яка, зокрема, регулювала 

ціни на всі товари (які так, до речі, і називалися – «державні роздрібні ціни» 

[1925, с. 14]), а тому в межах дослідження ці форми навряд чи доречно розділяти 

на три окремі напрямки. Структурно ж торгові підприємства в СРСР поділялися 

теж на три групи: роздрібної торгівлі, громадського харчування та оптової 

торгівлі [1927, с. 20–21]. У відповідності до завдань даної роботи буде 

розглянута проблематика, що стосується перших двох груп (у поточному 

підрозділі – роздрібна торгівля, у наступному – громадське харчування). 

Згідно з офіційною статистикою, станом на 1960 рік в УРСР налічувалось 

121,8 тис. підприємств роздрібної торгівлі на яких було задіяно майже 

півмільйона працівників [1911, с. 307]. Проблематику ж цього сегменту 

радянської економіки в основному було оприлюднено у спільній постанові 

ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР, прийнятій 8 серпня того ж таки 1960 року 

«Про заходи з подальшого покращення торгівлі», де, зокрема, констатувалося 

(тут є виправданою розлога цитата): 

«У сучасних умовах, коли запити населення різко зросли і характер попиту 

на товари суттєво змінився, рівень розвитку державної і кооперативної торгівлі, 

а також якість обслуговування населення відстають від пропонованих вимог. 

У багатьох містах, робітничих селищах і в селах кількість магазинів, крамниць, 

складів та інших торгових підприємств є недостатньою. Мало організовано 
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спеціалізованих магазинів з продажу промислових і продовольчих товарів, не 

набули широкого поширення магазини без продавців, що працюють за 

принципом самообслуговування, а також продаж товарів за зразками, 

організація приймання попередніх замовлень на товари і доставка їх покупцю 

додому. 

Торгуючі організації погано вивчають попит населення і не здійснюють 

належного впливу на промисловість у справі організації виробництва товарів 

високої якості і в асортименті, який відповідає вимогам населення, допускають 

помилки у визначенні кількості товарів, яка необхідна для продажу населенню, 

у розподілі та завезенні товарів до різних районів країни, звертають мало уваги 

на розвиток різноманітної реклами і показ товарів, а також на оформлення вітрин 

магазинів. У низці магазинів і крамниць низька культура торгівлі. Багато хто 

з працівників прилавка слабо знає свої обов’язки з обслуговування покупців. 

У підготовці кадрів торгових працівників є істотні недоліки. 

Багато торгових підприємств незадовільно забезпечені торговельним 

і технологічним устаткуванням, інвентарем та засобами механізації, що 

покликані полегшити працю працівників торгівлі, сприяючи підвищенню 

продуктивності праці і поліпшенню обслуговування покупців» [1740, с. 550–

551]. 

Публікації журналу «Перець» підтверджують цей офіціоз, даючи об’ємну 

картину стану справ у цій сфері повсякденного життя українського народу 

першого повоєнного двадцятиліття. На засіданні редколегії журналу за 

підсумками 1959 року, зокрема, відзначався великий відсоток скарг серед 

читацьких листів, що надходили до редакції, на незадовільну роботу 

торговельних організацій України [1729, арк. 1]. Причому, пильну увагу 

відповідній тематиці видання почало приділяти відразу після смерті Йосипа 

Сталіна, коли нове керівництво СРСР на чолі з Микитою Хрущовим спробувало 

зробити радянську економіку більш «людяною» в сенсі задоволення нагальних 

потреб простих людей – вже у травні 1953 року (радянський вождь пішов з життя 
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у березні) «Перець» присвятив обкладинку одного з номерів дисбалансу 

«кількість – якість» [826], про що раніше у журналі не згадувалося. 

Якщо судити за питомою вагою публікацій, то головною проблемою 

роздрібної торгівлі вказаного періоду були не стільки дефіцит товарів, чи якість 

обслуговування, скільки масові зловживання (часто – кримінального характеру), 

що, до слова, були притаманні не лише відносно ліберальній (у сенсі радянських 

реалій, звісно) хрущовській добі, а й сталінському періоду, який 

у пострадянській колективній свідомості традиційно асоціюється з поняттям 

«порядок». Зокрема, тільки за один 1947 рік відзначалися: 

махінації з хлібними картками у крамниці Харківського комунального 

інституту (тепер – Харківська національна академія міського господарства), 

внаслідок чого «наліво» було продано 0,5 тони хліба [516] (продуктові картки 

в СРСР було скасовано 14 грудня того ж таки 1947 року [1739, с. 157–164; 1780, 

с. 27–28], на що «Перець» теж відгукнувся, але не у соціальному, а у ідеологічно-

зовнішньополітичному контексті [385], див. рис. 2.3.1.7); 

продаж у крамниці Харківського канатного заводу з’їденої пацюками 

форми (без рукавів, комірів, з відгризеними полами тощо) для учнів місцевої 

школи фабрично-заводського навчання [733];  

хронічне недодавання здачі під час розрахунку за товари та послуги, або ж 

нав’язування у якості здачі залежалого товару, що йменувалося «нехорошою 

тенденцією» і вважалося додатковим (і, звичайно ж – незаконним) заробітком 

працівників прилавку [1395; 1561];  

нестандартна форма зловживання, яку було зафіксовано у райцентрі 

Макарів на Київщині – керівники місцевої торгівлі брали собі з магазинів 

у безоплатне користування мотоцикли, велосипеди та радіоприймачі, які після 

кількамісячної експлуатації повертали у торгову мережу та виставляли на 

продаж [1555]. У 1949 році точно таку ж схему було виявлено у Чернівецькому 

районі Вінницької області [892]. 

Складно пояснити чому, але, «вибухнувши» у 1947 році, тема серйозних 

зловживань у торгівлі майже повністю зникає зі сторінок «Перця» (винятком тут 
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може слугувати хіба що фейлетон 1951 року «Липкорукі» [1450]), повернувшись 

лише у 1954-му, щоб відтепер міцно закріпитися у журналі. Проблематика ж 

відповідних публікацій (фейлетонів, заміток, інформацій, карикатур) була 

широкою і за смисловою структурою мала такий вигляд (зайвий раз 

підкреслимо – мова йде про офіційну – державну, кооперативну та колгоспну – 

торгівлю):  

продаж вживаних речей під виглядом нових [794]; 

працевлаштування (у т. ч. – на керівні посади) у торгову мережу людей, 

котрі до цього мали проблеми із законом у сенсі економічних злочинів 

та правопорушень (судячи з кількості публікацій, явище було далеко не 

рідкісним) [86; 177; 438; 585; 711; 727; 913; 1341; 1367; 1411; 1587; 1657]; 

кумівство при працевлаштуванні на потенційно прибуткові (у розумінні 

можливості заробити копійчину не лише і не стільки для держави, як для себе) 

місця [208; 721; 952]; 

недотримання правил торгівлі спиртними напоями, або й повне 

ігнорування цих правил (тема різко активізувалася з початком 1960-х років) [171; 

298; 1248; 1693; 1713]; 

махінації керівних кадрів торговельної сфери з фінансовою документацією 

задля прикриття зловживань [109]; 

обважування (маніпуляції з вагами) та обраховування покупців [200; 247; 

634; 671; 727; 1507; 1723] – банально недодаючи по кілька копійок здачі 

продавець за день міг покласти до кишені близько 30 карбованців, що становило 

до третини його місячної зарплатні після грошової деномінації 1961 року [96]; 

самовільне встановлення цін, вищих за державні, з подальшим 

привласнюванням різниці [12; 599; 1653]; 

спекуляція (тобто – перепродаж за ціною, вищою за офіційну, з подальшим 

присвоєнням різниці) з боку продавців гостродефіцитним товаром, або ж 

товарами підвищеного попиту (т. зв. «торгівля з-під прилавка» [356]), зокрема – 

господарським милом [1274], гасом та жіночою білизною [1458], тканиною [64; 

99; 952; 1411], взуттям [574], швейними машинками [476; 1434], килимами 
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та модельними туфлями [12], навіть – дріжджами [47], овочами та фруктами 

[197; 246; 1084]. Цікавою формою спекуляції з точки зору радянської системи 

також була наступна схема, якій «Перець» навіть присвятив було першу сторінку 

(рис. 2.3.1.1) – селяни, котрі тримали худобу, відгодовували її хлібом та крупами, 

придбаними за державними (дійсно – невисокими) цінами, а продукти 

тваринництва (молоко, молочні продукти, м’ясо тощо) продавали на ринках 

втридорога [828], чим створювався певний «дисбаланс» в ідеології та практиці 

соціалістичної економіки. 

Взагалі спекуляція, яка в СРСР активізувалася саме за часів Микити 

Хрущова [1887, с. 1912], була болючою соціальною темою, а тому – частим 

об’єктом сатири (рис. 2.3.1.5) [632]. Як відзначалося в одному з досліджень, 

«спекуляція товарами першої необхідності в умовах повного панування 

командно-адміністративної економіки є не просто властивим їй явищем – 

за таких умов спекуляція стає неминучою. Скажемо більше – вона навіть 

необхідна, оскільки дає можливість хоча б частині населення купувати необхідні 

продовольчі і промислові товари. Спекуляція виникає щоразу там, де 

з’являються найменші ознаки монополії та дефіциту» [1869, с. 162]. 

«Перець» присвячував цій проблемі спеціальні репортажі 

з фотопортретами спекулянтів (перекупників) [89; 1721]. Однак завжди 

констатувався лише сам факт «перепродажі з прибутком». Наприклад, класик 

вітчизняного гумору Олександр Ковінька у репортажі-фейлетоні із міста Зіньків 

Полтавської області з певним подивом зазначав: «…платків, ситцю, черевиків 

у магазинах нема, а на базарі, на руках цього краму повнісінько» [814], але 

жодного слова – про причини явища, яке було викликане «родимою плямою» 

соціалістичної торгівлі – дефіцитом, тобто – хронічною нестачею у продажу 

товарів, на які існував підвищений попит. Не вистачало всього – і продуктів, 

і промислових товарів, насамперед – на селі [332; 1161; 1607]. Так, у 1955 році 

в УРСР було проведено вибіркове обстеження сільських магазинів, яке показало, 

що у третині з них були відсутні найбільш ходові товари щоденного попиту – 

гас, сірники, мило, сіль, тютюн тощо. Також незадовільно постачалося село 
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промисловими товарами – взуттям, одягом, меблями, велосипедами, 

радіоприймачами тощо [1812, с. 65–66]. 

Натомість, городяни скаржилися, що село не хоче «ділитися» з містом 

своєю продукцією, позаяк колгоспників не влаштовували закупівельні ціни на 

їхній товар, що могли бути нижчими за собівартість [955]. Причому, 

не обов’язково мова йшла про якусь екзотику – у дефіциті могли бути, 

наприклад: 

велосипеди та деталі до них [656; 1439]; 

взуття для немовлят та дитячі соски [191; 1439]; 

віники [1319]; 

гас [1532]; 

гребінці для волосся [1439]; 

електричні праски [774]; 

жіночі костюми ходових розмірів [1061; 1439]; 

зимові рукавиці [349]; 

кашкети [1438]; 

кондитерські вироби (цукерки та печиво) [1035]; 

лавровий лист [16; 171]; 

леза для гоління, в дефіциті яких «Перець» звинувачував Держплан 

та Міністерство торгівлі УРСР (рис. 2.3.1.3) [689; 1316], а це, в свою чергу, 

означало, що проблема мала тотальний характер і перебувала на контролі 

у керівництва республіки; 

ліжка [1090]; 

м’ясо [160]; 

мило господарське [1033]; 

сіль [87]; 

сірники [884; 1034]; 

сода [171]; 

струни для музичних інструментів [642]; 

труси (як чоловічі, так і жіночі) [818]; 
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умивальники [644]; 

фрукти та городина. У підводці до однієї з карикатур «Перця» навіть 

з певним подивом зазначалося, що «у Запоріжжі, в місті, оточеному садами 

та городами, в крамницях і ларьках рідко бувають фрукти та овочі» (рис. 2.3.1.2) 

[145]. Про те ж саме йшлося і у фейлетоні, присвяченому організації 

громадського харчування у Запоріжжі [459]. Між цими публікаціями – чотири 

роки (1949 та 1953 відповідно). Змін – жодних;  

щітки для одягу та взуття [1439]; 

навіть стандартний сільський реманент, зокрема – коси, вила, сокири, 

лопати, кінська упряж та баняки [260; 549; 622; 656; 863; 955; 1316; 1377; 1439]. 

При цьому дефіцит далеко не завжди означав, що певний товар не 

виробляється, не вирощується, чи не виготовляється. Нерідко проблема полягала 

у відсутності того, що нині прийнято називати логістикою, тобто – 

раціонального планування та контролю над виробництвом, розподіленням 

та рухом товару торговельною мережею. В результаті виявлялося, що в одному 

районі немає в продажу солі, гречки, ниток, сірників чи жіночих хусток, 

а у сусідньому (іноді навіть не районі – селі, або й магазині) – торговельні точки 

завалені цим крамом. Або, скажімо, сільські крамниці потребують чаю, гасових 

ламп, чи самого гасу, яких вистачає на місцевих базах та на складах, 

але забюрократизована система заважає банально перевезти товар із пункту А до 

пункту Б [152; 295; 814; 1370; 1438; 1497] – і т. п. 

Доходило до абсурду. Так, до крамниці села Рихальське Ємільчинського 

району Житомирської області (1,5 тис. населення) було завезено 90 обідніх 

розсувних столів та 173 пружинні матраци, хоча реальні потреби місцевих 

жителів становили заледве десяту частину цієї кількості. Оскільки ж складувати 

стільки габаритного товару у сільській торговій точці не було де, то всі ці столи 

та матраци зберігалися (вірніше – псувалися) просто неба [1184]. А у райцентрі 

Решетилівка на Полтавщині, який лежить за 50 км від Миргорода, неможливо 

було знайти мінеральну воду «Миргородська» – натомість полиці були 

заставлені «Кримською мінеральною», яку привозили з міста Саки (1000 км від 
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Решетилівки) [1040]. Відсутність же у магазинах Дмитрівського району 

Чернігівщини (тепер ця територія входить до складу Бахмацького району) 

цукерок та печива пояснювалася тим, що Чернігівська облспоживспілка 

запланувала тут «торгівлю кондитерськими виробами місцевого 

харчокомбінату», хоча, як виявилося у підсумку, такого підприємства у районі 

просто не існувало [1035]. 

Логістичними проблемами також можна пояснити ще одне, суто радянське 

торгове явище під умовною назвою «сезонність навиворіт», яке було навіть 

удостоєне обкладинки «Перця» [434]. Проявлялося воно у тому, що товар 

(насамперед – промислової групи) на полицях крамниць не відповідав 

кліматичному сезону: взимку годі було купити теплу шапку, зате вдосталь було 

капелюхів, кашкетів, солом’яних брилів, купальних трусів [8; 610; 1405]. 

Натомість, влітку покупцям пропонувалися ті ж зимові шапки, куфайки, кожухи, 

лижні костюми, валянки, чоботи-бурки при мінімумі або повній відсутності 

у продажу літнього асортименту [713; 1069; 1279; 1417].  

Оскільки ж в основі всієї філософії соціалістичної економіки (і торгівля 

була далеко не винятком) лежав план, тобто – необхідність реалізувати за певний 

проміжок часу продукції на енну суму, коли один проданий у сільмазі мотоцикл 

чи телевізор, дозволяв перекрити дефіцит більш «дрібної» продукції (солі, 

сірників, гасу тощо) [1624], описаний вище стан справ виливався у ще одне, але – 

майже узаконене – зловживання, притаманне і 1940-м і подальшим рокам – 

впритул до розпаду СРСР – у т. зв. торгівлю з навантаженням. Це коли продавці 

до затребуваного покупцем товару в обов’язковому порядку нав’язували ще й 

залежалий (а такого, наприклад, тільки у торговельній мережі Києва станом 

на червень 1956 року налічувалося 15% від всієї непродовольчої групи [1780, 

с. 46]), відмовляючись продавати перший без другого (рис. 2.3.1.4) [41; 945]. 

Скажімо, до швейної машинки «навантажувалося» на 300 карбованців 

залежалої літератури [978], до настінного календаря на наступний рік – буклет 

«Типовий проект воловні на 20 голів» [1652], до ситцю – бракована біжутерія 

[1288], до скла для гасових ламп – квашені огірки та помідори [213], або – й самі 
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лампи у повному комплекті [554], або ж до гасових ламп – фігурка Діда Мороза, 

а до кишенькових електричних ліхтариків – ляльки жахливої якості [796], до 

гречаної крупи – цигарки або оселедці [1109], до риби – тарілки [1091], до будь-

якого ходового товару – книги або лотерейні квитки [320; 949]. Причому, такий 

підхід був характерним не лише для роздрібної торгівлі, а й для оптової – 

завідувач магазину села Будичани Чуднівського району Житомирської області 

скаржився в редакцію «Перця» на керівництво Чуднівського харчокомбінату, 

яке відмовлялося відвантажувати пиво, якщо завмаг не візьме на реалізацію ще 

й партію бракованого печива [873]. Іноді нав’язувався не залежалий, а просто 

дорогий товар, якого клієнт на даний момент не потребував. Наприклад, 

у ресторані міста Теребовля Тернопільської області неможливо було отримати 

мінеральної води, не замовивши до неї ще й спиртного напою [1346], а на 

львівському залізничному вокзалі до популярного в СРСР, укомплектованого 

грамплатівками журналу «Кругозор» (1 карбованець за примірник) 

в обов’язковому порядку додавався журнал «Моди» (2 карбованці) [1573]. 

Такий стан справ пояснювався, тим, що «економічні взаємовідносини між 

торгівельними організаціями і промисловістю будуються не на господарчому 

розрахунку, а на адмініструванні, що і породжує затоварювання торговельної 

мережі неходовими товарами» [1780, с. 46]. Це – цитата з доповідної записки 

Київської філії Науково-дослідного інституту торгівлі і громадського 

харчування Міністерства торгівлі СРСР. Документ містив підсумки та висновки 

проведеного у червні 1956 року обстеження і мав промовисту назву: 

«Про наявність товарів, що залежалися й що не користуються попитом 

населення, у торгівельній мережі м. Києва та про причини їх утворення». 

з іншого боку, сам факт проведення подібного обстеження зайвий раз свідчив 

про спроби нового постсталінського радянського керівництва «розвернутися 

лицем до народу». Однак, для того, щоб економіку СРСР зробити 

по-справжньому орієнтованою на простого споживача, необхідно було 

відмовитися від марксистсько-ленінського ідеологічного базису, що, в свою 
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чергу, загрожувало соціалістичній системі як такій, а тому для її очільників було 

неприйнятним за визначенням. 

Тому до самого краху Радянського Союзу та ж таки торгівля так і не 

позбавилася недоліків, які були б в принципі неможливими за умов «класичної» 

бізнес-конкуренції. Скажімо, ситуація, коли споживач мав за щастя придбати 

(«дістати») потрібний йому товар (іноді навіть без звертання особливої уваги на 

якість, хоча ця тема піднімалася у «Перці» вже з 1940-х років, рис. 2.3.1.8 [1413]), 

не надто стимулювала такі важливі за нормальних умов чинники торгівлі як 

належно обладнані приміщення та висока якість обслуговування (сервіс) – 

подібні нюанси радянською людиною сприймалися заледве не як примха. Тому 

звичними явищами для УРСР 1940-х – 1960-х років (та й подальших теж) були 

магазини, розташовані у аварійних, непристосованих для торгівлі приміщеннях 

[557; 908; 1029; 1423; 1522; 1531] (нерідко – з ознаками антисанітарії [45; 169; 

171; 204; 1081; 1445; 1682]), або ті, вивіска на яких не відповідала спеціалізації 

закладу (див. рис. 2.3.1.9) [831]: скажімо, київський «Дитячий світ» торгував 

жіночою нижньою білизною [801], овочеві кіоски Львова – вином та горілкою 

[160], а у місті Ізяслав Кам’янець-Подільської (тепер – Хмельницької) області 

у буфеті райспоживспілки можна було придбати штани та туфлі, натомість, 

у магазині «Промтовари» – вишневу настоянку [1535]. Це вже не кажучи про 

довгобуди торгових закладів, що взагалі сприймалося мало не як норма [302; 485; 

577; 1225; 1226; 1229; 1423; 1426]. 

Варто також згадати і маловідомий та незвичний для радянських реалій 

факт розташування державних та кооперативних крамниць у приватних 

будинках, за що власникам останніх йшла відповідна оренда плата – 

в середньому 500 так званих дореформених карбованців на місяць. У всякому 

випадку, якщо вірити «Перцеві», такий підхід на межі 1950-х – 1960-х років 

практикувався на Закарпатті [325]. Не менш дивними (якщо, знову ж таки, 

врахувати державний фактор будь-якої торговельної діяльності в СРСР) 

виглядали і мало не силові конфлікти за торговельні приміщення, як це сталося, 

наприклад на залізничній станції Явкине (Миколаївська область), де вокзальний 
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ресторан та місцеве споживче товариство не поділили було торговий рундук 

[210].  

До специфічних явищ радянської економіки можна також віднести і т. зв. 

виїзну торгівлю, яка здійснювалася через систему споживспілок та робітничого 

постачання і, в ідеалі, повинна була нести цивілізацію у найвіддаленіші куточки 

країни, долучаючи селян, робітників з промислових селищ, чи залізничників 

з віддалених полустанків до тих же благ, якими користувалися жителі великих 

міст. На практиці ж виходило, як писав «Перець», що «чимало райспоживспілок 

погано організовують торгівлю під час жнив, часто вивозять в поле нікому 

не потрібні товари» [25; 656], а товари, що мали їхати у провінцію, осідали 

у столичних магазинах [456]. 

Тема культури обслуговування у торговельних закладах взагалі була 

однією з провідних в українських сатириків та гумористів, а образ хитрого 

та нечистого на руку продавця-грубіяна – одним з найбільш пізнаваних [36; 40; 

101; 153; 160; 169; 171; 767; 837; 1330; 1386]. Водночас, неповага до покупця 

(споживача), носила не лише індивідуальний, а також і системний, знеособлений 

характер, що проявлялося, наприклад, у тому, що робочий день та обідня перерва 

у багатьох магазинах погодинно співпадали з графіками роботи підприємств, 

закладів та установ, працівники яких просто змушені були здійснювати 

необхідні закупи у робочий час, порушуючи, тим самим, трудове законодавство 

[522; 897]. Не рідкістю був і «вільний» графік роботи крамниць (особливо 

по селах), що залежав виключно від настрою продавця, котрий міг днями не 

з’являтися за прилавком [656; 1201; 1265; 1315].  

Одночасно з цим в описуваний період у радянській торгівлі почали 

здійснюватися перші несміливі спроби автоматизації процесу купівлі-продажу. 

Прикметно, що ще у 1956 році «Большая Советская Энциклопедия» 

позиціонувала торговий автомат виключно як явище повсякденного життя 

західних країн, насамперед – США, де за рік через автомати продавалося до 20% 

безалкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також – Західної Німеччини, 

Канади, Англії та держав Скандинавського півострова [1926, с. 18]. А вже з січня 
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1960 року торговий автомат «прописується» на сторінках «Перця» як інновація 

вітчизняної торгівлі (рис. 2.3.1.6) [54]. Інновація, що завдавала більше клопоту, 

аніж спрощувала життя пересічного громадянина. Такий висновок напрошується 

після аналізу перчанських публікацій. Ось, наприклад, як виглядала 

автоматизація продажу олії у київському гастрономі №21: «…потрібно встати 

в чергу до каси, вибити чек, віднести продавцеві відділу, одержати жетон, 

а потім іти до автомата у другий кінець магазину…» [174], або робота працівниці 

кафе-автомату на вулиці Свердлова (нині Прорізна) у Києві: «Євдокії Марківні 

Степаненко, що стоїть при цій техніці і робити, власне, нічого. Щоб відпустити 

клієнтові одну склянку кави вона повинна лише:  

– включити млинок і змолоти кофе;  

– набрати порцію молотого кофе у спеціальний черпак; 

– вставити черпак у парильну камеру; 

– набратися духу і з усієї сили натиснути на один важіль, потім на другий, 

а згодом на третій. …треба підставляти під кран склянку води і чекати, поки 

звідти автоматично накапає сто грамів напою. Після цього Євдокія Марківна 

бере ще, правда, ложечку і власноручно накладає у склянку цукор. А вже молоко 

в каву наливає собі сам споживач. 

От і все!» [118].  

При цьому продавщиця стверджувала, що в «ручному режимі» 

обслуговувала б клієнтів у п’ять-шість разів швидше. Виготовлялися ж ці «чудо-

машини» на Київському заводі торговельного устаткування [118]. А у Харкові 

випускали механізми з продажу кави, молока, газованої води, пива, вина 

(у цьому ж місті навіть була відкрита експериментальна «Автомат-закусочна»), 

але вони більше простоювали через несправності, аніж працювали [162; 815; 

1079]. При цьому не обов’язково причинами поломок був заводський брак – 

дописувачі «Перця» натякали, що працівники торгівлі свідомо псували торгову 

автоматику (особливо ту, через яку продавалися рідини), яка позбавляла їх 

можливості маніпулювати з кількістю та об’ємами товару [1326]. 
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Також констатувалося, що замість скоротити штати торгових працівників, 

автоматизація по-радянськи їх, навпаки, розширила. Так, у харківському 

магазині «Вино», там, де на розливі відповідного напою до встановлення 

автоматів працювало двоє осіб, після «модернізації» їх стало четверо: «Один 

жетони дає, другий – штатний механік по ремонту, третій – робітник, що вино 

в дозатори наливає, і ще один, що оце все діло оформляє» [815]. У київському 

молочному магазині по вулиці Хрещатик, 17 встановили автомат для розміну 

дрібних грошей, а у підсумку – було: «Магазин раніше мав одного продавця, 

який встигав і торгувати, і гроші розмінювати», стало: «Чотирьох розмінювачів 

обслуговують два продавці і два механіки. Продавці набивають дрібними 

грішми касети, а два механіки не відходять від розмінювача. Справа в тому, 

що касети набиваються дрібними монетами вручну по 200 штук у кожну. Цього 

вистачає на півгодини, а далі все починається спочатку» [174]. Приблизно така 

ж технологія спостерігалася й у роботі автоматів з продажу сірників, цигарок, 

соків, газованої води, олії, пива тощо. 

І ще один, суто радянський абсурдний нюанс – торгові автомати, 

як і магазини, мали «робочий день», який співпадав з офіційним «людським» 

[174]. По суті ж виходило, що автоматизація не замінила продавця, а дублювала 

його, причому, нерідко автомат і людина працювали поруч в одному ж і тому 

магазині, продаючи один і той же товар [1079]. Тобто, прогресивну, по суті, ідею 

було, як це зазвичай траплялося в СРСР, профановано. 

Таким чином, вищевикладений матеріал дає підстави для висновку про те, 

що завдяки журналу «Перець» зацікавлений дослідник має змогу за потреби 

створити широку картину торгової проблематики у радянській Україні: 

від зловживань, дефіциту, бюрократичних негативів до спроб модернізувати 

процес купівлі-продажу. Або, як мінімум, використовувати часопис як 

повноцінне додаткове джерело при висвітленні відповідної тематики. 
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2.3.2. Громадське харчування 

Станом на середину 1950-х років основними закладами громадського 

харчування в СРСР вважалися їдальні, закусочні, ресторани, чайні, кафе 

та буфети [1923, с. 417–418]. Безпосередньо у радянській Україні у 1940 році 

таких закладів (включаючи також фабрики-кухні, домові та заготовочні кухні) 

налічувалося 18,7 тис., розраховані вони були на одночасний прийом 555 тис. 

клієнтів, а у 1965-му – вже 38,4 тис. на 1310 тис. клієнтів [1900, с. 176]. І хоча 

чайних серед них було трохи більше тисячі (1954 рік) [344], саме вони стали 

головними об’єктами сатиричних публікацій «Перця» впродовж 1940-х – 1950-х 

років. Пояснити це можна загальною доступністю, своєрідною демократичністю 

чайних та розгалуженістю їх мережі у сільській місцевості (ресторани чи кафе, 

все-таки, були розраховані на міського споживача із платоспроможністю вищою 

за середню).  

Академічний «Словник української мови» визначає чайну як «вид 

громадської їдальні, де можна випити чаю та поїсти» [1910, с. 265]. Журнал 

«Перець» ставив під сумнів це твердження. Особливо ж у плані «випити чаю». 

Опосередкована українська чайна на сторінках журналу виступає банальною 

забігайлівкою, побудованою за простою схемою «випивка – закуска» 

і з констатацією того, що «у багатьох чайних немає чаю» [133], або ж «тут є і чай, 

і інші “гарячі” напої» [449]. Ситуація ж, при якій у чайній була б відсутня горілка 

розглядалася як відверто комічна [1506]. Аргументувалося це, зокрема, тим, 

що «на чолі чайних опиняються люди, компетенція яких у громадському 

харчуванні обмежується виключно безпомилковим вмінням відрізнити вино від 

горілки, а ковбасу від консервів» [344]. Тим самим порушувалася ще одна гостра 

проблема – дефіцит кваліфікованих кадрів у сфері громадського харчування, про 

що неодноразово згадувалося у перчанських публікаціях [716; 1106]. 

Домінування спиртних напоїв серед асортименту закладів громадського 

харчування, якщо судити з кількості відповідних матеріалів «Перця» (деякі 

з яких мали промовисті назви на кшталт «А де відпочити непитущому?») [112; 

118; 201; 264; 684; 775; 857; 1362], було серйозною соціальною проблемою. 
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Однак її вирішення, як і у випадку з багатьма іншими явищами радянської 

економіки, впиралося у поняття плану. Автори журналу відверто зазначали, що 

«для директора ресторану головне – план. Бо за невиконання плану його кріпко 

б’є начальство, і для офіціантки план – основа основ. Хіба на вашій каві вона 

план виконає? Їй потрібен солідний клієнт…» [112] і констатували, що про 

роботу харчевень «судить не рот, а товарооборот» [98]. 

Виконання (а ще краще – перевиконання) плану у системі радянських 

виробничих відносин означало бонуси у вигляді грошових премій. При цьому 

специфіка закладу громадського харчування не бралася до уваги – однакові 

контрольні показники могли спускатися і для кафе «Морозиво», і для 

спеціалізованої «наливайки». Тому не дивно, що, скажімо, у Чернівцях фірмові 

кіоски «Морозиво – Води» та «Молочно-кондитерські вироби» торгували 

не заявленою на вивісках продукцією, а вином, пивом, відповідною закускою 

та цигарками [1523], рівнозначно як і «Кафе-кондитерська» на Хрещатику 

у Києві [716] та молочний кіоск поблизу середньої школи №35 у Херсоні [319]. 

Оскільки економічно-виробнича складова вступала у протиріччя із 

соціальною доцільністю, проблема не мала вирішення. Це особливо випукло 

проявилося в історії із все тими ж чайними, де у 1959 році відомчими 

циркулярами по УРСР нарешті було заборонено продавати спиртне (а разом 

з тим – і у кафе та їдальнях). Однак торгові люди вихід знайшли моментально – 

вищезазначені заклади, у яких іноді налічувалося не більше трьох столів, 

шляхом зміни вивісок масово реорганізовувалися у ресторани, де продаж 

алкоголю дозволявся [959]. І такий стан справ був характерним не лише для 

української глибинки – на початку 1960-х «Перець» констатував домінування 

у Києві закладів ресторанного типу – на противагу кафе та їдальням, яких 

катастрофічно не вистачало, особливо – на околицях та у нових мікрорайонах 

столиці [716]; подібний стан справ фіксувався і у Запоріжжі [459]. 

Іноді, схоже, ситуація з закладами громадського харчування набувала 

такої гостроти, що ставала об’єктом підвищеної уваги з боку найвищого 

керівництва УРСР, а це, в свою чергу, теж знаходило своє відображення на 
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сторінках «Перця». Так, у січні 1949 року Микита Хрущов, виступаючи на XVI 

з’їзді Компартії (більшовиків) України, яку він на той час очолював, констатував, 

що «у ряді громадських їдалень грубо порушуються норми розкладок, 

завищуються ціни», але причину цього, звичайно ж, вбачав не у хибності 

соціалістичної економіки в цілому, а у тому, що директори підприємств, 

секретарі парткомів, голови завкомів «особисто не бувають у їдальнях» [1004]. 

Тобто, нормальність, чи аномальність діяльності закладів громадського 

харчування ставилася у пряму залежність від відвідин місцевим керівництвом, 

а не від елементарного дотримання відповідних норм та правил функціонування. 

В цілому ж негатив, що супроводжував діяльність їдалень, чайних, 

ресторанів і т. п. закладів у 1940-х – 1950-х роках був ідентичним тому, який 

спостерігався у функціонуванні магазинів та інших торгових точок 

(див. підрозділ 2.3.1). Це: 

і антисанітарія – мухи, павуки, щурі, брудні тарілки, виделки, столи та 

місця прийому їжі в цілому, недотримання температурного режиму – відсутність 

опалення взимку та вентиляції влітку [50; 96; 118; 183; 461; 620; 665; 815; 959; 

993; 1003; 1121; 1203; 1250; 1322; 1332; 1372; 1383; 1515; 1547; 1671; 1710], а то 

й сусідство їдальні та свинарника, як це було, скажімо, у Полтаві [1216], чи в 

Олександрії Кіровоградської області [1180], або чайної та машинно-тракторної 

станції (МТС), як у Ніжині Чернігівської області [1164]; 

і неякісні та / або несмачні страви [42; 58; 183; 344; 355; 375; 431; 461; 620; 

815; 959; 960; 1250; 1322; 1324; 1387; 1547; 1554; 1570; 1671; 1685] – найчастіше 

згадуваний у «Перці» недолік радянської системи громадського харчування 

(проблема, схоже, була дійсно дуже болючою, оскільки про те, що «на багатьох 

підприємствах громадського харчування їжу готують несмачно» йшлося навіть 

у спільній постанові ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 20 лютого 1959 року 

[1740, с. 414]); 

і незадовільне обслуговування (насамперед – грубість персоналу) [29; 203; 

665; 960; 1324; 1332]; 
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і непристосованість та аварійний стан приміщень [550; 948; 1002; 1071; 

1301; 1372]; 

і відсутність механізації праці [118; 779] та навіть – столових приборів 

у їдальнях [39; 596; 960; 1710]. 

Це вже не говорячи про таку специфічну радянську «інновацію», як графік 

роботи закладів громадського харчування (включаючи перерву на обід, вихідні 

та т. зв. санітарні дні), що співпадав з розпорядком дня інших підприємств, 

установ та організацій [118; 1695]. 

Все досить стандартно та системно. До своєрідної «тематичної екзотики» 

тут можна віднести хіба що фейлетон, присвячений проблемі харчування на 

річкових пасажирських пароплавах [1569], або замітку про те як буфету, 

що обслуговував будівельників Кременчуцької ГЕС, виділялося на 500 

потенційних їдоків аж два кілограми ковбаси [948]. Відзначалися також 

величезні черги у ресторани, кафе та їдальні Києва, задуха у приміщеннях 

та піднімалося питання літніх терас та столиків під тентами побіля цих закладів 

[716] – виявляється для України 1950-х – 1960-х такі «архітектурні форми» 

виглядали настільки революційно, що, схоже, викликали спротив у місцевого 

чиновництва. Ну і, звичайно ж, не могло обійтися без притаманного радянській 

системі абсурду: «Перець» повідомляв про відсутність гарячих справ у їдальні 

№21 шахтоуправління №3-біс (місто Макіївка Донецької області). Причина – 

заклад громадського харчування для шахтарів не був забезпечний … вугіллям 

[673]. 

Окремо варто згадати питання асортименту страв у закладах громадського 

харчування, а саме – обмеженості та одноманітності меню. Із року в рік 

«Перець» констатував (переважно – посередництвом карикатур) відсутність 

у меню українських їдалень / кафе / ресторанів свіжих овочів, зелені та фруктів 

[49; 430; 461; 716; 765; 1509]. У той же час тисячі тонн городини та садовини 

гнили незатребуваними на овочевих базах (у Кам’янці-Подільському, наприклад, 

така база містилася у знаменитій фортеці [1323]), псуючись ще на шляху до 

прилавку [143; 682; 1518], та пропадали незібраними на колгоспних полях і 
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у садах України [30; 139; 353; 389; 762; 1376], або ж викидалися на звалище через 

недотримання технології консервування та зберігання [1617]. Натомість, 

скажімо, Дніпропетровщина завозила цю продукцію (зокрема – капусту) з Росії 

та Литви [357]. 

«Перець» же, хоч і опосередковано, але все ж таки натякав на вади 

соціалістичної системи господарювання, за якої «тисячогектарні підсобні 

господарства», що створювалися, насамперед, при великих підприємствах 

та індустріальних містах саме з метою забезпечення їх сільськогосподарською 

продукцією, були «заткнуті за пояс» звичайними «тьотями» та «дядями», котрі 

володіли присадибними ділянками площею у кілька соток, однак, тим не менше, 

домінували на ринку овочів та фруктів [1369], а також – м’яса, дефіцит якого 

породив ще одне потворне викривлення радянської економічної системи – 

престижність некваліфікованих, але прибуткових у сенсі чималих «лівих» 

заробітків професій, таких, скажімо, як рубальник м’яса [345]. 

Так само на відповідні висновки щодо особливостей радянської економіки 

наштовхували матеріали на кшталт фейлетону Петра Лубенського, присвяченого 

проблемі, з якою зіткнулися овочівники та садівники Кам’янсько-Дніпровського 

району Запорізької області, котрі внаслідок появи на Дніпрі Каховського 

водосховища (середина 1950-х років) виявилися фактично відрізаними від ринків 

збуту, у той час як їхньою продукцією (фрукти, овочі, картопля), 

що вирощувалася на 16-ти тисячах гектарів зрошувальних земель, «можна було 

б завалити всі крамниці Запоріжжя». Автор «Перця» писав: «Кам’янка від світу 

відрізана. Шосейні шляхи до неї не доходять. А до Запоріжжя – немалий світ: сто 

вісімдесят кілометрів. Не всякий овоч таку мандрівку витерпить. Одна дорога 

до Запоріжжя – Каховським морем… Каховське море нове. Річковиків воно 

застало зненацька. Потрібні великі баржі, а їх не дають. Пристані нема. Бухти 

нема. Молу нема...». У підсумку ж виходило, що «тільки один помідор з кожних 

трьох доходить до столу споживача. Решту не встигають вивезти: вони йдуть 

на корм худобі, або на добриво. Помідори залишаються на полях, капуста 

замерзає під снігом» [951]. В іншій публікацїї, присвяченій тій же проблематиці 
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і тій же Запорізькій області, йшлося про те, що у колгоспах банально не 

вистачало робочих рук для збору городини, а наявні трудові резерви 

мобілізовувалися, насамперед, на збір зернових, які в системі пріоритетів 

соціалістичної економіки стояли значно вище овочів та фруктів [459]. 

Тож і виходило, що замість овочевих салатів їдальні УРСР пропонували 

«на перше – м’ясо з локшиною, на друге – локшина з м’ясом» [344], або як 

у чайній райцентру Петрове Кіровоградської області – лише борщ із застарілим 

печивом замість хліба [1758]. У київських же харчевнях звичайна смажена 

картопля була зведена до рівня «антикваріату», майже жоден із столичних 

ресторанів не мав у меню такого пункту як «фірмова страва», а українська кухня 

була представлена, максимум, трьома назвами [716]. 

Темі відсутності питомо українських страв у закладах громадського 

харчування Києва «Перець» присвячував навіть окремі фейлетони [992] (у т. ч. – 

віршовані [882]), що можна пояснити політикою «лайт-укранізації», яку 

наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років намагалися проводити перші 

секретарі ЦК КПУ Микола Підгорний та Петро Шелест. Щоправда, журналісти 

видання натякали, що одноманітність меню викликана не тільки і не стільки 

дефіцитом продуктів, скільки – небажанням кулінарів «заморочуватися», 

а також необхідністю виконувати все той же план, лише у цьому випадку не за 

рахунок алкоголю, а за допомогою більш дорогих став – шляхом відсутності 

страв дешевих [98].  

Дотичною до асортименту та номенклатури страв, які становили 

стандартне меню (не лише у закладах громадського харчування, а й домашнє) 

пересічних жителів України у 1940-х – 1960-х роках, є тема якості продуктів, яка 

знаходилась на тому ж невисокому рівні, що й у товарів промислової групи. 

Завдяки «Перцю» тут можна вичленити одну з своєрідних загадок радянської 

системи виробництва харчів, а саме – постійні проблеми з якістю хліба, тобто – 

продукту, технологією виробництва якого людство володіє тисячі років. Тим не 

менше, українським пекарям за часів УРСР постійно вдавалося її порушувати, 
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стаючи об’єктами уваги сатириків, що вказує на системність та масовість явища, 

яке було притаманне всім регіонам республіки. 

Хліб міг бути глевким, схожим «на сировину для виліплювання коників, 

їжаків, зайців», виступати «повноцінним замінником пластиліну», мати вигляд 

«мокрої липкої маси під присмаженою скоринкою» (Брацлавська пекарня 

та Козятинський хлібокомбінат, Вінницька область [918; 975], Маневицька 

пекарня, Волинська область [1041], Харківський хлібозавод №3 [709], 

Драбівська пекарня, Черкаська область [1609]), черствим – «правити за 

вогнетривку цеглу» (Іркліївська пекарня, Черкаська область [239]) та просто 

«недоброякісним» – без уточнення (Ічнянська пекарня, Чернігівська область 

[880]). Але найбільш часто згадуваний у «Перці» недолік хлібобулочних 

виробів – це наявність в них сторонніх предметів (судячи з усього, це був 

наслідок непросіяного борошна та антисанітарії у пекарнях), наприклад: 

мотузок, паперу, шматків шпагату, клаптів мішковини (Мукачівський 

хлібокомбінат, Закарпатська область; Яблунівська пекарня, Тернопільська 

область; Деражнянська пекарня, Хмельницька область) [22; 1057; 1576]; монет 

та цигарок (Остропольська пекарня, Хмельницька область) [447]; сірників, 

ниток, трісочок та «інших малоїстівних речовин» (Іркліївська пекарня, 

Черкаська область) [239]; піску та каміння (Шахтарський хлібозавод №1, 

Донецька область) [214]; 20-рамовик гирок для зважування (Березанський 

харчокомбінат, Київська область) [541]; а також – «кісток невідомої тварини» 

(Великомостівська пекарня, Львівська область) [905] і просто «сторонніх речей» 

(Сосницька пекарня, Чернігівська область) [676].  

Не кращою виглядає і ситуація з кондитерськими виробами, які за 

частотою згадки на сторінках «Перця» серед харчових продуктів йдуть на 

другому місці після хліба: 

цукерки були «твердими як камінь і не мали ніякого смаку» (продукція 

артілі ім. ІІ п’ятирічки, місто Мена Чернігівської області) [1387], «неоковирними 

та без смаку» (карамель «Яблуко», Поліський харчокомбінат, Київська область) 

[532], міцно «зліплювали верхню щелепу з нижньою» і мали вигляд «кам’яної 
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брили вагою 15–20 кілограмів» (карамель Кіровоградської кондитерської 

фабрики та Бобровицької промартілі, Чернігівська область) [790; 1658; 1689], 

або «липкої, міцної маси, яка ніяких зубів не боїться» і «наглухо склеює щелепи» 

(«Фруктова ягода» Львівської кондитерської фабрики «Більшовик», нині – 

«Світоч», «Золотий ключик» Одеської кондитерської фабрики ім. Рози 

Люксембург) [318; 1134], складалися «із цукру, солі та піску» («Маскарад» 

Великополовецького харчокомбінату, Київська область) [616], виглядали більш 

придатними для використання «як кремінь та кресало», аніж для їжі (карамель 

«Фруктова», Херсонська кондитерська фабрика) [1585], були загорнуті 

у низькоякісний папір, який «прилипав до цукерок так, що ніяка сила його не 

відірве» (Миколаївська кондитерська фабрика) [1295], а то й містили в собі 

«цвяхи завдовжки 4,5 сантиметри» («Дюшес» невстановленого виробника, 

придбані у Хмельницькій області) [604], чи «солому, тріски й шпагат» при 

одночасній нестачі цукру та жирів (Переяслав-Хмельницький харчокомбінат, 

Київська область) [1142]. А Вінницька кондитерська фабрика, з якої свого часу, 

власне, розпочалася історія знаної нині корпорації «Рошен», була навіть 

удостоєна від «Перця» окремого фейлетону як одне з найбільш проблемних 

підприємств кондитерської галузі України [180]; 

морозиво у роті перетворювалося на «шар якогось тягучого масла», 

внаслідок чого «язик прилипав до піднебіння» (продукція Мелітопольського 

маслозаводу, Запорізька область) [1490]; 

пряники траплялися «до того загартовані, що зуби їх не беруть» 

(Сватівський харчокомбінат, Луганська область) [1429], мали вигляд «гранітних 

брикетів» (Поліський харчокомбінат, Київська область) [532], й були такі міцні, 

що «можна було б з них піч вимурувати» (Чигиринський харчокомбінат, 

Черкаська область) [1205]; 

халва була переповнена соняшниковим лушпинням, а за смаком 

нагадувала глину (Сімферопольський консервний завод, Кримська область) 

[397].  
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І замикають своєрідну трійку «харчових антилідерів» безалкогольні напої, 

виробництво яких теж велося із суттєвими порушеннями технологічно процесу, 

внаслідок чого замість придатних для вживання фруктових та газованих 

солодких напоїв споживач отримував «гірко-кислий фруктово-ягідний “суп”» 

(Мелітопольський харчокомбінат, Запорізька область) [1476], «звичайну воду, 

трохи підсолоджену та підфарбовану» (Харківський пивтрест) [406], «звичайну 

кислувату водичку» (Перечинський харчокомбінат, Закарпаття) [403], «бурду 

у немитих пляшках» (Поліський харчокомбінат, Київська область) [532], рідину, 

яка за смаком «дуже нагадувала оцет» (Сенчанський харчокомбінат, Полтавська 

область) [1037] й була «препротивна на вигляд» (Куп’янський харчокомбінат, 

Харківська область) [803], або ж – «два в одному» – за смаком «щось середнє між 

гасом та рициною», за кольором «розведене водою фіолетове чорнило» (напій 

«Мандариновий», цех мінеральних вод Бориспільської райспоживспілки, 

Київська область) [1099]. Не краще було і зі спиртними напоями – так, 

Добромильський пивзавод (Львівська область) стабільно постачав у торгову 

мережу кисле пиво [315], а Київський лікеро-горілчаний завод – горілку у якій 

плавали дохлі мухи [1074]. 

Траплялися також: 

перець «і не пахучий, і не гіркий», який можна було «сипати в тарілку 

цілими ложками, а він не перчить і годі» (виробництво одеської бази 

«Оптбакалія») [899]; 

гірчиця, «схожа на замазку» (Львівський міськпромкомбінат) [482]; 

цукор, «рудий на колір і не дуже приємний на смак» (Перший Петрівський 

цукрокомбінат, Харківська область) [1325]; 

сіль, про яку «важко було сказати, чого в ній більше: солі, чи піску 

й каміння» («Артемсіль», Донецька область) [220; 752]; 

консервована без дотримання технологічних норм та бактеріологічного 

контролю тушонка (Знам’янський консервний завод, Кіровоградська область) 

[1365];  
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такі ж неякісні консерви з маринованою кількою, які вибухали у покупців 

у руках (Маріупольський рибоконсервний комбінат, Донецька область) [976]; 

консервований салат, який «може успішно конкурувати з чистим оцтом» 

(Луцький консервний завод) [1129];  

готові борщі та каші, наповнені «сторонніми предметами» (фабрика-кухня 

при Кіровоградському заводі «Червона зірка») [297]; 

земля у банках з консервованими огірками (Дзержинський харчокомбінат 

міста Харкова) [1565]; 

шматочки заліза у рибних консервах (Генічеський консервний завод, 

Херсонська область) [613]. 

Такий стан справ був настільки звичним для радянських побутових реалій, 

що навіть не розглядався на сторінках «Перця» як кримінальне правопорушення, 

а просто констатувався як доконаний факт. Рівнозначно, як і зловживання 

у закладах громадського харчування, що спостерігалися навіть на великих 

промислових підприємствах «пролетарської держави», таких, скажімо, 

як металургійний комбінат «Запоріжсталь», у робітничих їдальнях якого 

нормою були «котлети з хліба», «борщі, прозорі як гірські ручаї», та супи, в яких 

«крупина за крупиною ганяється з дубиною». А все тому, що стандартною була 

нестача у готових стравах 25–30% необхідних за технологією інгредієнтів 

(приблизно такі ж «від’ємні відсотки» – 15–30% – спостерігалися і у їдальні 

№109 Харкова, про яку «Перець» згадував двічі впродовж одного року [1231; 

1232]). Це – в середньому, а якщо ж конкретно, то, наприклад, у їдальні 

мартенівського цеху «Запоріжсталі» у супові бракувало до норми 40% крупів та 

овочів, а у біфштексові – 20% жиру [1369]. Або ще: продавщиця Задорожня 

з буфету №701 у Києві «на кожні 500 грамів пива недоливає 100 грамів, на кожні 

100 грамів горілки недоливає 10 грамів, на кожні 100 грам ковбаси недоважує 

10 грамів» [448].  

Ці «недодавання», за рахунок яких працівники їдалень та буфетів 

отримували відповідні «надлишки», що їх можна було продати «наліво», 

або використати для власних потреб, було притаманним не лише хрущовському 
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«лібералізму», а й сталінському нібито «порядку». Остап Вишня ще у 1948 році 

написав узагальнюючий фейлетон на цю тему, який, щоправда, було 

надруковано у «Перці» лише через 12 років, коли вже й самого класика 

українського гумору не було серед живих [288]. 

Тим часом вади радянської економіки в цілому і сфері громадського 

харчування – зокрема, породжували нові схеми, про деякі з яких (про ті, 

звичайно, які виявилися розкритими правоохоронними органами) писав 

і «Перець». Так, на початку 1960-х у Чернівцях було виявлено розгалужене 

підпільне виробництво з продукування кондитерських виробів, які пускалися 

у продаж через офіційну торгову мережу. Всього у схемі було задіяно 35 осіб, 

а про її масштаби свідчать наступні цифри: один лише кондитерський цех кафе 

«Буковина» у місяць виготовляв до п’яти тисяч «лівих» тістечок, а у завідувача 

чернівецької молочної бази на прізвище Свинер, котрий мав офіційну зарплату 

у розмірі 66 карбованців на місяць, при обшукові знайшли 6 000 карбованців 

готівкою та гостродефіцитного майна на 20 000 карбованців [1691]. Звичайно, 

за нормальних соціально-економічних умов (насамперед, конкуренції та 

саморегулювання ринку) сама ідея нелегального випуску солодкої продукції 

виглядала б абсурдною, однак, варто в черговий раз підкреслити, до такого 

аналізу автура «Перця» із зрозумілих причин намагалася не вдаватися. 

Отже, констатуємо, що, згідно з публікаціями журналу «Перець» сфера 

громадського харчування радянської України у середині 1940-х – 1960-х років 

являла собою напівкриміналізовану систему, у якій відверто злочинна складова 

сусідили з елементарною безгосподарністю. Пояснити це можна хибністю 

соціалістичної методики в цілому з її тотальним контролем та відсутністю 

аргументованої мотивації та заохочувальних стимулів, що й призводило до 

масових зловживань. 
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2.4. Медицина 

Характерною особливістю публікацій журналу «Перець» на медичну 

тематику у другій половині 1940-х років була наявність проблеми протезів рук 

і ніг, що є цілком зрозумілим, якщо взяти до уваги недавно завершену Другу 

світову війну і той факт, що ушкодження верхніх та нижніх кінцівок у ході 

бойових дій у переліку всіх поранень посідали чільне місце (стосовно Червоної 

Армії – 35,2% та 35,6% відповідно, або ж разом – понад 70%) [1879, с. 244]. 

Головними претензіями людей, котрі залишилися на фронті без рук та ніг, були 

вкрай низька якість протезування (основними виробниками в Україні були 

Київський та Харківський протезні заводи), ремонту протезів (профільні 

майстерні у повоєнний період діяли у кожному обласному центрі республіки) 

та недотримання термінів їх виготовлення (замовники очікували протезів 

місяцями) [233; 321; 641; 971; 985; 1000; 1233].  

У ситуаціях з інвалідами війни дуже випукло проявлялися особливості 

радянської системи управління, яку через кілька десятиліть назвуть 

«адміністративно-командною». Характерним тут можна вважати випадок 

уродженця села Арбузинка (тепер – селище міського типу, райцентр) 

Миколаївської області, офіцера Збройних сил СРСР В. Михайлюка. Він був 

інвалідом першої групи – ще у 1942 році втратив обидві ноги і з того часу 

постійно поневірявся по госпіталях. У 1946 році його привезли з Одеси до 

Арбузинки на побачення із сім’єю. Тут безногий інвалід був оштрафований 

міліцією на 100 карбованців за порушення паспортного режиму, оскільки 

перевищив дозволений термін перебування на одному місці без прописки. 

Випадок, схоже, навіть для радянських реалій виглядав занадто дико, у зв’язку 

з чим і був відображений на сторінках «Перця» [1026]. Однак через років кілька 

журналу довелося знову писати про бездушне бюрократичне ставлення до 

протезованих, цього разу – безпосередньо з боку чиновників Міністерства 

соціального забезпечення УРСР [114]. 

На початку 1950-х років тема інвалідів війни зовсім зникає зі сторінок 

журналу, як, втім, самі інваліди – з вулиць. Так радянська влада «витравлювала» 
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із суспільної свідомості пам’ять про свою нездарність (що проявилася, серед 

іншого, у невиправданих втратах минулої війни), замінюючи трагізм героїкою 

[1872, с. 37]. Натомість актуалізується проблема аптек, а точніше – тотальної 

нехватки цих закладів, або ж непристосованості аптечних приміщень. У 1956 

році «Перець» повідомляв, що у Києві налічувалося менше аптек, аніж було до 

війни, більшість з них тіснилися у приміщеннях, «збудованих ще за царя 

Гороха», а Київська міськрада не лише не надавала нових приміщень під аптеки, 

а й закривала наявні [452]. Відповідно, у регіонах ситуація за визначенням не 

могла бути кращою за столичну. Тож не дивно, що, скажімо, 23 тисячі жителів 

селища рудника ім. Лібкнехта у Кривому Розі, а також місцеві лікарню, 

медпункти, санаторій та дитячі заклади обслуговувала лише одна аптека, 

що містилася у кімнаті площею 35 квадратних метрів і навіть не мала підсобного 

приміщення для зберігання ліків, взимку не опалювалась і була відключена від 

водогону [1430; 1694]. На Запоріжжі ж у місті Оріхів новозбудоване аптечне 

приміщення місцева влада віддала під швейну фабрику, а у Бердянську до аптеки 

заселилося ательє мод [1447].  

Та навіть у наявних аптеках спостерігався дефіцит ліків, а також інших 

засобів медичного призначення, включаючи банальні соски для немовлят, 

свинячий смалець (використовувався для лікування простуди), зеленку та ртутні 

термометри (останні до середини 1960-х років взагалі не випускалися в Україні) 

[103; 452; 710]. Були й більш серйозні нестачі – наприклад, Львівська обласна 

клінічна лікарня (а, точніше – її пацієнти), потерпала від дефіциту закису азоту, 

що використовується як знеболюючий засіб, який місяцями не могла 

витребувати з Головного аптечного управління УРСР [1407]. В аптеках, 

як і у звичайних магазинах (див. підрозділ 2.3.1 даної роботи), могло 

спостерігатися явище «торгівлі з навантаження», коли, скажімо, до затребуваної 

покупцем марлі в обов’язковому порядку нав’язувався бракований футляр для 

окулярів, або ж дитячі соски (як в іншому місці, як відзначалося, могли бути 

в дефіциті), оскільки сама по собі марля «не зробить плану» [943; 1545]. 
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Прикметно, що навіть через три десятиліття офіційна радянська статистика 

намагалася замовчувати питання аптек та ліків. У всякому випадку, 

у ювілейному статистичному збірнику, виданому Держкомстатом СРСР у 1987 

році – «Народне господарство СРСР за 70 років», де містяться порівняльні дані 

(у т. ч. по союзних республіках, включаючи Україну) за 1913, 1917, 1940, 1960, 

1970, 1980 та 1985 роки, у розділі «Охорона здоров’я» жодним словом 

і у жодному контексті не згадується про аптеки та випуск лікарських засобів 

[1922, с. 585–606]. Зате присутня інформація про кількість лікарень та поліклінік, 

звідки дізнаємось, що у 1940 році в Українській РСР налічувалося 2 498 

лікарень / 7 737 поліклінік (амбулаторій), у 1960-му – 5 043 / 7 055, у 1970-му – 

4 693 / 6 417, 1980-му – 3 843 / 5 954 відповідно [1922, с. 587].  

У той же час у цьому статистичному щорічнику відверто (далася взнаки 

горбачовська «політика гласності») зазначалося, що у Радянському Союзі лише 

35% лікарень мали гаряче водопостачання, 17% взагалі не мали водогону, 27% – 

каналізації, а із 18 тис. поліклінік та амбулаторій, розташованих у сільській 

місцевості, лише 20% мали спеціально побудовані та обладнані споруди [1922, 

с. 587]. І хоча мова йде про СРСР в цілому, Україна навряд чи була у цьому 

відношенні позитивним винятком. У всякому випадку, публікації «Перця» 

підтверджують вказану статистичну картину – там йшлося про сільські 

амбулаторії, лікарні та пологові будинки, які могли: 

розміщуватися у приміщеннях шкіл, коридорами яких «цілими днями 

прогулювалися хворі, що чекають на прийом» (смт Павлиш Онуфріївського 

району Кіровоградської області [308]; до слова, директором місцевої школи 

у 1948–1970 роках працював легендарний педагог Василь Сухомлинський); 

сусідити під одним дахом із складом сільськогосподарської продукції 

(село Чернятин Жмеринського району Вінницької області) [502], пташником на 

2 тис. курей (село Пойдунівка Куп’янського району Харківської області) [304], 

клубом (село Побиванка Липоводолинського району Сумської області) [1463], 

або, одночасно – з клубом, бібліотекою та ветеринарним пунктом (село 

Воєводчинці Могилів-Подільського району Вінницької області) [1247];  
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тіснитися у «хатинці на курячих ніжках», де містилися медпункт, 

родильний будинок і аптека, що обслуговували жителів дев’яти населених 

пунктів (село Олександрівка Семенівського району Чернігівської області) 

[1006];  

бути повністю витісненими зі свого приміщення іншою установою, 

наприклад – конторою лісозаготівельного пункту (село Татарів Яремчанської 

міськради Івано-Франківської області [592]), чи, ні більше, ні менше – качиною 

фермою (село Стечанка Іванківського району Київської області [1359]; після 

аварії на Чорнобильській АЕС зняте з обліку, жителі переселені); 

займати кімнату у приватному будинку (село Воронів Гощанського району 

Рівненської області), або навіть – куток у кімнаті (село Коростятин того ж 

району) [122];  

не бути електрифікованими (село Лехнівка Баришівського району 

Київської області [705], смт Залізці Зборівського району Тернопільської області 

[1456]) та телефонізованими (село Малий Листвен Ріпкинського району 

Чернігівської області [569]). 

В цілому ж вищенаведені факти зайвий раз підкреслюють дискримінаційне 

ставлення радянської влади до села та селян. Що підтверджується й офіційною 

статистикою, згідно з якою в УРСР, скажімо, у 1955 році, на одну тисячу осіб 

населення припадало 129 лікарняних ліжок, з яких 104 знаходилися у міських 

лікарнях, а 25 – на селі, 37 лікарів (34 та 3 відповідно) та 103 представники 

середнього медперсоналу (78 та 25) [1812, с. 67–68].  

Та навіть нові приміщення лікарень викликали нарікання, оскільки, 

у найгірших традиціях радянського будівництва, зводилися аврально, 

з неякісних матеріалів та з недотриманням необхідних технологій, внаслідок 

чого вже після здачі новобудови в експлуатацію могло з’ясуватися, що «храм 

санітарії та гігієни» ставав розплідником антисанітарії, оскільки будівельники 

забули обладнати каналізаційний колектор (Красногорівська міська лікарня, 

Мар’їнський район Донецької області) [804]; так само констатувалося панування 

антисанітарії в цілому у Волинській обласній лікарні, що потягнуло за собою 
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звільнення головного лікаря [1206]). Бувало, що й просідав фундамент, 

тріскалися стеля та підлога, вивалювалися зі стін рами вікон (лікарня тресту 

«Дніпрохімбуд», місто Дніпродзержинськ, тепер – Кам’янське 

Дніпропетровської області [886]; відповідну кореспонденцію до «Перця» у 1955 

році надіслав редактор багатотиражної газети «Серп і молот» 

Дніпродзержинського азартно-тукового заводу Микола Ктитарєв, котрий через 

вісім років стане головою Дніпродзержинського міськвиконкому, пробуде на цій 

посаді 18 років і увійде до найближчого кола соратників генерального секретаря 

ЦК КПРС Леоніда Брежнєва). Хірургічне відділення могли розмістити у такому 

приміщенні, що «ніде й скальпелем повернути» (Кадіївська міська лікарня, 

Луганська область [739]). 

Та нерідко й такого приміщення пацієнти не могли дочекатися – довгобуд 

(рівнозначно як і довготривалий – на роки – ремонт) у медицині був таким же 

звичним явищем, як і в інших сферах радянської соціальної інфраструктури [11; 

224; 1560; 1639]. Іноді будівництво медзакладу тривало 10 (село Нова Осота 

Олександрівського району Кіровоградської області [1656]), а то й 20 років (село 

Гранів Гайсинського району Вінницької області) [1241]. Під вікнами 

лікувального закладу могла проходити жвава автомагістраль (лікарня 

ім. Жовтневої революції, або ж просто Жовтнева, тепер – Олександрівська 

лікарня у Києві [915]), розміщуватися автогараж великого промислового 

підприємства (згадувана вище лікарня тресту «Дніпрохімбуд» [886]), обмінний 

пункт млина, завдяки чому хворі впродовж доби чули «і людський гомін, і коней 

іржання, і кованих коліс гуркіт. Чистий тобі ярмарок!» (Фастівська міська 

лікарня, Київська область [259]), або, «комплексно» – млин, електростанція та 

конюшня (Вишгородоцька сільська лікарня, Лановецький район Тернопільської 

області [935]). 

Траплялося й таке, що приміщення сільських медичних закладів забирало 

собі під житло місцеве начальство – наприклад, голова колгоспу, як це було 

у селах Слобода Романівська Новоград-Волинського району (до слова – мала 

батьківщина колишнього голови Верховної Ради України Володимира Литвина) 
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та Андріївка Черняхівського району Житомирської області [490; 1553], Радівці 

Деражнянського району та Пижівка Новоушицького району Хмельницької 

області [637; 1348], чи директор Барської машинно-тракторної станції (МТС) 

у Вінницькій області, який вселився у новозбудований медпункт [784]. А у селі 

Калагарівка Гусятинського району Тернопільської області подібним чином 

покращив свої житлові умови разом з головою, також і секретар колгоспної 

організації Компартії України [408; 751]. У Луцьку ж взагалі склалася унікальна 

ситуація – головний лікар Волинської обласної лікарні П. Левашко самочинно 

реквізував у госпіталя інвалідів німецько-радянської війни (мова про 1951 рік) 

собі під житло шість кімнат, у т. ч. – операційну, процедурну, стоматологічний 

кабінет та дві палати [741].  

Окремим напрямком у медичній тематиці «Перця» проходить 

бюрократична складова лікарської роботи, яка полягала, насамперед, 

у надмірній паперотворчості, що знаходило відображення у карикатурах 

(рис. 2.4.1 та 2.4.2) [352; 417] та фейлетонах, один з яких, наприклад, був 

присвячений діяльності т. зв. ЛТЕК – лікарсько-трудових експертних комісій, 

які, з одного боку, повинні були надавати, підтверджувати чи знімати 

інвалідність, з іншого – займалися відвертим абсурдом, коли щорічно викликали 

на повторний огляд людей без рук та без ніг «з метою переконатися, що справді 

нога не відросла» і інвалід може й надалі офіційно користуватися відповідним 

соціальним статусом [1019].  

В цілому проблематика ставлення до хворих з боку медичних працівників, 

професійної компетенції та добросовісності останніх теж знаходила своє 

втілення у «Перці». Зокрема, йшлося про байдужість та некомпетентність 

медиків [936; 1047; 1543], грубість та хамство медперсоналу (впритул 

до рукоприкладства) по відношенню до пацієнтів, а керівництва лікарень – 

до підлеглих [631; 571; 901; 1496; 1526; 1543], кумівство у медзакладах [1543], 

хабарництво (плата хірургу за операцію, або, навіть – за розміщення на лікування 

у стаціонарі) [165], зловживання із державними фінансами [440], і навіть про те, 

що головний лікар районної лікарні тримав на території лікувального закладу 



112 

 

і утримував за його рахунок власну тваринницьку ферму, що складалася «з п’яти 

голів великої рогатої і декількох голів безрогої худоби (свиней)», як це трапилося 

у Бахмачі на Чернігівщині [658]. А у місті Лохвиця Полтавської області на 

початку 1950-х років завідувач місцевим райздороввідділом разом з тим 

обіймала також посади головного лікаря тубдиспансеру, терапевта районної 

поліклініки та викладача школи медсестр, тобто – працювала на чотири 

повноцінні ставки [588]. Водночас неодноразово констатувалося – дефіцит 

лікарів був чималим, особливо – у сільській місцевості, де навіть наявність 

у населеному пункті лікарні не гарантувала присутності у ній медперсоналу 

[748; 1496].  

У справі ж санаторно-курортного лікування, яка теж мала належне 

втілення на сторінках «Перця», акцент робився на дещо іншу проблематику – 

більш побутово-соціальну, аніж медичну. Насамперед, це низький рівень 

обслуговування та умов проживання. Так, тим, хто відправлявся до санаторію 

«Ворохта» (Івано-Франківська область), журнал рекомендував запастися 

господарським милом (постільна білизна, яку видавали відпочиваючим, була 

надзвичайно брудною), місячним запасом свічок (відсутність електропостачання 

була нормою), посудом (дефіцит) та книгами (дозвілля пацієнтів ніяк не 

організовувалось) [1018]. 

Подібний стан справ не був поодиноким явищем: на дефіцит 

електроенергії, чим зривалося здійснення низки лікувальних процедур, 

скаржилися пацієнти санаторіїв селища Ворзель (Київська область) [303], 

на відсутність організованого дозвілля – пацієнти Носівського туберкульозного 

санаторію (Чернігівська область) [155], на погане харчування – пацієнти 

Бориславського нічного санаторію нафтовиків (Львівська область), де за 

інформацією «Перця», мали місце системні крадіжки харчів – за перше півріччя 

1957 року кухня санаторію не додала відпочиваючим 60 кілограмів м’яса, 200 

кілограмів масла, 2500 літрів молока та 16000 штук яєць [1632] (подібне 

спостерігалося і у дитячому санаторії «Зірочка», що базувався у місті Боярка 

Київської області [175]). 
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Гострою санаторно-курортною проблемою вважалося також надання 

путівок людям, котрі не мали на це права ні за станом здоров’я, ні за службовим 

становищем. Процес видачі направлень до санаторіїв був централізованим 

і перебував у руках профспілкових комітетів – людина просто так, за власним 

бажанням, не могла поїхати на курорт з лікувальною метою. Тим самим 

створювалася корупційна складова – профорги «організовували» путівки 

«потрібним людям», внаслідок чого навіть у спеціалізованих санаторіях було 

важко зустріти людину, яка справді потребувала лікування (див. рис. 2.4.3) [149; 

364; 434; 629].  

Як не дивно, але зловживання були притаманні і такій, здавалося б, далекій 

від потенційних схем службі, як швидка медична допомога. Насамперед, 

це стосувалося використання автомобілів з червоними хрестами на боках 

керівництвом медзакладів у приватних справах. «Перець» зазначав: «Подекуди 

машини «Швидкої допомоги» використовуються не за призначенням. Деякі 

медики іноді ганяють їх навіть на базар за покупками…» [927]. У той же час, 

подекуди медики мусили виконувати функції «швидкої» на своїх двох ногах 

(наприклад, у Дніпропетровську [506]). 

Спеціалізовані медичні автомобілі також могли слугувати як службовим 

транспортом для високопосадовців [905; 1494], так і засобом для вивозу членів 

їхніх сімей на природу чи дітей до школи [1419], транспортом для полювання 

(«українське сафарі») [1104], або вантажівкою для перевезення свіжозібраних 

фруктів та овочів (у т. ч. і для продажу – на сотні кілометрів від місця постійного 

базування автомобіля швидкої допомоги) [1651], чи будівельних матеріалів для 

спорудження садиби головного лікаря районної лікарні [513]. Подібно до інших 

медичних закладів, пункти «швидкої допомоги» подекуди (зокрема – 

у Бердянську Запорізької області) розміщувалися у аварійних приміщеннях 

[998]. Ну і, звичайно ж, сатиричне видання не могло не пройтися «вродженою 

рисою» вітчизняної служби швидкої допомоги, яка може проявлятися і у наш 

час – повільним виїздом на виклики (рис. 2.4.4) [23; 1218; 1673].  
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Таким чином, у підсумку маємо картину, згідно з якою, базовими та 

масовими проблемами медичного обслуговування в УРСР перших двох 

повоєнних десятиліть був дефіцит приміщень медичних та аптечних закладів 

(особливо на селі), а також – ліків та медперсоналу, низька кваліфікація 

останнього та незадовільна якість медицини в цілому, що проявлялося, серед 

іншого, і у зловживаннях кримінального характеру.  

Висновок до Розділу 2. Узагальнюючи вищевикладене та базуючись на 

публікаціях журналу «Перець», можна чітко вичленити певні тенденції, що були 

характерними для всієї соціальної інфраструктури УРСР (а, відтак, для 

повсякдення жителів республіки) другої половини 1940-х – середини 1960-х 

років. Це, насамперед, тотальний дефіцит – як товарів (роздрібна торгівля, 

громадське харчування), так і послуг, зокрема – житлово-комунальних, 

транспортних та медичних. Дефіцит, викликаний не тільки і не стільки 

недостатньою кількістю виробленої продукції / наданих послуг, скільки – 

зарегульованістю радянської економіки, домінуванням у ній ручного управління, 

відсутністю чітких логістичних методик (як мінімум, на рівні обслуговування 

державою приватного споживача). Друга характерна тенденція – низька якість 

все тих же товарів та послуг, що, серед іншого, було викликане відсутністю 

ефективної системи стимулів та мотивації, оскільки заохочувалося виконання 

плану, а не дотримання якісних показників. 

Економічна система СРСР, будучи орієнтованою на військово-

промисловий комплекс та виробництво засобів виробництва і цікавлячись 

приватним споживачем за залишковим принципом, виявилася через це хибною 

та розбалансованою. І хоча після смерті Йосипа Сталіна проглядалися очевидні 

спроби нового радянського керівництва ліквідувати цей дисбаланс, вони були 

приреченими на неуспіх, оскільки переорієнтація економіки на задоволення 

потреб приватного сектору означала б крах базових ідей марксистсько-

ленінської світоглядної системи, а разом з ними – крах Радянського Союзу (що, 

власне, і сталося – у другій половині 1980-х). 
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Розділ 3. ЖУРНАЛ «ПЕРЕЦЬ» ПРО НЕДОЛІКИ МАТЕРІАЛЬНО-

ПОБУТОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН УРСР У 1945–1965 РОКАХ 

3.1. Домашнє господарство 

3.1.1. Меблі 

Меблі – базова та невід’ємна частина будь-якого інтер’єру, а відтак – одна 

з основоположних складових побуту людини. Звідси – неможливість у процесі 

вивчення історії повсякдення оминути меблеву тематику, що, власне, й зумовлює 

її актуальність. Це стосується як вивчення побуту в цілому, так і, рівною мірою, 

життя населення України за часів СРСР. Особливо ж – періоду 1950-х – 1960-х 

років, коли, у зв’язку з початком масового житлового будівництва, 

концептуально – на державному рівні – змінився підхід до меблів як таких: 

відбувся перехід від штучного, напівкустарного (а нерідко – відверто 

кустарного) їх виробництва (наприклад, у 1935 році із 169 зареєстрованих 

в УРСР меблевих виробництв 126 належали до категорії дрібних [1902, с. 48]) – 

до промислового, стандартизованого, конвеєрного, побудованого на принципі 

взаємозамінності деталей та вузлів [1842, с. 381]. Якщо у другій половині 1940-х 

років нормою обстановки житлових помешкань жителів українських міст було 

ліжко та кілька дерев’яних ящиків у ролі стола та стільців [1807, с. 192], то 

у середині 1950-х вже з’являються такі поняття як «розбірні меблі» та «меблевий 

гарнітур для малогабаритної квартири» [104; 1919, с. 596; 1920, с. 597]. 

Все це пов’язувалося з новим курсом радянського керівництва, яке після 

смерті Йосипа Сталіна (1953 рік) почало, нехай невпевнено, але все-таки 

пробувати дещо змістити економічні пріоритети та акценти з військово-

промислового комплексу на виробництво предметів споживання – т. зв. 

«промисловість групи Б», до якої належало і виготовлення меблів [1830, с. 221], 

яке на початок 1980-х років (більш ранньої статистики виявити не вдалося) 

становило лише 3,1% від загального виробництва товарів групи [1922, с. 129]. 

Не цурався на цю тему говорити і сам новий радянський лідер – Микита Хрущов, 

котрий, будучи вірним принципу «ручного управління», переймався не лише 
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стратегічними планами розвитку радянської промисловості, а й питаннями 

дизайну стільців, шаф та ліжок. Так, на листопадовому пленумі ЦК КПРС 1963 

року він, зокрема, сказав: «…кожен городить те, що йому спаде на думку. Одна 

фабрика проектує нове і часто не тому, що старе погане, а тому, що конструктор 

хоче увічнити себе хоч паршивим, але «своїм» стільцем або шафою», на що 

«Перець» відгукнувся відповідною карикатурою (див. рис. 3.1.1.1) [244].  

А перше очевидне свідчення нових «меблевих віянь» з’явилося у першому 

ж номері «Перця» за 1958 рік у вигляді фейлетону Григорія Безбородька «Погоня 

за невидимками», де йшлося про гостру потребу у сучасних компактних 

та комбінованих меблях для нових малометражних квартир. Зразки такої 

продукції були представлені на Республіканській виставці меблів, однак до 

масового промислового виробництва виставкових еталонів, справа, схоже, так 

і не дійшла [104]. Проблема невідповідності «виставкової» та «масової» меблевої 

продукції залишалася актуальною і через два роки [763], і через чотири [944]. 

До неї додавалося також питання консерватизму у дизайні гарнітурів та окремих 

видів продукції [337; 341; 669; 687], ну і, звичайно ж – дефіциту меблів, причому, 

навіть у столиці (у сучасних дослідженнях стверджується, що на межі 1950-х – 

1960-х років виробництво меблів в цілому по СРСР не відповідало підвищеному 

попиту та темпам житлового будівництва [1850, с. 26]). Майбутній класик 

українського гумору Павло Глазовий (у 1950–1961 – заступник головного 

редактора «Перця») у 1956 році зазначав, що «треба бути неабияким 

«художником», щоб дістати в Києві звичайну тумбочку, не кажучи вже про інші 

меблі» [340].  

Втім, проблематика була не новою – ще у 1951 році одна з редакційних 

статей «Перця» була присвячена дефіциту меблів на тогочасній новобудові №1 

в УРСР – Каховській ГЕС, куди з’їхалися фахівці з усього Радянського Союзу. 

У зв’язку з цим у місті Каховка Херсонської області велося активне житлове 

будівництво, але новосели місяцями мусили жити, їсти і спати, в прямому сенсі 

на голій підлозі – ліжок, стільців, столів etc. у регіоні не те що не вистачало – їх 

у торговій мережі не було взагалі [661]. Що й не дивно, якщо вкотре згадати, що 
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в основу радянської економіки були покладені не якість та асортимент продукції, 

а кількість, що призводило до парадоксальних викривлень – наприклад, 

Львівська облпрофрада план по меблях виконувала за рахунок більярдних столів, 

які приносили виробникам мільйони карбованців [103], чого не могли 

забезпечити «банальні» побутові меблі. 

Та левова частка перчанських публікацій стосовно меблів у 1950-х – 

1960-х роках – це тема бракованої продукції. Проблема, яка зрідка, але починала 

фігурувати на сторінках журналу ще «за Сталіна» (тобто, наприкінці 1940-х – 

на початку 1950-х) [141; 742; 825; 1048; 1469; 1588], мала масовий та системний 

характер – впритул до того, що вважалося за норму разом із купівлею нових 

меблів відразу ж запрошувати майстра, котрий повинен був покупку «обтесати 

та підігнати» [199; 742; 743; 1596].  

Оскільки виробництво меблів організаційно відносилося до т. зв. місцевої 

промисловості (втім, як і виготовлення більшості товарів широкого вжитку), 

у торговельній мережі України була присутня продукція майже виключно 

вітчизняного виробництва. Причому, географія меблевих підприємств, 

які критикувалися на сторінках «Перця», охоплювала всі регіони УРСР. Зокрема, 

браковані побутові меблі випускали: 

на Буковині – Чернівецька меблева фабрика [534; 1603];  

на Вінниччині – Бершадська меблева фабрика [1307], Вінницький 

деревообробний комбінат [539], Тростянецький деревообробний комбінат [229; 639]; 

на Дніпропетровщині – Верхньодніпровський райпромкомбінат [846], 

Дніпропетровський завод «Червоний металіст» [1044; 1539], Павлоградський 

міськпромкомбінат [846];  

на Донеччині – Донецький меблевий комбінат тресту «Укрмеблі» [742; 

1469], Макіївський металургійний завод (випускав металеві ліжка) [742], 

Костянтинівський завод «Автоскло» (окрім власне автоскла виробляв також 

побутові дзеркала) [742]; 

на Житомирщині – Бердичівська меблева фабрика [543], Житомирська 

артіль «За якість» [1088], Житомирська меблева фабрика [875; 1044; 1073; 1082], 
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Коростенська артіль «Четверта п’ятирічка» [507], Коростишівська меблева 

фабрика [1168], Малинська фабрика гнутих меблів [264; 597; 638], Чоповицька 

фабрика гнутих меблів [542]; 

на Закарпатті – Виноградівська меблева фабрика [305], Свалявська меблева 

фабрика [1392], Тячівський райпромкомбінат [1095], Ужгородський фанерно-

меблевий комбінат [630; 647]; 

на Запоріжжі – Запорізька меблева фабрика [1556]; 

на Івано-Франківщині – Болехівський райпромкомбінат [492], 

Городенківська артіль ім. ХІХ партз’їзду [483], Рожнятівський лісокомбінат 

[481]; 

у Києві – Дарницький фанерний комбінат [1622], Київська меблева 

фабрика ім. Боженка [1], Київський ліжковий завод [1435; 1541]; 

на Київщині – Васильківська артіль «Деревообробник» [725], Фастівський 

меблевий комбінат [3; 1254; 1588]; 

на Кіровоградщині – Кіровоградська меблева фабрика [1432], 

Новоукраїнський меблевий комбінат «Зірка» [1571], Олександрійська меблева 

фабрика [351; 1571]; 

у Криму – Сімферопольський меблевий комбінат [1275]; 

на Луганщині – Луганська ліжкова фабрика [1078], Луганський меблевий 

комбінат №2 [995]; 

на Львівщині – Львівська меблева фабрика №5 [513], Львівська меблева 

фабрика «Карпати» [1398]; 

на Миколаївщині – Миколаївський міськпромкомбінат [743], 

Первомайська меблева фабрика [497]; 

на Одещині – Балтський меблевий комбінат [848], Котовська меблева 

фабрика [848], Одеська меблева фабрика (Одеський фанерно-меблевий 

комбінат), Одеський завод ім. Хворостіна [546; 848; 1151; 1179]; 

на Полтавщині – Лубенський фанерно-меблевий комбінат (Лубенська 

меблева фабрика) [275; 1108], Пирятинська меблева фабрика [1066; 1210]; 
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на Сумщині – Роменська меблева фабрика [236], Сумський 

міськпромкомбінат [226], Тростянецький деревообробний комбінат [1263]; 

на Харківщині – Харківський меблевий комбінат [237; 1058];  

на Хмельниччині – Хмельницька артіль ім. Кірова [1360]; 

на Черкащині – Чигиринська артіль ім. Хмельницького [1183; 1292], 

Шполянська меблева фабрика [1048; 1147; 1397; 1552];  

на Чернігівщині – Прилуцький меблевий комбінат [218; 1210]. 

Що ж стосується номенклатури меблевої продукції, низька якість якої 

знайшла своє відображення на сторінках «Перця», то вона складається всього 

із п’яти позицій: 

шафи для одягу (перекошеність дверей та всієї конструкції, щілини, 

невідрегульованість завіс, ненадійність фурнітури в цілому, низька якість 

лакофарбового покриття та базових деревостружкових матеріалів, відсутність 

необхідних комплектуючих, відсутність дзеркал для відповідних моделей, або ж 

невідповідність розмірів дзеркал нішам у шафах, непридатність виробів для 

експлуатації відразу ж після покупки, застарілий дизайн, непривабливий 

зовнішній вигляд в цілому) – 35% публікацій [1; 3; 218; 226; 305; 481; 483; 492; 

497; 534; 630; 647; 742; 848; 978; 1027; 1044; 1066; 1082; 1168; 1183; 1210; 1275; 

1292; 1360; 1398; 1432; 1556]; 

спальні меблі – ліжка та дивани (низька якість деревини та металу, 

наповнювачів м’якої частини, пружин та лакофарбового покриття, 

непривабливий зовнішній вигляд) – 21% [351; 543; 725; 742; 743; 846; 848; 875; 

1044; 1078; 1095; 1151; 1392; 1435; 1539; 1541; 1556; 1571]; 

стільці та табуретки (хисткість та розпадання конструкцій, підламування 

ніжок, низька якість матеріалів та лакофарбового покриття, непривабливий 

зовнішній вигляд) – 20% [229; 264; 275; 534; 542; 546; 597; 638; 639; 846; 875; 

995; 1073; 1147; 1263; 1469; 1505; 1603]; 

столи кухонні та письмові (хисткість та незбалансованість конструкцій, 

проблеми із шухлядами, необроблені поверхні, низька якість матеріалів 
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та лакофарбового покриття, непривабливий зовнішній вигляд) – 15% [507; 534; 

846; 848; 1058; 1088; 1108; 1397; 1552; 1556; 1588; 1622]; 

буфети кухонні (перекошеність конструкцій, невідрегульованість вузлів, 

випадання стекол, відсутність комплектуючих, непривабливий зовнішній 

вигляд) – 9% [236; 237; 262; 848; 875; 1307; 1556]. 

Всього ж на сторінках «Перця» впродовж 1950–1965 років у негативному 

контексті згадувалася продукція понад 60-ти меблевих підприємств (із майже 

200, наявних на той час в УРСР [1916, с. 424]), розташованих на території 

21 області України (на кінець 1954 років в УРСР остаточно сформувалася 

система адміністративно-територіального поділу – 25 областей та 2 міста 

центрального підпорядкування, яка, в своїй основі, діє дотепер). При цьому деякі 

із них, як от – Житомирська меблева фабрика, Малинська фабрика гнутих меблів, 

Одеський фанерно-меблевий комбінат, Шполянська меблева фабрика, низка 

інших підприємств – фігурували у публікаціях неодноразово. 

Таким чином, все це сукупно свідчить про очевидну системність явища. 

Проте не зафіксовано жодного хоча б натяку на спробу проаналізувати подібний 

стан справ – все обмежувалося лише констатацією фактів, поданих у сатирично-

гумористичному ключі. Що має цілком зрозуміле пояснення – адже заглиблення 

у причинно-наслідкові зв’язки неминуче привело б будь-яку мислячу людину 

(а серед співробітників «Перця», треба гадати, таких вистачало) до висновку про 

хибність всієї радянської системи як такої і, зокрема – її економічної складової, 

в основу якої були покладені кількісні, а не якісні показники, що, в свою чергу, 

означало відсутність зацікавленості виробника у ретельному ставленні 

до виготовлення продукції – він не мав для цього жодного стимулу, насамперед – 

матеріального. 

3.1.2. Предмети побуту 

Серед предметів, які використовуються у побуті, одне з чільних місць 

(якщо не чільне) займає посуд, оскільки, якщо, скажімо, за потреби, можна спати 

й на підлозі, то для приготування їжі та її прийому, як мінімум, необхідні які не 
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які каструля, ніж, миска та хоча б ложка – виделка у наших краях довгий час 

вважалася предметом розкоші та ознакою міського («панського») способу життя. 

Та оскільки подібна продукція в СРСР не входила до категорії стратегічної, 

а побутові потреби людини ніколи не належали до пріоритетів комуністичної 

ідеології, система переймалася подібними питаннями за залишковим принципом 

(якщо переймалася взагалі). 

Як і у випадку з меблями (див. підрозділ 3.1.1), проблематика предметів 

побуту в цілому та посуду зокрема починає активно з’являтися у «Перці» 

з початком масового житлового будівництва – із виявлених відповідних 

публікацій журналу 80% припадають на першу половину 1960-х років. 

Про дефіцит посуду майже не йшлося (хоча, скажімо, ножів та чавунних 

сковорідок з ручками таки не вистачало [103; 340]) – головною темою був брак, 

який набував неймовірних масштабів. Показовим тут є фейлетон «А в Будах 

кукурікають…», присвячений ситуації на Будянському фаянсовому заводі 

(Харківська область; підприємство проіснувало з 1867 по 2006 рік), який 

випускав половину всієї фаянсової продукції України. При цьому 24% її 

вибраковувалося, або ж із 200 тис. одиниць щодобової продукції (мисок, чашок 

тощо) майже 50 тис. йшло на черепки. «Перець» причину такого стану справ 

вбачав у «прадідівський техніці та технології», що панували на заводі. Окрім 

того, у публікації була зачеплена характерна для радянської економіки тема 

«валу», коли наріжним каменем фінансових показників ставала не якість 

та асортимент, а кількість випущеної продукції. Як наслідок – у Будах випускали 

майже виключно глибокі тарілки, ігноруючи мілкі, позаяк «глибокі ж тарілки 

дорожчі від мілких» [910]. Схожа ситуація спостерігалася і на Полонському 

фарфоровому заводі (Хмельницька область) [1371]. Цікаво, що обидва 

підприємства (причому – разом) своєю неякісною продукцією на сторінках 

«Перця» «засвітилися» ще у 1947 році [277]. А у 1965-му до них приєдналися 

Баранівський та Коростенський фарфорові заводи (обидва – Житомирська 

область) з «деформованими салатницями», «облізлими тарілками» та «кривими 

цукорницями» [1487]. 
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Ще гіршою була ситуація з металевим посудом – якщо браковані фаянсові 

вироби технологічно знову можна було пустити у переробку, то металеві 

каструлі, сковороди, миски, ножі, ложки, лопатки для тістечок, м’ясорубки, 

тертушки, відра, ночви, виварки, балії, тази, лійки надходили у продаж у своєму 

«первісному» вигляді: із гострими як леза краями (цей недолік згадується чи не 

найчастіше), задирками, плямами окису та іржі, частковим емалюванням, 

цинкуванням чи нікелюванням, сколами емалі або емальованими «пухирями», 

що лопалися при натисканні, необробленими ливарними пухирями, з дірчастою 

поверхнею тощо; до всього ж ця продукція нерідко гнулася, тріскалася 

та ламалася, покриття (фарба, емаль, напилювання) сходило вже на початку 

експлуатації. У відповідному контексті на сторінках «Перця» згадувалися: 

Білоцерківський завод металовиробів (Київська область) [771], 

Васильківський завод оцинкованого посуду (Київська область) [51; 1052], 

Гайсинський завод оцинкованого посуду (Вінницька область) [1524], 

Запорізький завод емальованого посуду [409; 565], Київський завод «Метиз» 

[537], Київський скляно-термосний завод (термоси, виготовлені на цьому 

підприємстві, на противагу своєму прямому призначенню, не зберігали тепло, 

чи холод, а лопалися як від холодних, так і від гарячих страв та напоїв) [1480], 

Київський завод столових приборів і посуду [278], Кіровоградські заводи 

«Більшовик» [1052] та «Металіст» [792], Львівський емальзавод [779; 860], 

Львівський завод металевого посуду [1627], Луганський металоштампувальний 

завод [1277], Луганський завод промбудматеріалів [1259] (це підприємство 

випускало емальовані каструлі, хоча, якщо виходити з його назви, подібна 

продукція була для нього побічною – як і у випадку низки інших заводів із 

наведеного переліку), Прилуцький чавуноливарний завод (Чернігівська область) 

[1056], Софіївський завод столових приборів (Запорізька область) [945], 

Херсонський завод карданних валів [1141], Чернівецький металоштампувальний 

завод [841], Чорнобильський чавуноливарний завод (Київська область) [536].  

До певної міри логічне та раціональне пояснення такого обширу браку 

(не лише посуду, а й будь-якої іншої побутової товарної номенклатури) 
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містилося в одному з фейлетонів «Перця», присвяченому проблематиці прасок 

та м’ясорубок. Відповідна цитата варта того, аби її навести повністю: 

«Нині у виробництво [на підприємствах УРСР], за неточними 

підрахунками, запущено півтора десятка різних конструкцій м’ясорубок. Кожне 

підприємство робить їх на свій копил. Серед випущених є гірші, є трохи кращі, 

але по-справжньому хороших немає. Кожне підприємство, кожна артіль прагне 

внести у справу м’ясорубкобудування щось своє, неповторне, самобутнє. Кожен 

клепає, що йому фантазія підказує… а ніякого тобі стандарту, ніякісіньких 

норм» [173]. 

Остання фраза є ключовою – відсутність стандартизації продукції 

побутового призначення, яка вироблялася за залишковим принципом, була 

однією з базових (але не єдиною) причин тотального браку. Кількість одиниць 

бракованої продукції вимірювалася тисячами та десятками тисяч. Звичайно, вона 

не знаходила збуту, «зависаючи» на складах та полицях магазинів (рис. 3.1.2.1) 

[136], однак виробникам на те було байдуже – кількісну частину плану вони 

виконали, а все інше було клопотом торговельників. При цьому, як не дивно – 

майже не йшлося про бракований скляний посуд – за трьома винятками: склянки 

Артемівського заводу скляного посуду (Донецька область) [1141], пляшки 

Пісківського склотарного заводу (Київська область) [1132] та вази «з вінцями, 

гострими, мов бритва» Пісочнянського склозаводу (Львівська область) [1537]. 

Та проблема була не лише у посуді – неякісна продукція виглядала 

характерною (можна навіть сказати – невід’ємною) рисою побуту населення 

України за радянських часів. Це могли бути: 

кремінці для запальничок, що не хотіли висікати іскру (Сталінський 

райпромкомбінат Києва) [1488] та власне запальнички, «з яких вогонь не 

видобув би і сам Прометей» (Одеський завод металовиробів) [410]; 

поштові конверти, які неможливо було заклеїти (Київська фабрика 

«Жовтень») [1401] та конверти, які, навпаки, надходили у продаж вже 

заклеєними (Понінківська паперова фабрика Хмельницької області) [1105]; 
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клей, що не міг з’єднати навіть два шматки паперу (Донецька артіль 

«Галхімпром») [1093], або ж за наслідками застосування являв собою 

«універсальний синтетичний препарат для знищення клопів, бліх, пацюків 

і мишей» (Дзержинський райпромкомбінат Харкова) [1413]; 

господарське мило, куснем якого «з успіхом можна забивати цвяхи, але 

щось випрати – неможливо» (4-й київський милозавод) [1677] і яке за своїми 

якостями «відрізнялось від цегли лише тим, що менше і дорожче» (артіль 

«Трудхарчовик», місто Новоград-Волинський Житомирської області) [1015]; 

канцелярські кнопки, якими нічого не можна було прикріпити – 

відламувалися ніжки (Дніпропетровський завод «Емальпосуд», Київська артіль 

«Різнопобутпром») [156; 238];  

рейсшини, що давали похибку до 20 градусів (Одеська фабрика 

креслярських інструментів) [1098] та будівельні рівні (ватерпаси), крива 

поверхня яких не дозволяла використовувати інструмент за призначенням 

(Київський експериментальний завод, забраковано 6860 одиниць продукції) 

[561]; 

неякісні голки для примусів – основних побутових нагрівальних приладів 

1950-х – 1960-х років (Барський райпромкомбінат Вінницької області) [489]; 

цвяхи, настільки тупі та м’які, що «нічого, окрім води, пробити нездатні» 

(Гельм’язівський механічний завод на Черкащині, Київська артіль «Трудовик», 

Сумський цвяховий завод, Чернівецький завод «Індустрія»), або навіть 

«оснащені» двома головками (Житомирська артіль «Червона зірка») [119; 278; 

476; 1099; 1567]; 

полотна для ножівок, якими можна було різати «хіба що буряки 

та картоплю» (Одеський завод фізприладів «Червоний Жовтень») [1136] 

та рубанки, якими «стругати не можна, бо нічого вони не беруть» (Львівська 

артіль ім. Фрунзе) [1626];  

викрутки, що гнулися та ламалися «мов олівці» (Одеський завод 

«Жовтень») [469]; 
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іржаві та надтонкі (1,2 мм товщини замість 2 мм) лопати 

(Дніпродзержинський завод металогосподарських виробів) [896]; 

пральні дошки на рамі з необструганого дерева (Заболотівський 

райпромкомбінат Волинської області) [529] і такі ж не обстругані ручки для 

молотків (Київська контора «Інструментзбут») [515]; 

«лисі» щітки для одягу (Харківська фабрика щіток) [917] та зубні щітки, 

що облазили після першого ж використання (Київський райпромкомбінат №3) 

[649]; 

машинки для домашнього консервування, які ламали скло на банках 

(Одеський завод «Металіст») [708; 1485]; 

електричні ліхтарики без базової деталі – кнопки-вимикача (Харківська 

артіль «Електрометал») [1424], або такі, що розпадалися в руках на окремі деталі, 

ранячи користувачів (Львівський завод металовиробів) [1101]; 

електрокип’ятильники, користуватися якими було небезпечно для життя 

та здоров’я (Харківський цвяхо-шурупний завод) [1602]. 

Це вже не кажучи про тотальний дефіцит навіть таких – «недороблених» – 

побутових дрібниць. Споживачам не вистачало банальних решіт, форм для 

випікання печива, ґудзиків для верхнього одягу, зубних щіток та пластмасових 

футлярів для них, гребінців для розчісування, віників, сапок для обробітку 

городів, віконних та дверних петель, гасових лам та лампового скла, згадуваних 

вище ключів для консервації, голок, головок та гнотів для примусів [103; 106; 

340; 400].  

Висновок з вищенаведеного напрошується наступний – т. зв. побутові 

дрібниці, без яких проте, не буває нормального повсякдення, не займали 

помітного місця у системі соціалістичного виробництва, орієнтованого, 

насамперед, на військово-промисловий комплекс та виготовлення засобів 

виробництва. Як наслідок – ситуація з якістю у цьому сегменті була чи не 

найгіршою серед всіх складових сфери товарів широкого вжитку, особливо 

з урахуванням відсутності чітких виробничих технологій та стандартизації.  
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3.1.3. Побутова техніка 

На Заході домашня машинерія набула масового характеру ще у першій чверті 

ХХ століття, а перші промислові розробки побутової техніки припали на 1900-і роки: 

у 1901 британець Х’юбер Сесіл Бут запатентував електричний пилосос, у 1910 

американський інженер Алва Фішер – електричну пральну машину [1883]. У 1927 

році американська фірма General Electric розпочала серійний випуск побутових 

холодильників Monitor-Top, у 1929 – теж американська компанія Western Television 

– телеприймачів Visionette. Впродовж 1930-х – 1940-х років була остаточно 

сформульована тріада «американської мрії» – дім, сім’я, робота, а ознаками 

заможного життя і належності до середнього класу якраз і стала побутова техніка. 

Зокрема, якщо у 1947 році в США нараховувалося 180 000 телевізорів, то до 1951 

року їх кількість вже перевищила 10 000 000.  

У Радянському Союзі певний час ця тенденція ігнорувалася. Один 

з найближчих соратників Йосипа Сталіна – Анастас Мікоян – згадував 

у мемуарах, як у 1936 році, перебуваючи з візитом у США у статусі наркома 

харчової промисловості СРСР, він відвідав завод компанії General Electric, на 

якому щорічно виготовлялося понад 100 000 побутових холодильників. 

По приїзді додому Мікоян запропонував Сталіну налагодити таке виробництво 

і на радянських підприємствах, однак отримав відмову: «Сталін не погодився зі 

мною, посилаючись на те, що на значній території країни зима довга і тому 

особливої необхідності у холодильниках немає, а у літні місяці наше населення 

звикло тримати продукти у погребах. До того ж наші заводи важкого 

машинобудування дуже завантажені, у тому числі оборонними замовленнями» 

[1755, с. 296]. Останній аргумент був, на думку Мікояна, вирішальним.  

Однак після закінчення Другої світової війни в СРСР таки стартував серійний 

випуск побутової техніки. Так, починаючи з 1949 року на восьми заводах (у т. ч. – 

на Київському заводі «Маяк») налагоджується виробництво телевізорів КВН-49, 

у 1951 році був випущений перший радянський холодильник «ЗИС-Москва» ДХ-2, 

у 1952-му – перша пральна машинка «Рига» [1872, С. 91, 117]. 
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В будинках пересічних жителів України побутова техніка масово почала 

з’являтися на межі 1950-х – 1960-х років. На шпальтах журналу «Перець» перша 

згадка про телевізор як про порівняно масове явище датується 1955 роком [198], 

про пилосос – 1957 роком [300], про холодильник – 1958 роком [617], 

про пральну машину – 1963 роком [1094].  

Процес появи в квартирах радянських громадян побутової техніки йшов 

досить повільними темпами [1921, с. 698]. Особливо безрадісно ситуація виглядала 

у порівнянні. Так, якщо в тих же Сполучених Штатах у 1962 році холодильники мало 

98% сімей, в Італії – 20%, то в СРСР – лише 5% [1853, с. 106]. Під час розмови між 

віце-президентом США Річардом Ніксоном та першим секретарем ЦК КПРС 

Микитою Хрущовим, що відбулася у 1959 році на американській виставці у Москві, 

перший, вказуючи на пральну машинку, сказав: «Це остання модель. Ви її знайдете 

в тисячах новозведених будинків. Американці весь час намагаються полегшити 

життя своїм жінкам». Не маючи чим особливо відповісти, Хрущов заявив: «У нас 

немає такого капіталістичного підходу до жінок» [1863, с. 210] (за іншою версією, 

радянський лідер, не маючи чим крити побачені елементи американського 

побутового комфорту, іронічно поцікавився у свого візаві, чи, випадком, 

у Сполучних Штатах не придумали «машинку, яка б клала їжу до рота і ще й 

проштовхувала б її б далі» [1872, с. 264]). Через десять років радянські показники 

покращилися, однак все одно на тлі конкурентів батьківщина соціалізму виглядала 

відсталою країною: США – 99,9%, Італія – 85%, СРСР – 34,5% [1853, с. 106].  

Пов’язано це було з низкою причин. Однією з них була фізична відсутність 

у багатьох житлових будинках електроенергії – на сторінках «Перця» регулярно 

описувалися ситуації при яких у містах не освітлювались цілі вулиці, або освітні 

заклади чи лікарні. За відсутності електроенергії для жителів України більш 

актуальним було питання придбання гасової лампи, або гасу для неї, а не 

телевізора чи холодильника. Процес електрифікації осель був завершений лише 

до кінця 1960-х років (див. підрозділ 2.1.3).  

Другим фактором, що стримував попит на побутову техніку у 1950-х 

роках, була бідність основної маси населення. Перші електроприлади на 
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соціальному рівні позиціонувалися як предмети розкоші та престижу. Цьому 

сприяла і ціна на них. Так, наприклад пральна машинка Ризького заводу на 

початку 1950-х років коштувала близько 600 карбованців [1881], телевізор 

КВН – понад 1000 [1870], у 1960 році телевізор «Львів-2» – 2600 [281], 

а середньостатистичний холодильник після грошової реформи 1961 року – 208 

карбованців [1735, с. 177]. При цьому середньомісячна зарплата робітників 

і службовців на початку 1950-х років становила 360,8 карбованця, а у 1960 році – 

652 карбованці [1742, с. 11]. 

В умовах, коли у переважної більшості населення (насамперед, міського) 

у квартирах вже була електрика, а на ощадних книжках з’явилися гроші, продажі 

побутової техніки почали зростати, а в УРСР на початок 1960-х років було 

певною мірою налагоджено випуск відповідних товарів. Так, у Харкові на 

виробничому об’єднанні «Комунар» у серію пішли телевізори кількох торгових 

марок, там же з 1959 року випускався і мультимедійний центр – телерадіола 

«Харків», на якій можна було не лише приймати телепередачі, а й слухати радіо 

та платівки [1856]. У 1962 році у Києві було налагоджено також випуск 

універсальних пральних машинок СМУ-2 «Київ» [1921, с. 696]. 

Одночасно на перший план вийшла нова проблема – дефіцит товарів 

якісних та інноваційних. Імпортну побутову техніку в СРСР не завозили, 

а радянська система промислового виробництва (вкотре варто підкреслити) 

орієнтувалася на валовий, а не на якісний випуск продукції. При розробці 

побутових новинок в СРСР, за основу, зазвичай, бралися вже застарілі 

закордонні зразки. Так, прототипом першого серійного радянського 

холодильника «ЗИС-Москва» ДХ-2 слугував американський ще довоєнний 

взірець [1875], а одна з перших радянських серійних пральних машинок «Рига-

55», була повністю скопійована зі шведської моделі Husqvarna [1871]. Ці зразки 

випускали роками без модернізації. Для прикладу: на Заході пральні машинки-

автомати з’явилися у продажу у 1947 році, в СРСР – лише у 1975-му.  

Але навіть ці морально застарілі моделі випускалися з заводським браком, що, 

сукупно з низькою якістю ремонтного сервісу, становило специфічну радянську 
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проблему, яка регулярно висвітлювалась на сторінках «Перця». За перчанськими 

публікаціям можна скласти географію українських підприємств, що випускали 

побутову техніку. Наприклад, пилососи «Ракета» з бракованими вимикачами 

випускав завод у Дніпропетровську [300], холодильники «Україна-70» 

з непрацюючими холодильними агрегатами – завод у місті Васильків Київської 

області [617; 1130; 1590], пральні машинки «Дрогобич СМ-1,5», що пропускали 

воду, робили на Львівщині, у місті з тією ж назвою [1094], телевізори «Верховина» 

та «Львів-2» з дефектними кінескопами виготовлялися на Львівському телевізійному 

заводі [281; 1525], портативні електричні швейні машинки марок М-4 «Харків» та М-

9 «Білка», придатні лише для того, щоб «нарвати купу ниток, понабивати в матерії 

дірок та зашитися по вуха» – на Харківському заводі швейних машин [563; 1590]. 

У Харкові ж, лише на заводі «Електромашина», випускали електросушарку для 

одягу, один вигляд якої відлякував покупців [719]. 

Відповідно, одночасно з появою побутової техніки виникла і необхідність її 

ремонту. Вже влітку 1952 року у Києві розпочало свою роботу перше в Україні 

телеательє. Знаходилося воно на розі вулиць Льва Толстого та Горького (нинішня 

Антоновича) [1767]. Досить швидко в УРСР з’явилась широко розгалужена 

мережа ремонтних майстерень, які ліквідовували не стільки поломки, що виникли 

у процесі експлуатації, скільки – заводські дефекти. Хоча вся побутова техніка 

перебувала на гарантійному обслуговуванні, добитися цієї послуги було майже 

неможливо [113]. Тому, якщо власники хотіли якісного ремонту – мусили 

платити. Коштувало це недешево. Наприклад, заміна кінескопу обходилася у 180 

карбованців. Крім того, у магазинах постійно існував дефіцит деталей. Придбати 

їх можна було у тих же телемайстрів, але за завищеною ціною. На чорному ринку 

трубка кінескопа, наприклад, до телевізора «Ленінград» коштувала 250 

карбованців, до «Темпа» – 600 карбованців [113]. Не було гарантії і стосовно 

якості самого ремонту, не говорячи вже про невибагливий, м’яко кажучи, рівень 

обслуговування [1342; 1720]. Знайомство з фаховим телемайстром вважалося не 

менш престижним, аніж з автослюсарем, або директором універмагу.  
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У сільській місцевості до цього додавалась ще й відсутність телемайстерень. 

Зламаний телевізор доводилося самотужки везти до обласного центру, а потім 

забирати [1194]. Часто, однією поїздкою справа не закінчувалася. На сторінках 

«Перця» зафіксовано випадок, коли власник телевізора І. Бабійчук із села 

Коршів Коломийського району Івано-Франківської області мусив 20 разів їздити 

до обласного центру за своїм телевізором [79]. З іншого боку, навіть кияни не 

були розбещені надлишком сервісу – наприкінці 1950-х років всі столичні 

майстерні побутової техніки були зосереджені у центрі міста і жодної не було на 

житлових масивах, скажімо – на Солом’янці, Чоколівці чи Дарниці [343]. 

Подібний же дефіцит майстерень з ремонту (насамперед – гарантійного) 

побутової техніки спостерігався у густонаселених промислових районах сходу 

України, зокрема – на Луганщині [176]. 

Існувала і більш якісна техніка радянського виробництва – холодильники 

«ЗиЛ», пральні машинки «Вятка», телевізори «Берізка» тощо. Однак придбати їх 

звичайному покупцеві у магазині було дуже складно. Холодильники «ЗиЛ» 

у вільному продажу були лише у Москві, в інші міста вони йшли за 

рознарядкою – виключно для місцевих керівників [1875]. А за пральними 

машинками «Вятка» люди стояли у черзі по 3–5 років [1881]. З 1958 року 

дефіцитну техніку можна було придбати також за іноземну валюту 

в спеціалізованих магазинах типу «Берізка» [1855, с. 30].  

Темою дефіциту побутової техніки рясніє чи не кожен номер «Перця» 

1960-х років. Що тільки не зникало з полиць магазинів у Радянському Союзі: 

у 1960 році, наприклад, у Харкові неможливо було купили електричну праску, 

хоч «у місті діяв завод ХЕМЗ (Харківський електромеханічний завод), який 

славився на весь Радянський Союз чудовими хемзівськими прасками» [774]. 

Щоправда, з приводу того ж ХЕМЗу «Перець» ретранслював і зовсім іншу точку 

зору, а саме – стверджував, що підприємство «гнало» відвертий брак у вигляді 

спеціальних чавунних плит, що на той час використовувалися для виготовлення 

прасок, які постачалися на Тростянецький електротехнічний завод (Сумська 

область; 104 тис. бракованих плит за один лише 1962 рік), а той, у свою чергу, 



131 

 

випускав праски, що не прасували [1580]. В цілому ж електропраски входили до 

номенклатури відразу п’яти українських підприємств, однак якісні моделі цих 

електроприладів, як стверджував «Перець», доводилося до республіки завозити 

«аж із Ленінграда» [173] (сучасного Санкт-Петербурга).  

Бували й інші причини дефіциту. Так, керівництво Львівського 

автобусного заводу відмовилося налагоджувати на підприємстві виробництво 

електричних центрифуг для викручування випраної білизни, відверто заявляючи, 

що «тут великого валу не накрутиш» [173] (у сенсі – не виконаєш плану 

за кількісними показниками). Хоча в основному незадоволений попит на 

побутову техніку спричиняв все той же брак, який стосувався як банальних 

прасок, так і інноваційних (як на радянські умови) механізмів на кшталт 

електричних підлогонатирачів виробництва Полтавського заводу 

«Електромотор», які «стрибали як навіжені та плювалися на всі боки 

електричними іскрами» [1700], або електричних же соковижималок 

(Харківський завод «Електротяжмаш»), які «було легко впізнати за такими 

прикметами: потріскані пластмасові кришки центрифуг, подряпане металеве 

ситечко, неоковирна форма завантажувального патрубка тощо» [1475].  

Дефіцит на якісну побутову техніку змушував людей шукати дружби 

з потрібними людьми, давати хабарі, переплачувати за бажані речі (насамперед – 

імпортні) на чорному ринку, тобто – породжував блат і спекуляцію. У сфері 

торгівлі з’явилось чимало охочих покращити своє матеріальне становище на тлі 

невідповідності попиту і пропозиції. Стандартно за дефіцитну техніку на 

початку 1960-х років покупці змушені були платити подвійну ціну. Так, в Одесі 

у 1960 році органами правопорядку було виявлено цілий склад нових 

холодильників. Його господар – Йосип Коновалов – за холодильник брав на 

1 000 карбованців більше ніж товар коштував у магазині [102]. І люди платили, 

аби не стояти в черзі по кілька років. Так, 2 000 карбованців замість 960 заплатив 

за швейну машинку у 1959 році робітник Сенченко з селища Савинці 

Балаклійського району Харківської області [476]. У той же час, у 1962 році 

у перчанській замітці описувалася ситуація, пов’язана із заступником директора 
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магазину у Луганську Ганною Сафоновою, котра на скромну зарплату 

примудрилася не лише пишно обставити свою оселю, придбати автомобіль 

та щороку їздити до Криму, а й зуміла придбати семикімнатний будинок 

і легковий автомобілі «Москвич» та «Волга» для доньки та сина відповідно [670].  

Приховати подібні речі від людського ока було неможливо і, природно, 

це вело до втрати суспільством віри у декларовані соціалістичні ідеали 

та справедливість. В наступні десятиліття ця тенденція тільки посилювалася. 

Зрештою, це роз’їло суспільство зсередини і в майбутньому стало однією 

з причин розвалу СРСР. 

Таким чином, у 1950-х роках на полицях магазинів в УРСР, з певним 

запізненням порівняно з країнами Заходу, почали з’являтися перші зразки 

побутової техніки. З початку вони коштували дуже дорого і були недоступні для 

основної маси населення. Важливим стримуючим фактором була також відсутність 

електрифікації помешкань. Однак, внаслідок соціально-економічних реформ, 

різноманітна техніка почала поступово входити у побут людей. Українські 

господині швидко оцінили її переваги, оскільки вона дозволяла економити їм час 

і сили. Певною мірою побутова техніка сприяла трансформації світогляду 

радянських людей. Вони почали усвідомлювати, що сенс життя не вичерпується 

виснажливою працею в ім’я «світлого майбутнього» і прагнули за будь-яку ціну 

дістати блага цивілізації вже сьогодні. В СРСР, як і у всьому цивілізованому світі, 

почався процес формування суспільства масового споживання.  

Однак неефективна планова економічна система в СРСР не могла 

забезпечити попит населення якісними товарами. Побутові прилади були, 

переважно, скопійовані із застарілих закордонних зразків, часто ламалися. 

Тож з 1960-х років в УРСР посилилась проблема дефіциту якісної (насамперед – 

імпортної) побутової техніки. Що, у свою чергу, породило чорний ринок, блат 

і хабарництво. Поява схем за участю працівників торгівлі, міліції, партійних 

керівників вела до втрати суспільством віри у декларовані соціалістичні ідеали 

і справедливість. Зрештою, все це сприяло розвалу СРСР на початку 1990-х років.  



133 

 

3.2. Одяг, взуття та мода 

Згідно із «Словником української мови» мода – це недовготривале 

панування в суспільстві певних смаків, що виявляються у зовнішніх формах 

побуту, особливо в одязі [1907, с. 775]. Моду до певної міри можна вважати не 

лише наочним відображенням епохи, але й важливим фактором повсякденного 

життя, що зумовлює актуальність даної теми в історичному контексті. Причому, 

неважливо, про який політичний чи соціально-економічний устрій йде мова – не 

лише демократичні, а й тоталітарні режими теж характеризуються певними 

модними тенденціями, які, втім, в останньому випадку, диктуються не стільки 

модельєрами, скільки – особистими смаками вищої керівної номенклатури: 

достатньо згадати «сталінські» кітелі в СРСР чи однорідну уніформу китайців – 

без статевої диверсифікації – за часів Мао Цзедуна. 

Рівною мірою це стосується і України радянського періоду – мода як така 

ніби й була, але дотримуватися її вимог мали змогу лише обрані. І справа тут не 

лише у фінансових можливостях людей – планова економіка, що засадничо 

спиралася на викладки Маркса-Леніна, виявилася нездатною не лише слідувати 

модним тенденціям, але й нормально забезпечувати елементарні потреби 

населення у одязі, взутті та супутніх аксесуарах. Завдяки публікаціям журналу 

«Перець», зведеним та систематизованим за певними напрямками та 

категоріями, ця тема у розрізі історії повсякдення у СРСР в цілому та радянській 

Україні зокрема постає достатньо випукло. 

Поняття «мода» на сторінках «Перця» у перші повоєнні роки мало 

негативну конотацію, оскільки вживалося у контексті кампанії проти 

«низькопоклонства перед Заходом», розгорнутої радянською ідеологічною 

машиною у 1947–1948 роках, аби «перебити» позитивні враження від 

побутового життя Європи, побачити яке внаслідок Другої світової війни 

отримали можливість мільйони громадян СРСР [1872, с. 62]. Це чітко 

відслідковується за хронологією перчанських публікацій: у 1947 році – низка 

відповідних текстів та карикатур (див. рис. 3.2.2) [181; 241; 761; 834; 1237; 1267], 

після чого – «затишшя» впритул до середини 1950-х років, коли внаслідок 
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«хрущовської відлиги», було дещо привідкрито т. зв. «залізну завісу» і до СРСР 

почали потрапляти модні імпортні товари. Однак, оскільки їх було мало, а попит 

на них – величезний, подібний стан справ автоматично призвів до формування 

у Радянському Союзі «чорного ринку» і виникнення такого специфічного явища 

соціалістичної економічної системи як «фарцовка» – купівля або обмін речей 

в іноземців і спекуляція ними [102; 1893, с. 1529]. 

Партійно-державна номенклатура боролася з подібними проявами, позаяк 

відчувала у них потенційну загрозу своїй владі. Однією з форм боротьби було 

моральне засудження прихильників західної моди (та й взагалі людей, котрі 

намагалися одягатися не так, як основна маса населення). Їх звинувачували 

у несмаку, розумовій неповноцінності, розбещеності і навіть – у «продажу 

інтересів батьківщини». Це «ідеологічно-побутове» протистояння теж знайшло 

своє відображення на сторінках «Перця», переважно – у вигляді абстрактних 

фейлетонів (у т. ч. – віршованих) та карикатур, які повинні були формувати 

у населення негативне ставлення до «модника», «стиляги», «дармоїда», здатного 

«продатися Заходу за розцяцьковану ганчірку» (рис. 3.2.3) [20; 56; 313; 333; 413; 

416; 419; 675; 688; 691; 695; 759; 890; 940; 1144; 1193; 1433; 1604]. 

Проте, послідовність ніколи не була сильною рисою радянської системи: 

з одного боку, мода засуджувалася як явище, йменувалася «мавпуванням», 

з іншого ж – здійснювалися спроби (як правило – невдалі), створити власні модні 

тенденції. Причому, початки цього процесу сягають ще періоду німецько-

радянської війни – вже у 1944 році у Києві було створеного перший в УРСР 

Будинок моделей, колектив якого повинен був розробляти модний одяг для 

150-ти підприємств легкої промисловості УРСР [1803, с. 325]. У 1954 році 

розпочав роботу Львівський будинок моделей, а у 1960-му – Одеський, 

Харківський, Дніпропетровський та Донецький [1785, с. 42, 45]. Окрім того, 

25 березня 1957 року спільним наказом №132/92 Міністерства торгівлі УРСР та 

Міністерства легкої промисловості УРСР при найкращих швейних фабриках 

було організовано мережу Будинків мод (дев’ять установ, що географічно 

охоплювали всю республіку; не плутати з Будинками моделей), які покликані 
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були забезпечувати населення модними аксесуарами (сумки, рукавички, головні 

убори тощо), журналами мод, консультаціями.  

Проте експеримент виявився невдалим. У 1953 році «Перець» цитував 

спеціальне рішення Головного управління швейної промисловості СРСР, у 

якому йшлося про те, що київський Будинок моделей не подав жодної моделі, 

яка визначила б нову моду осінньо-зимового сезону 1953–1954 років та  

недостатньо працює над моделями для масового пошиву, «розрахованого на 

задоволення зрослих вимог широких мас населення» [93]. Через шість років 

журнал, відзначаючи, що «на службі у мод і кінохроніка, і телебачення, 

і сторінки журналів» [1527], водночас констатував: «…асортимент одягу та 

обслуговування в Будинках мод нічим не відрізняється від асортименту та 

обслуговування у звичайних магазинах «Текстильшвейторгу». І тут і там роками 

бачиш одні і ті ж застарілі моделі костюмів, пошиті з малопривабливих 

матеріалів, без уваги на вік людини, її зріст, на її смак…» [451]. Автори 

відповідної статті намагалися розібратися з причинами такого стану справ 

і «призначили винним» Київський будинок моделей, який «їздить по 

міжнародних виставках і завойовує медалі, а має допомагати швейним фабрикам 

створити якісні лекала» [451]. Винними були також і швейні фабрики, що не 

виконували плану з новомодних фасонів, суміжні підприємства, які, в свою 

чергу, не забезпечували фабрики якісною тканиною і фурнітурою, Держплан 

УРСР, який не враховував кількість людей високого зросту, що утворювало 

дефіцит відповідного товару та система торгівлі, яка брала у роздрібний продаж 

немодний і неякісний одяг. У висновку констатувалося, що на торгівельних 

базах України лежить нікому не потрібного одягу на суму понад 37 млн. 

карбованців [451].  

Отже, винними потроху були всі учасники системи, яку сьогодні прийнято 

йменувати командно-адміністративною. Вона апріорі не сприяла випуску 

модного і якісного продукту, оскільки не залежала від кінцевого споживача. 

Щоправда такого висновку автори «Перця» не роблять, а пропонують 

налагодити більш тісну співпрацю між різними учасниками процесу – від 
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Держплану до магазину, що, на їхню думку, дозволить розв’язати проблему 

і забезпечить населення гарним і модним одягом. Порада була хоч і досить 

ідеалістичною, але сама по собі показовою – подібний аналітичний матеріал не 

міг з’явитися ні у 1940-х, ані у 1970-х роках. Він демонструє, що під час 

хрущовської відлиги люди (у даному випадку – журналісти), з одного боку, 

не боялися шукати справжні причини системних економічних проблем, 

а з іншого – продовжували вірити (або ж демонструвати віру) у те, що при 

соціалізмі можна змінити життя на краще, потрібно лише реформувати 

організацію праці. А недоліки – результат не системи як такої, а людського 

фактору: неорганізованості, відсутність хазяйновитості, безініціативності тощо. 

У 1962 році у «Перці» вийшов схожий матеріал під назвою «Про ґудзики 

та про те, що на них тримається», автори якого – Микола Білкун та Микола 

Корнієнко – основною причиною дефіциту модного вбрання вважали «вал», який 

не стимулює підприємства вчасно переходити на випуск нових моделей [178]. 

Зверталася також увага на те, що пошитий з дешевшої тканини, з іншою 

фурнітурою, одяг міг лише віддалено нагадувати оригінал, розроблений 

Будинком моделей та затверджений худрадою. «Шедеври є, – констатується 

у статті, – їх робить Київський будинок моделей, очолюваний директором 

Хорошком Олександром Пилиповичем. Але запустити у виробництво їх не 

можуть через відсутність потрібної тканини (вона експериментальна)» [178]. 

У 1965 році ця ж теза знайшла своє відображення у карикатурі Володимира 

Гливенка, яку було розміщено на першій сторінці (обкладинці) журналу 

(рис. 3.2.1) [377].  

Однак абсолютний рекорд за кількістю публікацій «Перця», присвячених 

одягу та взуттю, належав не моді, а проблемі бракованої продукції. Тексти 

та карикатури, присвячені цій темі, майже завжди носили конкретний характер – 

там вказувався неякісний товар, назва фабрики, що його виготовила, а також 

прізвище директора та / або головного інженера підприємства. Бракована 

продукція (у т. ч. – одяг) була однією з провідних тем читацьких листів 

до «Перця». При цьому, якщо журналісти та представники підприємств у своїх 
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дописах звертали увагу на великі партії бракованих виробів, які лежали 

«мертвим вантажем» на складах та полицях магазинів, то читачі (тобто – кінцеві 

споживачі) найчастіше скаржилися на неякісний пошив, нестійку фарбу тканин, 

фурнітуру (кнопки, блискавки, ґудзики) тощо. 

Як і у випадку з іншими товарами повсякденного (широкого) вжитку, 

варто окреслити масштаб проблеми промислового браку одягу, взуття 

та аксесуарів шляхом конкретизування регіонів (а швейну промисловість мала 

кожна область УРСР), підприємств та номенклатури. Отож, згідно 

з публікаціями «Перця», відверто неякісну продукцію, яка сотнями тисяч 

(без перебільшення – як мінімум у половині публікацій наводяться конкретні 

цифри) екземплярів накопичувалась на складах та магазинних полицях, 

не знаходячи попиту, випускали: 

Вінницька область: Вінницька взуттєва фабрика (чоловічі черевики) [539], 

Вінницька трикотажна фабрика (жіночі шерстяні кофти) [540], Тульчинська 

взуттєва фабрика (боти) [847]; 

Дніпропетровська область: Дніпропетровська взуттєва фабрика (широкий 

асортимент продукції) [37; 140; 334], Дніпропетровська швейна фабрика 

ім. Володарського (чоловічі плащі, платтячка для дошкільнят, крізь комір яких 

«не може пролізти голівка навіть двомісячної дитини» та шкільна форма, у якій, 

навпаки, «коміри зроблено так, що через них вільно проходить не тільки голова, 

але й плечі дитини») [1368; 1614; 1618]; 

Донецька область: Артемівська взуттєва фабрика (чоловічі чоботи) [609], 

Донецька фабрика художньої галантереї (жіночі хустини, носовички) [778; 

1557], Донецька швейна фабрика ім. 1 Травня (чоловічі картузи та шапки-

вушанки) [586; 1714], Ждановська швейна фабрика ім. Дзержинського (жіночі 

плюшеві жакети, чоловічі картузи) [1070; 1714]; 

Житомирська область: Бердичівська швейна фабрика (чоловічі костюми) 

[186], Бердичівський взуттєвий комбінат (жіночі черевички) [1487], 

Житомирська панчішна фабрика (жіночі панчохи та чоловічі шкарпетки) [1101; 

1133; 1487]; 
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Закарпатська область: Берегівська швейна фабрика (чоловічі сорочки та 

плащі-дощовики) [92; 1255], Ужгородська взуттєва фабрика (чоловічі черевики) 

[228]; 

Київ: Дарницький шовковий комбінат (тканини для одягу) [1436; 1487], 

Київська артіль «Текстильник» (чоловічі светри) [277], Київська взуттєва 

фабрика №1 (жіночі туфлі, полуботки) [262; 1420], Київська взуттєва фабрика 

№4 (жіночі модельні туфлі, чоловічі шкіряні черевики, дитяче взуття; 

підприємство є абсолютним рекордсменом за частотою згадування на сторінках 

«Перця» у середині 1950-х – середині 1960-х років в контексті бракованої 

продукції) [111; 769; 984; 1031; 1065; 1082; 1134; 1297; 1313] та Київська взуттєва 

фабрика №6 (жіночі модельні туфлі) [270], Київська фабрика головних уборів 

(жіночі капелюшки) [1820], Київська швейна фабрика №1 (чоловічі костюми, 

у яких одна штанина була синьою, друга – коричневою) [563], Київська швейна 

фабрика «Жовтень» (жіночі сукні, чоловічі плащі) [1299; 1487], Київська швейна 

фабрика ім. Рози Люксембург (майки-сітки, чоловічі сорочки та штани) [277; 

1487; 1614], Київська швейна фабрика ім. Смирнова-Ласточкіна (чоловічі зимові 

пальта та жіночі сукні) [717], Київська шкіргалантерейна фабрика (шкіряні 

рукавички, господарські сумки) [538; 1244; 1443; 1558], Київський комбінат 

«Укрспортпостач» (спортивні майки та футболки) [1549]; 

Київська область: Білоцерківська взуттєва фабрика (чоловічі черевики, 

туфлі та сандалі, комбіновані текстильні напівчеревики, дитячі черевички) [533; 

717; 1264; 1487; 1614], Білоцерківська трикотажна фабрика (чоловічі сорочки) 

[1487], Боярська швейна фабрика (жіночі сукні) [1487], Васильківський 

райпромкомбінат (чоловічі куртки) [535], Переяслав-Хмельницька взуттєва 

фабрика (спортивні туфлі) [1440], Переяслав-Хмельницька швейна фабрика 

(жіночі бавовняні плащі) [1202; 1564], Поліська швейна фабрика (чоловічі 

костюми) [323], Сквирська швейна фабрика (дитячі вельветові костюми 

та штанці для дошкільнят) [531; 893]; 

Кіровоградська область: Кіровоградська швейна фабрика (чоловічі пальта 

та кепки) [1571; 1689], Олександрійська швейна фабрика (чоловічі кепки) [1571]; 
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Крим: Сімферопольська швейна фабрика №2 (чоловічі плащі) [1467], 

Ялтинська фабрика головних уборів (чоловічі літні капелюхи) [1143]; 

Львівська область: Львівська взуттєва фірма «Прогрес» (жіночі та чоловічі 

туфлі) [241; 391], Львівська панчішна фабрика (чоловічі шкарпетки) [495], 

Львівська швейна фабрика «Маяк» (жіночі пальта та чоловічі плащі) [480; 1529]; 

Миколаївська область: Миколаївська швейна фабрика ім. Кірова (чоловічі 

костюми) [294], Миколаївська трикотажна фабрика (чоловічі сорочки та майки) 

[822; 1204], Миколаївський шкіряно-взуттєвий комбінат (жіночі черевики) [856]; 

Одеська область: Одеська артіль «Хутровик» (зимові чоловічі шапки, обшиті 

«чорним линючим хутром», яке «гарантує покупцеві планомірне фарбування 

коміра, шиї і обличчя протягом всієї зими») [1644], Одеська взуттєва фабрика 

(чоловічі та дитячі черевики) [496; 593], Одеський обласний промкомбінат (жіночі 

плащі-макінтош) [1276], Одеська трикотажна фабрика (жіночі капронові панчохи) 

[1190], Одеська швейна фабрика ім. Воровського (чоловічі штани) [277], Одеський 

завод «Гумпластмас» (гумові чоботи) [591; 870], Одеські шкірзаводи №2 (шкіряні 

гаманці) та №5 (шкіряні ремінці для годинників) [321]; 

Полтавська область: Кременчуцька взуттєва фабрика (чоловічі черевики 

та туфлі) [274; 1031; 1631; 1677]; 

Рівненська область: Рівненська швейна фабрика (чоловічі костюми) [1619]; 

Сумська область: Охтирська швейна фабрика (чоловічі шапки-вушанки) 

[1714], Роменський шкіряно-взуттєвий комбінат (чоловічі чоботи) [740]; 

Тернопільська область: Тернопільська швейна фабрика (жіночі сукні) [1706]; 

Харківська область: Балаклійська артіль «Швейпром» (куфайки) [479], 

Харківська взуттєва фабрика (чоловічі черевики) [1264], Харківська панчішна 

фабрика (жіночі панчохи) [511; 1188; 1189; 1427], Харківська промартіль 

ім. ІІ п’ятирічки (спортивні майки) [1085], Харківська фабрика галантереї 

(шкіряні пояси) [1107], Харківська фабрика «Спорт» (чоловічі хромові чоботи) 

[802], Харківська фабрика «Спорттрикотаж» (спортивні та купальні костюми, 

тренувальні штани, спортивні труси, майки та футболки) [2; 753; 1614]; 
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Херсонська область: Херсонська взуттєва фабрика (чоловічі та жіночі 

туфлі) [274], Херсонська артіль «Трудпобут» (чоловічі купальні труси) [306], 

Херсонська швейна фабрика (жіночі плащі) [1176]; 

Черкаська область: Смілянська швейна фабрика (зимові спортивні штани 

для лижників) [1661], Черкаська рукавична фабрика (зимові рукавички) [1480], 

Черкаська швейна фабрика (чоловічі пальта) [875], Шполянський 

райпромкомбінат (чоловічі штани) [594; 859]; 

Чернівецька область: Садгірська швейна фабрика (чоловіча нижня білизна) 

[1533], Чернівецька взуттєва фабрика (чоловічі чоботи) [717], Чернівецька 

трикотажна фабрика №2 (жіночі светри, жакети та костюми) [1705], Чернівецька 

панчішно-трикотажна фабрика №3 (жіночі панчохи) [1614], Чернівецька 

фабрика головних уборів (чоловічі літні капелюхи) [1143]; Чернівецький гумово-

взуттєвий комбінат (дитячі черевики та боти) [274]; 

Чернігівська область: Прилуцька панчішна фабрика (жіночі панчохи 

та чоловічі шкарпетки) [328], Прилуцька шкіргалантерейна фабрика (дорожні 

шкіряні сумки) [1588], Чернігівська взуттєва фабрика (жіночі черевички) [1487]. 

Наведеного фактажу видається цілком достатньо для висновку про 

масштабність та системність проблеми якості одягу, взуття та аксесуарів в УРСР 

1940-х – 1960-х років. Ситуація виглядала настільки прикро, що «Перець» вряди-

годи намагався її розбавити відверто лапідарними (або ж, згідно із сучасною 

журналістською термінологією – «джинсовими») матеріалами на тему 

виробництва одягу. Як приклад тут можна навести створений у позитивному 

ключі матеріал, присвячений Харківській швейній фабриці ім. Тинянова. Але й 

у «веселому репортажі» (так грайливо звучав підзаголовок) не все було весело, 

оскільки, з одного боку автор хвалив швейників та їхню продукцію, з іншого – 

мова йшла, знову ж таки, про погану якість розхідних матеріалів – тканин 

та фурнітури [911]. Також причиною браку іноді визначалися умови зберігання, 

пакування та транспортування готової продукції (Івано-Франківська швейна 

фабрика та Київська швейна фабрика «Дитодяг») [217; 440]. 
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 Неякісна продукція легкої промисловості зумовлювала її дефіцит не стільки 

за фактом (товар у найбільш затребуваному асортименті був, лише його не хотіли 

брати не лише покупці, а й магазини на реалізацію), а, так би мовити, за потребою – 

люди були готові переплатити за річ, якщо були впевнені, що вона прослужить їм 

довго, а не розлізеться наступного дня після покупки, як продукт одного 

з вищенаведених підприємств. Так формувався попит не лише на ту ж таки 

імпортну продукцію, а й взагалі на якісний товар (він траплявся і серед продукції 

радянського виробництва, але не надто часто), що, у свою чергу, породжувало 

спекуляцію, або ж «незаконне скуповування та перепродаж товарів за підвищеними 

цінами для наживи» [1909]. Те, що було у загальному доступі, покупця мало 

цікавило – за статистикою середини 1960-х років з кожних трьох відвідувачів 

Центрального універмагу Києва покупку здійснював лише один [1487].  

 Хоча траплявся дефіцит одягу і у, так би мовити, «класичному» вигляді. 

Скажімо, на початку 1950-х років неможливо було купити шкільну форму, 

головні убори та взуття для дітей шкільного віку [388; 1381], а з 1959 по 1962 

роки у продажу майже повністю були відсутні звичайні чоловічі шкарпетки та 

капронові жіночі панчохи [178], у 1965 році – чоловічі сандалі [111]. Дефіцитним 

товаром на початку 1960-х років виявилися також ґудзики, фурнітура та різні 

типи тканин: плащова, поплін, «соломка», що користувалися підвищеним 

попитом у населення [178]. Дуже потерпали від дефіциту люди 

з нестандартними фігурами і розмірами – промисловість не виготовляла 

модельного «дорослого» взуття малих розмірів 33 та 34 і, в той же час, 

неможливо було придбати великорозмірних чоловічих костюмів, того ж таки 

взуття, але розмірів, більших за стандартні і навіть шкільної форми на «рослих 

учениць», що пояснювалося «неузгодженістю» між виробничниками та 

торговцями, хоча й траплялися несміливі завуальовані натяки на те, що проблема 

криється у самій плановій економіці [97; 267; 773; 955]. Типово радянським 

торговельно-побутовим явищем, яке, стосувалося, насамперед, одягу та взуття 

була «несезонність», або ж «сезонність навиворіт» (детальніше про це див. 

підрозділ 2.3.1). 
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З іншого боку, у зазначений період зовсім не знайшла свого відображення на 

сторінках «Перця» така важлива для споживачів тема як ціни на товари легкої 

промисловості. Проте створити уявлення про їх рівень, використовуючи публікації 

журналу, все ж можна, оскільки в замітках, присвячених, насамперед, браку 

готових виробів, інколи вказується також і їх вартість. Так, роздрібна ціна 

тілогрійки виробництва Мелітопольського міськпромкомбінату у 1956 році 

становила 86 крб. 50 коп., а чоловічого костюму Миколаївської швейної фабрики 

ім. Кірова – 844 крб. 49 коп., чоловічі шкарпетки виробництва Львівської панчішної 

фабрики у 1958 році коштували 8 грн. 70 коп., а шерстяне пальто на шовковій 

підкладці, виготовлене на Дніпропетровській швейній фабриці ім. Володарського – 

2 103 крб. [294; 495; 1489; 1618]. Середньомісячна ж зарплата робітників 

і службовців у промисловості у 1950 році становила 508 крб. (за іншими даними – 

708 крб.), на будівництві – 656 крб., транспорті – 707 крб., у народній освіті та сфері 

культури – від 668 до 689 крб. [1780, с. 30; 1890, с. 185; 1928, с. 148]. І хоча, 

починаючи з 1957 року, заробітна плата в СРСР регулярно підвищувалася, 

а з 1 жовтня 1956 року було розширено коло осіб, котрі мали право на пенсію 

(за мінімальної ставки 300 крб. на місяць) [1740, с. 140–142; 1780, с. 43–44], ціни на 

товари легкої промисловості були не надто демократичними, а подекуди – 

і недоступними для певних соціальних груп, оскільки, скажімо, майже 50% 

заробітної плати робітника промисловості йшло на харчування [1768, с. 447].  

В умовах відсутності в магазинах асортименту якісного, дешевого 

і модного одягу, певним виходом для тих людей, котрі прагнули гарно виглядати 

був індивідуальний пошив в ательє, або самостійне пошиття за зразками 

вітчизняних та зарубіжних журналів мод. Однак система побутового 

обслуговування населення була порівняно розвиненою лише у великих містах 

і обласних центрах. Центральний Комітет КПРС та Рада Міністрів СРСР 

у спільній постанові від 10 серпня 1962 року констатували, що «побутове 

обслуговування населення все ще є у нас відстаючою ділянкою. Існуючий рівень 

побутового обслуговування не забезпечує задоволення запитів населення, 

не відповідає вимогам часу та наявним матеріальним і технічним можливостям. 
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… у низці випадків партійні, радянські та господарські органи мало приділяють 

уваги питанням побутового обслуговування населення, вважають ці питання 

другорядними й не вживають належних заходів для докорінного поліпшення 

побутового обслуговування трудящих. … У низці міст, районних центрів, 

робочих селищ і сіл немає майстерень, де можна було б пошити 

й відремонтувати одяг та взуття, здати одяг до хімчистки» [1741, с. 470–471]. 

Вся ця проблематика мала відображення і на сторінках «Перця». 

Українські райцентри (а іноді і обласні міста, скажімо – Полтава початку 1950-х 

років [93]) дійсно нерідко не мали побуткомбінатів та ательє індпошиву взагалі 

[1332; 1508]. Що стосується сільської місцевості, то, скажімо, у 1955 році тут 

налічувалося 584 майстерні з ремонту та пошиття взуття та 1 446 ательє 

з пошиття одягу [1812, с. 64–65]. При цьому на кінець 1950-х років в УРСР було 

42 229 сіл [1903, с. 511]. Таким чином, одна взуттєва майстерня припадала на 72 

села і одне ательє індпошиву – на 29 сіл.  

 Але й з існуючими ательє все було не так просто (у т. ч. – і в столиці). 

Найбільш поширеними явищами, якщо вірити перчанським статтям 

і карикатурам, були: той таки брак [28; 33; 60; 154; 367; 448; 1353], привласнення 

шевцями матерії замовників [1028; 1510], затягування термінів пошиття та 

ремонтe одягу і взуття [56; 93; 486]. Споживачі втрачали гроші, час і нерви, але 

часто отримати за свої карбованці якісну послугу не могли. Подеколи, не зумівши 

захистити свої права на місцях, вони зверталися зі скаргами до редакції «Перця». 

Так, наприклад, жителька села Варваринці Теребовлянського району 

Тернопільської області М. П. Савка писала, що сьомий місяць не може отримати 

костюма з ательє індпошиву [1600], а голова колгоспу ім. Карла Маркса 

Чернівецької області В. Литвинюк нарікав, що впродовж двох років (!) очікує на 

своє пальто у Заставницькому районному комбінаті побутового обслуговування 

населення [932]. 

Отже, через ті самі вади командно-адміністративної системи, пошив речей 

в ательє не гарантував споживачам якості, так само як і одяг на полицях магазинів. 

Простій радянській людині вдягатися модно, зі смаком було важко. Хоча у 1950-х 



144 

 

роках, на відміну від 1940-х, моду вже відкрито не називали «буржуазним 

пережитком», все ж, згідно з ідеологічними догмами, громадяни – будівники 

соціалізму / комунізму повинні були одягатися скромно та невибагливо. Але, 

виходячи з того, що карикатури такого типу з кожним роком частішали, можна 

говорити про формування і поглиблення у цей період явного розриву сакрального 

(ідеології) та профанного (повсякдення) [1771, с. 15]. Жителі України навіть 

в умовах закритого тоталітарного суспільства намагалися вирватися з сірої 

буденної радянської дійсності, виразити свою індивідуальність, поміж іншим, 

за допомогою гарного вбрання, слідкувати за останніми новинками моди.  

За перчанськими карикатурами, до речі, можна відслідкувати також 

і провідні тенденції моди на одяг та зачіски. Скажімо, у першій половині 1950-х 

років до СРСР дійшов стиль провідного на той час французького модельєра 

Крістіана Діора «нью-лук», що був запроваджений на Заході ще у 1947 році. 

Це був дуже жіночний стиль, який підкреслював ідеальну талію та тендітні плечі. 

В моду почала входити засмага, короткі стрижки, повернулися корсети 

та спідниці, що пишно розходились донизу. У другій половині 1950-х років 

плаття звужуються до колін, підкреслюючи стегна. Актуальності набувають такі 

аксесуари, як сонячні окуляри, панчохи у сіточку, рукавички до ліктя, нашийні 

хустинки [940]. На зміну чоловічим штанам широкого крою приходять штани-

дудочки, сильно звужені донизу, в моді – широкі краватки з яскравими 

малюнками, а туфлі отримують товсту «тракторну» підошву, для створення 

чоловічих зачісок використовується бріолін [691]. 

На початку 1960-х років молодь починає масово займатися спортом, 

ходити у походи, розучує рок-н-рол. Тому стиль набуває елементів спортивного 

одягу. В моду спочатку на Заході, а згодом і в СРСР входять водолазки, 

спортивні футболки, бриджі [1433]. Довжина спідниць зменшується до 

мінімальних розмірів. Швидкий розвиток хімічної промисловості призводить до 

появи на Заході низки нових штучних тканин: нейлону, болоньї, кримплену.  

Ґрунтуючись на вищевикладеному можна зробити висновок, що 

сатирично-гумористичний журнал «Перець» є важливим джерелом для вивчення 
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історії повсякдення населення України в цілому та проблематики моди та одягу 

в УРСР середини 1940-х – середини 1960-х років зокрема. Аналіз матеріалів 

видання показує, що прості жителі України намагалися вдягатися модно та зі 

смаком, але через вади командно-адміністративної системи та соціалістичної 

економіки доступний у магазинах асортимент якісного та модного одягу, взуття 

й аксесуарів був обмежений, а система індпошиву знаходилася на низькому 

рівні. Внаслідок цього доводилося витрачати багато зусиль, коштів та нервів, 

вдаватися до різних не зовсім легальних методів («чорний ринок») та бартерних 

схем («блат»), щоб придбати елементарні носильні речі. І така ситуація тривала, 

доки тривало існування самого СРСР. 
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3.3. Дозвілля 

3.3.1. Кіно, радіо та телебачення 

У Радянському Союзі, як і у сучасній Російській Федерації, кінематограф, 

телебачення та радіомовлення вищим державним керівництвом розглядалися, 

насамперед, як інструменти пропаганди, а вже потім – як види візуального 

мистецтва та засоби розваг для народу. Достатньо згадати хрестоматійне 

в умовах СРСР висловлювання Володимира Леніна: «Серед всіх мистецтв для 

нас найважливішим є кіно» [1866, с. 579], що прозвучало у розмові з наркомом 

освіти РРФСР Анатолія Луначарським саме у контексті пропагування 

комуністичних ідей серед широких верств населення. Подібної точки зору 

дотримувалися і наступні лідери СРСР, зокрема, Микита Хрущов, на думку 

якого, «за силою впливу на почуття та уми людей, за обхватом найширших 

верств народу ніщо не може зрівнятися з кіномистецтвом» [1878, с. 46]. 

Подібний паралелізм зумовлює актуальність теми кінофікації, телебачення 

та радіофікації у історичному контексті, зокрема – і стосовно радянського 

минулого України. 

Особливу ж увагу тут привертає епоха того ж таки Микити Хрущова, 

тобто – 1950-і – 1960-і роки, коли на зміну такому виду відпочинку, як відвідини 

кінотеатру, приходять сімейні (а попервах – і сусідські) посиденьки перед 

телевізором. Тобто, станом на середину 1960-х років не лише кінематограф, 

радіо, але й телебачення стають невід’ємною частиною повсякденного життя 

населення України. А разом з цим – і об’єктами сатиричної публіцистики, 

основним репрезентативним майданчиком якої в УРСР був журнал «Перець». 

Згідно з академічним визначенням, кінофікація – це організація кінотеатрів 

та кінопересувок, облаштування кіномережі у певній місцевості [1907, с. 166]. 

В радянській Україні цей процес набув масового характеру впродовж 1930-х 

років, коли кількість лише звукових кіноустановок в УРСР зросла з 39 одиниць 

у 1933 році, до 3 210 у 1939-му [1790, с. 151], а всього кіноустановок у республіці 

станом на кінець 1940 року налічувалося 5 800 [1922, с. 569]. Німецько-
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радянська війна 1941–1945 років привела систему кінофікації України фактично 

до нульової позначки – вона була зруйнована майже вщент [1808, с. 68]. 

У «Перці», зокрема, розповідалося про ситуацію у Іркліївському районі 

Полтавської області (тепер це територія Чорнобаївського району Черкащини), 

де через два роки по закінченню війни викопали кіноапарат, схований на час 

німецької окупації – і ця іржава апаратура була єдиним засобом демонстрування 

кінострічок на 35 населених пунктів [1268]. Та у випадках, де йшлося про нову 

апаратуру, ситуація виглядала не краще – все відбувалося у суто радянському 

стилі. Так, у 1948 році низка колгоспів та шкіл Чернігівщини придбала 50 

вузькоплівочних кінопроекторів, на яких, як виявилося, нічого було 

демонструвати, позаяк фільми на вузькій плівці були відсутні навіть у Києві 

[122]. 

Оскільки відновлення економіки республіки потребувало інших 

пріоритетів, зокрема – реанімації промислового потенціалу, владні структури 

зайнялися впритул кінофікацією лише на початку 1950-х років [1878, с. 46]. 

Що відразу ж стало помітно за публікаціями «Перця» – тема стала постійно 

порушуватися на його сторінках. При цьому чітко виокремлюються кілька 

підтем, на яких зосереджували увагу сатирики. Перша з них – це технічний стан 

кінотеатрів та незадовільна організація кінопоказів. Мова могла йти, зокрема, 

про продаж двох, або й трьох квитків на одне місце на один і той же кіносеанс, 

як це спостерігалося, зокрема, в Умані на Черкащині [1320], чи Вознесенську на 

Миколаївщині [560], або ж взагалі про відсутність нумерації місць на квитках, 

внаслідок чого глядачі брали глядацьку залу штурмом (місто Герца Чернівецької 

обл.) [1252]. Приміщення деяких кінотеатрів мали діряву стелю і глядачі або 

мокли під час дощу (місто Дубровиця Рівненської області [1131], місто Джанкой 

у Криму [1162], село Довжик Золочівського району Харківської області [965]), 

або перебували під загрозою отримати шматком штукатурки по голові (місто 

Устилуг на Волині [444], райцентр Казанка Миколаївської області [449]). Вкриті 

дірками стіни кінотеатру у райцентрі Воловець на Закарпатті давали можливість 

переглядати фільми прямо з вулиці [456]. У селищі Гірник Ровеньківської 
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міськради на Луганщині стеля почала обвалюватися у новозбудованому 

кінотеатрі, який, втім, жодного разу не прийняв глядачів через … відсутність 

стільців [1683], а у широкоформатному кінотеатрі «Супутник» у смт Ланівці 

Тернопільської області взимку не працювало парове опалення [1462]. На цьому 

тлі непрацюючий буфет кінотеатру «Комсомолець» у місті Гребінки на 

Полтавщині [1466], або, навпаки, буфет, організований у будці кіномеханіка 

(місто Миколаївка Слов’янського району Донецької області) [1157], виглядають 

не вартою уваги дрібницею.  

Всі вищезазначені історії стосуються міст та селищ міського типу, у той 

час як ситуація з переглядом кінофільмів у сільських клубах (а станом, скажімо, 

на 1959 рік, селяни в УРСР за питомою вагою продовжували переважати 

містян – 54% проти 46% [1922, с. 378]) потребує окремої розмови, оскільки 

впродовж 1945–1965 років на сторінках «Перця» зафіксовано майже дві сотні 

сатиричних публікацій, що стосувалися клубної тематики (див. підрозділ 3.3.2), 

а відтак, прямо чи опосередковано – питання кінофікації на селі, оскільки саме 

клуби у сільській місцевості були основним місцем демонстрації кінофільмів. 

Діапазон тем є тут дуже широким: від замітки про те, що у кінобудці клубу 

облаштована крамниця споживкооперації (село Граби Коростенського району 

на Житомирщині) [442] – до розповідей про голову колгоспу, котрий знічев’я 

полюбляв виконувати роль білетера на кіносеансах, самотужки вирішуючи, кого 

пропускати до клубу, а кого – ні (село Лелітка Хмільницького району Вінницької 

області [798]; при цьому декларувалося, що Вінниччина до кінця 1961 року мала 

стати «областю суцільної кінофікації» [157]), голову сільради, котрий мав звичку 

регулярно вдиратися п’яним до глядацької зали (село Риб’янцеве 

Новопсковського району Луганської області [932]), місцевих керівників 

(включаючи секретаря райкому КПУ та голову райвиконкому), котрі регулярно 

відвідували кінотеатр без квитків, приводячи з собою ще й компанії нетверезих 

друзів (райцентри Велика Білозерка та Приморськ Запорізької області, 

смт Штерівка Краснолуцької міськради Луганської області) [527; 719; 1586] 

та інші подібні випадки самодурства з боку місцевого начальства, заради якого, 
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скажімо, міг бути зупинений, перенесений або наново розпочатий кіносеанс 

[735; 842; 1653]. Це не говорячи вже про банальну відсутність стільців, а звідси – 

звичність «стоячих» кіносеансів [1163]. 

Проблематику підтверджують і сучасні тематичні дослідження, в яких, 

зокрема, констатується, що «кінофікація на селі викликала більше труднощів, 

ніж у місті, особливо в технічному плані. До того ж, прибуток з сільських 

кіноустановок був меншим у порівнянні з міськими. Це пояснюється важкістю 

проведення кіносеансів у технічному плані, невеликою пропускною 

спроможністю глядацьких залів та значно меншою платоспроможністю селян, 

ніж мешканців міста» [1808, с. 68]. 

До проблем з приміщеннями для перегляду фільмів на селі додавалося ще 

й гостре питання кінопересувок – рухомого устаткування для показу кінострічок, 

яке, як правило, монтувалося на базі спеціально обладнаних автомобілів: нерідко 

траплялося, що кіно було де демонструвати, але не було на чому, позаяк далеко 

не кожен клуб міг похвалитися стаціонарним кінообладнанням, хоча офіційна 

статистика й декларувала, що на кінець 1960 року в УРСР налічувалося 19,7 тис. 

кіноустановок [1922, с. 569], кінопересувок же станом на 1947 рік – 1,3 тис. 

[1562], чого, вочевидь, не вистачало [1162; 1268; 1562; 1660]. Та навіть ті 

найбагатші колгоспи та організації, що мали можливість придбати власну 

апаратуру, або не здатні були цього зробити, оскільки не були «включені в план» 

вищестоячими структурами [852], або, навіть придбавши, не могли 

кінопроектори використовувати, позаяк не вистачало кваліфікованих 

кіномеханіків, а нерідко – і фільмів [258] (траплялося, що на село привозилася 

лише одна серія двосерійного кінофільму [403]). Журнал також відзначав, що 

«з вини органів кінофікації в клубах багатьох населених пунктів, де раніше були 

дрібні колгоспи, не демонструють кінофільмів. Жителям цих сіл доводиться 

ходити в кіно за п’ять-шість кілометрів» [1380]. 

Деякі ж райони, як от, скажімо, Шевченківський на Харківщині, взагалі 

не мали кінопересувок [793]. А так описував «Перець» приїзд кінопересувки до 

села Олексіївка Новомиколаївського району Запорізької області: «Пробула вона 
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тут три дні, але безрезультатно. Два дні кіномеханіки по хатах ходили, шукали 

для движка бензину («движок», він же – бензиновий генератор приводив у дію 

кінопроектор. – А. Я.); на третій день клеїли кінокартину, а на четвертий 

побачили, що склеїти її вже не можна, сіли й поїхали додому» [1562]. Окрім того, 

як констатував журнал, «трапляються випадки», коли кіномеханіки самотужки 

перетягали апаратуру із села в село [823], або ж демонстрували фільми, 

перебуваючи «під мухою», тобто – п’яними [69; 290]. Хоча, в цілому, мати 

стосунок до кінопрокату у провінції вважалося справою престижною і не надто 

кропіткою – у системі навіть процвітало кумівство [931]. Щоправда, траплявся 

й брак відповідних кадрів – зокрема, у Білобожницькому районі (тепер – 

територія Чортківського району) Тернопільської області начальником райвідділу 

кінофікації за сумісництвом був завідувач місцевої аптеки [790]. Все це 

знаходило відображення не лише у сатиричних публікаціях, а й у карикатурах 

[24; 395; 823]. 

Те ж саме стосується й асортименту кінофільмів – у сільській місцевості 

демонструвалися переважно застарілі стрічки, причому з року в рік (навіть 

у першій половині 1960-х) – одні й ті ж самі, вже фізично «заїжджені», 

що зумовлювало їх низьку технічну якість (пошкрябана, погано склеєна плівка, 

що постійно рвалася) [27; 38; 136; 143; 157; 290; 329; 617; 702; 1160]. Існувало 

навіть поняття «відсоток придатності фільму», тобто – яка частина кіноплівки за 

якістю годилася для повноцінного перегляду; сільські глядачі іноді 

задовольнялися 15–20-відсотковою «придатністю» [1268]. Прикметно, що такий 

же стан справ спостерігався і відразу ж після закінчення німецько-радянської 

війни [1808, с. 70]. При цьому варто підкреслити, що вищеназваний негатив, 

пов’язаний з кінофікацією сільської місцевості, був притаманний не лише 

Україні – з подібними проблемами стикалася і російська глибинка [1878, с. 47–

48], що можна кваліфікувати як певну систему в межах всього СРСР.  

Та якщо сільські жителі, не надто балувані розвагами, були раді 

демонстраціям кінострічок в своїх клубах вже за самим фактом, то у містян була 

інша проблема – на найбільш популярні фільми спостерігався дефіцит квитків, 
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а відтак – процвітала спекуляція ними, або ж інші зловживання (наприклад, 

у дніпропетровському кінотеатрі «Перемога» до квитка на сеанс обов’язково 

нав’язувалась – за окрему плату – брошура з лібрето, тобто – коротким змістом 

фільму), що теж знайшло відображення на сторінках «Перця» [421; 783; 1512; 

1646]. Однак ненадовго, оскільки у 1950-х роках кінематографу з’явилася 

альтернатива і серйозний конкурент – телебачення, перший (тестовий) ефір 

якого в Україні відбувся 5 листопада 1951 року [1767; 1780, с. 48; 1817], а вже 

через три місяці – у лютому 1952-го – у «Перці» з’являється рубрика 

«Перчанський телевізор» (вмонтована у зображення телеприймача фотографія 

певного негативного явища із текстовим сатиричним коментарем; див. 

рис. 3.3.1.7) [1212], яка проіснувала до кінця радянської епохи. Ще через чотири 

роки цей новий вид розваг та мас-медіа починає фігурувати на сторінках 

журналу вже як об’єкт сатири та гумору, причому, іноді – саме у контексті 

протиставлення кінематографу: зокрема, на карикатурі Леоніда Бойка підліток 

стоїть біля афіші фільму «Милий друг» з поміткою «Діти до 16 років 

не допускаються» і промовляє: «Подумаєш! Я дома по телевізору подивлюсь» 

(рис. 3.3.1.1) [198]. 

Ще трохи згодом журнал розміщує сатиричного вірша Інни Кульської 

«Як я відпочиваю (розповідь другокласника)», якому передує ремарка: 

«У багатьох сім’ях, де є телевізори, діти разом з дорослими дивляться всі 

передачі. Це порушує режим дня школярів» [891]. Подібний підхід свідчить про 

те, що телебачення поступово стає пізнаваним та вагомим елементом 

повсякденного життя мешканців УРСР. Щоправда, наскільки вагомим – сказати 

важко, оскільки радянська статистика, що відома своєю маніпулятивністю, 

як правило, об’єднувала телевізори з радіоприймачами та радіотрансляційними 

точками в одній графі. Тому й виходило, що, незважаючи на те, що роком 

народження українського телебачення був 1951-й, у статистичних довідниках 

можна прочитати, що ще за рік до цього у сільській місцевості України 

налічувалося «492 тис. телевізорів, радіоприймачів та радіотрансляційних 

точок» [1922, с. 372], а перший секретар ЦК КПУ Олексій Кириченко на сесії 
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Верховної Ради УРСР у грудні 1957 року звітував про те, що впродовж 1953–

1957 років жителями республіки було придбано близько 300 тис. телевізорів 

та 1,5 млн. радіоприймачів [1780, с. 45]. Згідно ж із сучасними дослідженнями, 

станом на червень 1953 року сигнал Київської телестанції в Україні приймало 

7 тис. телевізійних точок (тобто – телевізорів), 6,6 тис. з яких – безпосередньо 

у Києві [1767]. Через дев’ять років – у червні 1962-го – Центральний Комітет 

КПРС констатував, що у масштабі всього СРСР один телевізор припадав на сім-

вісім осіб [1741, с. 263]. 

Таким чином, телебачення попервах було майже виключно «столичною 

забавкою» і, послуговуючись публікаціями «Перця», можна дійти висновку, 

що основною проблемою вітчизняного телеефіру (а він спочатку був дійсно 

вітчизняним – тільки з 1960 року Україна почала ретранслювати московські 

телепрограми, обсяг яких становив 12 годин на добу [1741, с. 263]) середини 

1950-х – середини 1960-х років була «зелена нудьга» та «сірість» передач (див. 

рис. 3.3.1.2, 3.3.1.3 та 3.3.1.4) [147; 205; 282; 412; 680; 701; 832; 874], що теж 

відзначалося на найвищому політичному рівні [1741, с. 263–264]. Це, так би 

мовити, з «духовного». Що ж стосується «матеріального», то відразу ж з появою 

телевізорів (звичайно ж, виключно радянського виробництва), виникла 

і необхідність їх ремонтувати – перше в Україні телеательє розпочало роботу 

влітку 1952 року у Києві на розі вулиць Льва Толстого та Горького (нинішня 

Антоновича) [1767], а через п’ять років журнал «Перець» відзначав на своїх 

сторінках негативи роботи цього закладу та інших, вже відритих на той час, 

столичних телеательє: низьку якість ремонту, непрофесійність та 

недобросовісність (вимагання неофіційної плати «за якісний, а не державний 

ремонт») телемайстрів, дефіцит деталей тощо [113].  

Тема виявилася благодатною для сатириків та гумористів – вони роками її 

активно експлуатували (у т. ч. – впродовж 1950-х – 1960-х [79; 919; 1393; 1720]), 

що свідчить, окрім проблем із ремонтним сервісом, також і про низьку якість 

радянських телеприймачів (стосовно України, це, насамперед, телевізори 

«Верховина» та «Львів» львівського виробництва [281; 1525]). До цього 
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долучалася ще й проблема прийому телесигналу, на що впливали як 

недосконалість ретрансляційної апаратури [589] (особливо це стосувалося 

чомусь Черкащини, в деяких районах якої, зокрема – Корсунь-Шевченківському, 

телемовлення взагалі було відсутнє [488; 1080]), так і все той же виробничий 

брак, лише цього разу не телевізорів, а антен, виготовлених, наприклад, 

на Броварському заводі електротехнічних виробів (Київська область) [544]. 

Та й саме підключення нового телевізора до системи прийому сигналу було, 

судячи з усього, складним технологічним процесом – скажімо, жителі 

Житомирської області для цього змушені були викликати фахівців із Києва 

[1272].  

При цьому існував ще один цікавий нюанс – власники телеприймачів 

у 1950-х – 1960-х роках вносили щомісячну абонплату – так само як і за 

користування провідним радіо [309]. У подальшому від плати за телебачення 

відмовились, а для стаціонарних радіоточок вона існує і понині, хоча саме радіо 

втратило той статус, яке мало 60 років тому, коли, незважаючи на появу 

телебачення і, хоча й повільне, але, все-таки, розширення кінопрокатної мережі 

в Україні, продовжувало лишатися основною «побутовою розвагою», елементом 

відпочинку та джерелом інформації для мільйонів жителів республіки. Саме цим 

можна пояснити високу частоту згадування радіо та супутніх проблем у «Перці» 

того часу. 

Одна з перших зафіксованих публікацій (1947 рік) була здійснена в рамках 

згадуваної вже кампанії (див. підрозділ 3.2) по боротьбі з «низькопоклонством 

перед Заходом». Однак стосувалася вона не слухання «ворожих голосів» 

жителями радянської України (ця тема більш притаманна другій половині 

1950-х – середині 1960-х років, причому – з кількаразовим виносом на 

обкладинку журналу [696; 699; 924]; див. рис. 3.3.1.6), а надавання ними 

переваги імпортним (в умовах того часу переважно – трофейним) 

радіоприймачам (згадувалися марки Philips та Telefunken) перед вітчизняними 

[222], які безнадійно програвали у якості. Скажімо, у 1948 році у «Перці» було 

опубліковано замітку про те, як дитячий будинок села Сахни Ружинського 
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району на Житомирщині придбав чотири радіорепродуктори «Рекорд» 

виробництва Київського радіозаводу – і всі вони виявилися бракованими, 

непридатними для експлуатації [1345]. 

Ще у 1930 році у СРСР з метою контролю над колективним 

прослуховування було заборонено продаж радіотоварів населенню, а акцент 

робився на розвиток дротового радіомовлення, яке позбавляло громадян 

можливості слухати західні програми через радіоефір [1824, с. 130]. Однак 

зі вступом Червоної Армії на територію Європи до СРСР почали масово 

поступати трофеї, у т. ч. – і радіотехніка [1872, с. 16–17] і, судячи з усього, 

у кількості, що слабо піддавалася контролю з боку влади, яка, зрештою, 

спробувала хоч якось врегулювати цей процес, у зв’язку з чим, починаючи 

з березня 1945 року, кожен радіоприймач на території Радянського Союзу 

(а відтак – України) підлягав обов’язковій реєстрації. Далеко не всі власники 

трофейної радіотехніки поспішали задекларувати її наявність, зокрема цього не 

зробив (і категорично відмовлявся зробити) прокурор міста Суми на прізвище 

Захарченко, за що був «удостоєний» згадки у «Перці» [1347]. Так само як 

і директор нафтобази з Великоолександрівського району Херсонщини 

Кондратьєв, голова колгоспу із села Михайлівка Жмеринського району 

Вінницької області Солощенко, а також – директор Малинського щебеневого 

заводу на Житомирщині Тютюнник та головний бухгалтер цього ж підприємства 

Фішман, директор Молочанського молочноконсервного заводу (Запорізька 

область) Чистяков, голова сільради із села Миколаївка Казанківського району 

Миколаївської області Литвинов, котрі позабирали відомчі радіоприймачі – 

єдину розвагу для їхніх підлеглих – додому [464; 1151; 1262; 1312; 1459] 

(наведені приклади стосуються 1947, 1950, 1951 та 1953 років відповідно – це 

вчергове до питання про «сталінську дисципліну»). 

Сучасні дослідження констатують, що у перші повоєнні роки 

індивідуальних радіоточок у сільській місцевості майже не траплялося – все 

обмежувалось колективними гучномовцями, які встановлювалися у центрах 

населених пунктів та місцях масового скупчення населення. Ці апарати подекуди 



155 

 

проіснували до кінця 1960-х років, доводячи своїм «репетом», що не вмовкав 

більшу частину доби (з 6-ої години ранку до 12-ої ночі), місцевих жителів 

до необхідності писати скарги до журналу «Перець». Так було, зокрема, у місті 

Слов’янськ на Донеччині [1030], смт Поліське на Київщині [1075], смт Нова 

Прага на Кіровоградщині [1400], місті Заліщики на Тернопільщині [989], селі 

Берека Первомайського району на Харківщині [1145]. З іншого боку, чітко 

в розрізі шанованої комуністичними ідеологами діалектики, були населені 

пункти, жителі яких вважали себе обділеними таким благом цивілізації, як 

колективний радіогучномовець, і вимагали їх по кілька на село (село Рябушки 

Лебединського району Сумської області) [233]. 

Масова радіофікація осель українських селян розпочалася лише з початку 

1950-х років (тобто тоді, коли місто почало вже освоювати телебачення) [1824, 

с. 130]. Її динаміку можна прослідкувати на прикладі матеріалів вибіркових 

бюджетних обстежень (бюджетне обстеження – радянський евфемізм 

«буржуазного» поняття «соціологічне дослідження») 506 сімей колгоспників 

Київської області, з яких у 1952 році радіоприймачами володіло лише 18, 

у 1953 – 82, у 1954 – 182, у 1955 – 234 [1812, с. 64]. 

Власне, левова частка матеріалів «Перця» на відповідну тему 

наприкінці 1940-х – у середині 1960-х років якраз і стосувалася проблем 

радіофікації, а точніше – її відсутності або поганої технічної якості 

радіотрансляцій. Цьому були присвячені тематичні фейлетони та кореспонденції 

із Донецької [196], Житомирської [1117; 1690], Запорізької [623; 1282], Івано-

Франківської [212], Київської [810], Кіровоградської [599; 1457; 1644], 

Кримської [810], Луганської [810], Львівської [73; 605; 1139], Одеської [810; 

1425], Полтавської [483; 1059; 1528; 1650; 1692], Рівненської [572; 1036], 

Тернопільської [248; 810; 850; 1574], Харківської [121; 796; 999], Херсонської 

[326; 574; 1198], Хмельницької [1455; 1628], Чернівецької [1001], Чернігівської 

[1235] областей. 

Згадувалося також і про тотальний дефіцит (можна сказати – повну 

відсутність) т. зв. сухих батарей для радіоприймачів [1114; 1545], а з 1963 року 
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«Перець» починає писати вже не тільки про радіофікацію (судячи з усього, 

в основі своїй її було в УРСР здійснено), а й про якість радіоприймачів, 

зокрема – кишенькову «Ластівку» та радіолу «Промінь» виробництва 

Дніпропетровського радіозаводу [52; 272; 907]. Як і у всіх інших випадках 

із злободенними темами, активність проявляли карикатуристи журналу, котрі 

узагальнювали проблематику (див., зокрема, рис. 3.3.1.5) [67; 196; 248; 1511].  

Таким чином, на підставі вивчення текстового та ілюстративного 

матеріалу журналу «Перець» у сукупності з додатковими джерелами 

та відповідними тематичними дослідженнями можна констатувати, що 

впродовж 1950-х – 1960-х років в Україні відбулося зміщення акцентів 

побутового (насамперед – сімейного) відпочинку: кіноглядачі поступово ставали 

телеглядачами, або ж, за термінологією 1950-х років – радіоглядачами [113; 147]. 

З одного боку, це додавало інструментарію радянській пропаганді, з іншого – 

значно розширювало кругозір та підвищувало загальну культуру (у т. ч. – 

і побутову) простих мешканців України. В той же час, кінофікація, радіофікація 

та телебачення як сфери повсякденності не були позбавлені недоліків 

радянського способу життя – заорганізованості та неорганізованості, 

неузгодженості, браку, бюрократії, дефіциту та інших негативних рис, які можна 

вважати «родимими плямами соціалізму» і які дуже чітко «проступають» під час 

детального вивчення сатиричної публіцистики, зокрема – журналу «Перець». 

3.3.2. Клуби та бібліотеки 

Тема під умовною назвою «Клуби та палаци культури в УРСР першої 

половини 1950-х – другої половини 1960-х років» дуже широко була 

представлена на сторінках «Перця» у вигляді фейлетонів, заміток, «листів 

з місць» та карикатур, всього – 160 публікацій за вказаний період (навіть класик 

українського гумору – Остап Вишня – відмітився текстами на клубну 

проблематику [292; 464]).  

Клуб у радянському селі (і, відповідно, палац культури у місті) – це базове 

«вогнище культури та організованого відпочинку», яке, згідно з офіційним 
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визначенням 1950-х років, «слугувало цілям ідейно-політичного та ідеологічного 

виховання, а також підйому загального культурного рівня … населення» [1918, 

с. 454]. Спеціальне «Положення про державний сільський клуб», затверджене 

у червні 1946 року Комітетом у справах культурно-просвітницьких установ при 

Раді Міністрів СРСР уточнювало, що робота будь-якого клубу на селі повинна 

будуватися у наступних напрямах: роз’яснення поточних політичних подій, 

політична і науково-просвітницька пропаганда, надання консультацій з питань 

економіки і права, всебічна допомога політичній самоосвіті, організація 

культурного відпочинку, розвиток художньої самодіяльності сільських жителів 

тощо [1819, с. 359]. Саме тому відновлення клубної мережі стало пріоритетним 

завданням радянської влади на селі у повоєнний період, оскільки за роки 

німецької окупації в Україні було знищено близько 8 тис. сільських клубних 

установ, або ж фактично 80% довоєнної кількості [1819, с. 354]. 

Офіційно стверджувалося, що впродовж 1945–1950 років в УРСР було 

відремонтовано і побудовано 5 235 нових сільських клубів, а всього станом на 

початок 1950 року у республіці налічувалося 12 786 сільських та 12 188 

колгоспних клубних установ [1797, с. 80; 1819, с. 358]. В той же час, частина 

з них (1 582 сільських та 1 670 колгоспних клубів) існували лише на папері – 

вони не мали приміщень взагалі [1812, с. 69–70]. Якщо судити за частотою 

згадування у «Перці», саме відсутність нових клубних приміщень та аварійний 

стан старих сукупно з дефіцитом іноді елементарних умов для організації 

дозвілля були провідними проблемами культурної роботи в українському селі 

1940-х – 1960-х років, становлячи майже 2/3 всіх сатиричних та критичних 

публікацій журналу, що стосувалися сільського клубного життя, а також – 

чималий відсоток серед читацьких звернень до редакції [1729, арк. 2]. 

Так, скажімо, з номерів «Перця» середини 1940-х – середини 1960-х років 

дізнаємося, що роками будувалися (термін довгобуду міг сягати 20-ти років 

[1335; 1402]) і ніяк не могли стати до ладу клуби, будинки та палаци культури: 
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на Вінниччині – у місті Шаргород (райцентр), селах Комсомольське 

(тепер – Махнівка) та Прушинка Козятинського району, Лисогірка 

Літинського району [603; 942; 1579; 1712];  

на Волині – у смт Луків (тоді – райцентр, тепер – у складі Турійського 

району), селі Старосілля Іваничівського району [126; 230; 1389];  

на Дніпропетровщині – у місті Дніпродзержинськ (тепер – Кам’янське; 

палац культури місцевого азартно-тукового заводу), селі Любимівка 

Синельниківського (нині – Дніпровського) району [887; 1115]; 

на Донеччині – у місті Волноваха, селищі Неліпівка 

Дзержинського району (нині – селище міського типу Торецької міськради) [509; 

1218]; 

на Житомирщині – у селі Міньківці Андрушівського району [478];  

на Запоріжжі – у селі Благовіщенка Кам’янсько-Дніпровського району 

[458; 1007]; 

на Івано-Франківщині (до 1962 року – Станіславщині) – у селі Росільна 

Солотвинського (нині – Богородчанського) району [853]; 

на Київщині – у селі Креничі Обухівського району [1471]; 

на Кіровоградщині – у смт Завалля Гайворонського району, 

селах Скопіївка Добровеличківського району, Оникієве 

Маловисківського району, Кропивницьке Новоукраїнського району та Косівка 

Олександрійського району [454; 1020; 1221; 1453; 1608]; 

на Львівщині – у селах Любинці Сколівського (нині – 

Стрийського) району та Підгірці Стрийського району [1020]; 

на Миколаївщині – у селі Баратівка Снігурівського району [454];  

на Полтавщині – у селах Безручки та Заворскло Полтавського району, 

Веселий Поділ Семенівського району [579; 809; 1482];  

на Сумщині – у місті Глухів, селах Грузьке Конотопського району, 

Вільшана Недригайлівського району, Ярославець Кролевецького р-ну, Ведмеже 

Роменського району [72; 840; 1039; 1224; 1335; 1402]; 

на Тернопільщині – у селі Куропатники Бережанського району [1020]; 
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на Херсонщині – у смт Новоолексіївка Генічеського району [1296]; 

на Хмельниччині – у селах Струга Новоушицького району, Ганнусине 

Полонського району, Адампіль Старосинявського району, Базалія 

Теофіпольського району, Велика Рішнівка Шепетівського району [184; 1146; 

1173; 1197; 1238]; 

на Чернігівщині – у селі Велика Вісь Ріпкинського району [1022] тощо. 

Цей перелік на конкретних прикладах демонструє, що проблема 

з клубними довгобудами на селі була характерною для більшості областей 

України. Але якщо у цих випадках маємо переважно самі факти незавершеного 

будівництва (з різницею лише у строках цієї незавершеності) та його чи не єдину 

причину – відсутність коштів у місцевого колгоспу / сільради (хоча «Перець» 

пробував натякати, що мало місце і розкрадання будматеріалів, див. рис. 3.3.2.8 

[433]), то там, де мова йде про стан клубних приміщень та відсутність 

нормальних умов для відпочинку спостерігається вже певна варіативність. 

Завдяки «Перцю» можна, зокрема, дізнатися, що: 

у клубах сіл Вільшана Дворічанського району та Подоли 

Куп’янського району Харківської області обвалилася стеля [1459]; 

новозбудований клуб у селі Котівка Гусятинського району Тернопільської 

області було зруйновано у перший же день роботи – вибухнули неправильно 

складені грубки [269];  

клуб смт Хотінь Сумського району Сумської області в холодну пору року 

не опалювався [464]; 

у клубі села Розсохувате Охтирського району Сумської області стеля 

взагалі була відсутня, а дах «світив дірками» [296] (подібне явище, схоже, 

не було рідкістю, оскільки тема дірчастого клубного даху навіть удостоїлася 

окремої карикатури, див. рис. 3.3.2.1 [195]); 

«заклад культури» у селі Вільхове Станично-Луганського району 

Луганської області стояв без вікон та дверей, при цьому офіційно вважався 

діючим, а завклубом отримувала повноцінну зарплатню, хоча обов’язків своїх 

фактично не виконувала [1601]. Приблизно така ж ситуація склалася і у селах 
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Дончине Бобринецького району на Кіровоградщині [1163], Шпотине 

Старобільського району на Луганщині [464], Шарківщина Миргородського 

району [163] та Федорівка Карлівського району [1591] на Полтавщині. Причому, 

в останньому випадку клубу у населеному пункті взагалі не було, зате існувала 

ставка завклубом, яку й «освоїв» голова сільради разом із своїм приятелем; 

так само не мали дверей та вікон клуби у райцентрах Воловець 

Закарпатської та Драбів Полтавської (тепер – Черкаської) областей. Але якщо у 

воловецькому клубі регулярно проводилися заходи, зокрема – кіносеанси, то 

у драбівському все обмежувалося афішами – кінопересувка сюди не доїжджала 

[914; 1235];  

роками не ремонтувалися клуби сіл Рокитна Слобода Іванківського району 

Київської області, Диківка Знам’янського району Кіровоградської області, 

Великий Дальник Одеського (нині – Біляївського) району Одеської області 

[1163; 1186; 1666]; 

клуби смт Луків Турійського району Волинської області та села Роздольне 

Старобільського району Луганської області перебували у настільки аварійному 

стані, що були відзначені «персональними» карикатурами (див. рис. 3.3.2.2 

та 3.3.2.3) [19; 248]; 

у деяких клубах та будинках культури не було банальних місць для 

сидіння: подекуди (як, скажімо, у місті Сквира Київської області, селах Луб’янка 

Білокуракинського району Луганської області, Базилівщина Машівського 

району Полтавської області, Запсілля Краснопільського району 

Сумської області, Дашківці Віньковецького району Хмельницької області) – 

через нерозпорядливість місцевого керівництва [8; 568; 713; 963; 1175], 

подекуди – через низьку якість закуплених меблів (наприклад, колгоспний клуб 

села Верхня Криниця Василівського району Запорізької області закупив 

глядацькі крісла виробництва Сімферопольської меблевої фабрики №3, які 

ламалися при найменшому навантаженні) [1220]; 

у селі Воєводчинці Могилів-Подільського району Вінницької області клуб 

ділив одне приміщення з сільським фельдшерсько-акушерським та 
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ветеринарним пунктами [1247], а у селі Демидівка Кременчуцького району 

Полтавської області – займав одну кімнату у конторі місцевого колгоспу [1335]; 

та всіх перевершив клуб працівників Дніпродзержинського 

міськхарчоторгу (Дніпропетровська область), шлях до якого вів … через 

конюшню [280].  

Значною проблемою, наскільки можна судити з публікацій «Перця», було 

також використання клубних приміщень не за призначенням (це відзначають 

і дослідники питання, спираючись на архівні матеріали [1797, с. 80]), 

переважно – як складів, незважаючи на наявність відповідної урядової заборони 

[1476]. Так, клуб у селі Граби Чоповицького (тепер – Коростенського) району 

Житомирської області слугував складом для хмелю, селі Лелітка 

Хмільницького району Вінницької області – для рапсу, селі Ларжанка 

Ізмаїльського району Одеської області – для сільгоспінвентаря, у селах Зрайки 

Володарського району Київської області, Покровка Новоархангельського 

району Кіровоградської області, Малоселецьке Оржицького району Полтавської 

області, Мокіївка Роменського району Сумської області, Заміське Валківського 

району Харківської області, Маринське Горностаївського району Херсонської 

області, Гулівці Білогірського району Хмельницької області, Пархимів 

Козелецького району Чернігівської області – зерносховищем, у селі Городківка 

Крижопільського р-ну Вінницької області – був колгоспною коморою 

«універсального призначення» [442; 464; 628; 729; 997; 1116; 1128; 1431; 1450; 

1476; 1633]. 

Траплялися й більш оригінальні «перепрофілювання» – клуб села Горбачі 

Бобровицького району Чернігівської області було перетворено на базу 

шовківництва і в приміщення заселені гусениці-шовкопряди [654], у місті 

Глобине Полтавської області, селі Казанкувате Чернігівського району 

Запорізької області, селах Ганнівка Носівського району та Єліне Щорського 

району Чернігівської області, до клубів запустили колгоспну птицю [809; 1306; 

1470; 1639], а у селі Ордо-Василівка Софіївського району Дніпропетровської 

області – лошат [986], у селі Ржавець Харківського району Харківської області 
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«вогнище культури» слугувало молокоприймальним пунктом [654], 

у смт Білогір’я Хмельницької області – льодовнею (приміщенням для зберігання 

продуктів у льоду) [867], у селі Плужне Ізяславського району тієї ж області – 

чайною [666], у селі Цупівка Дергачівського району Харківської області у клубі 

місцевий колгосп обладнав олійницю [961], у місті Каховка Херсонської області 

районний Будинок культури «перепрофілювали» на пивну базу Херсонського 

пивзаводу [657], а у місті Жовква Львівської області директор місцевого 

Будинку культури використовував приміщення очолюваного ним «вогнища 

культури» для житла, а підвал – як хлів для своїх свиней [1393], клуб же 

Запорізького автогенного заводу облюбувала судова влада і розмістила у ньому 

канцелярію однієї із судових дільниць Запоріжжя [1244]. Та найбільш 

дивовижно склалася доля у клубу села Мала Солтанівка Васильківського району 

Київської області – впродовж 1946–1950 років він кілька разів виступав 

приватним об’єктом купівлі-продажу між фізичними особами [52] (зайве 

підкреслювати, що мова у даному випадку йде про «сталінський» СРСР). 

Про те, що тема нецільового використання клубних приміщень 

у радянській Україні була злободенною, свідчить і той факт, що вона 

користувалася чималою популярністю у карикатуристів «Перця» (див. зокрема, 

рис. 3.3.2.4 та 3.3.2.5) [206; 420; 682; 759; 920; 1385]. Рівнозначно як і проблема 

існуючих, але недіючих клубів, вхідні двері яких іноді роками перебували на 

замку (рис. 3.3.2.6) [48; 187; 193; 425; 429; 464; 692; 1384; 1516]. 

Що стосується згадуваного вище «ідейно-політичного та ідеологічного 

виховання», то, як це не дивно, воно не займало значного місця у публікаціях 

журналу, присвячених клубній тематиці. За дуже нечисленними винятками, 

до яких належить, скажімо, велика стаття про недоліки культурно-масової 

роботи на Донбасі у перші повоєнні роки, де як звичне явище згадуються 

«гастролі» клубами шахтарської глибинки різноманітних шахраїв – 

лжегіпнотизерів, «медіумів», ілюзіоністів, престидижитаторів і т. п. «ідеологічно 

шкідливої публіки» [76]. Переважно ж на сторінках «Перця» йшлося про те, що 

керівництво клубів та Будинків культури надавало перевагу танцям перед 
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організацією лекцій [17; 385; 449; 580; 715; 814; 993; 1373; 1450], або, якщо лекції 

таки читалися – вказувалося на їх недостатність та / або низький рівень [365; 676; 

816; 939] (до слова, в СРСР існувала навіть практика випуску лекцій для 

сільських клубів на грамофонних платівках [1351]), інших ідеолого-

пропагандистських заходів та культурного відпочинку в цілому [6; 83; 363; 724; 

735; 854; 1676], виносячи подеколи відповідну тематику навіть на обкладинку 

[923].  

Проблематика бібліотек радянської України у перше повоєнне 

двадцятиліття була ідентичною до клубної (хоча значно менше згадувалася на 

сторінках «Перця»). Особливо на селі, де, як правило, бібліотека та клуб 

базувалися в одній споруді. Книгозбірні: 

перебували у аварійному стані (місто Берестечко, села Борочиче 

та Лобачівка Горохівського району, Волинь [327; 1625], місто Кремінна, 

Луганщина [605], місто Сніжне на Донеччині, див. рис. 3.3.2.7 [1474], райцентр 

Братське [1637] та село Привільне Баштанського району, Миколаївщина [1623], 

місто Канів, Черкащина [1158]); 

використовувалися під зерносховище (село Вишка Великоберезнянського 

району, Закарпаття [475]), або навіть під газкамеру для протруєння зерна (село 

Малий Бузуків Смілянського району, Черкащина [1170]); 

сусідили двері в двері зі станцією «швидкої допомоги», ще й книги 

розміщувалися там не на полицях, а на підлозі – насипом (Волинська обласна 

дитяча бібліотека, місто Луцьк [1014; 1625]); 

відкривали свої двері для читачів вряди-годи, «по великих святах» (село 

Добре Баштанського району, Миколаївщина [1357]); 

позбавлялися одного приміщення і роками не могли отримати нове 

(Житомирська міська дитяча бібліотека [427; 1497]); 

не опалювалися (село Голубівка, Новомосковський район, 

Дніпропетровщина [1307]);  
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книжковий фонд зберігався на стільцях та підлозі (райцентр Казанка, 

Миколаївщина [449]), або роками не поповнювався через нестачу коштів (село 

Стецівка, Звенигородський район, Черкащина [866]); 

взагалі не мали постійних приміщень, кочуючи впродовж року між 

місцевими установами (смт Степань на Рівненщині [1011], смт Веселе 

Запорізької області [989], село Личівка Волочиського району, Хмельниччина 

[934]). 

Хоча траплялися і нюанси – приміщення бібліотеки могло бути 

«конфісковане» під колгоспну канцелярію (село Горбачі Бобровицького району, 

Чернігівщина [654]), під житло секретаря місцевого райкому (смт Сарата 

на Одещині [1163]), чи завідувача бібліотеки (село Будо-Рижани нинішнього 

Хорошівського району Житомирщини; при цьому книги зберігалися у 

передпокої [464]), а то й переобладнане під перукарню (місто Бердичів, 

Житомирщина [784]).  

Таким чином, вищенаведений фактаж, який стосується теми сільських 

клубів та бібліотек в Україні 1950-х – 1960-х років, дає підстави для висновку 

про те, що публікації журналу «Перець» можуть використовуватися як 

додаткове, але – вагоме джерело з історії організації відпочинку жителів України 

на селі за радянської доби. Окрім того, перчанські матеріали, зважаючи на їх 

детальність у плані локацій (населені пункти УРСР) та персоналій (прізвища 

та ініціали героїв фейлетонів, заміток, інформацій тощо) можна рекомендувати 

також для залучення до краєзнавчих студій. 

3.3.3. Відпустка та курорти 

Вагомим сегментом повсякденного життя людини є сфера її відпочинку. 

По тому як вона відпочиває, можна зробити висновок як про саму людину, рівень 

її освіти, смаки, добробут, так і про політичний клімат та соціально-економічний 

рівень розвитку певної держави. Важливою новинкою у сфері відпочинку 

у ХХ столітті стала щорічна оплачувана відпустка. Ще якихось 100 років тому її 

не було у жодній країні. Звичні для нас варіанти проведення відпусток почали 
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формуватися у європейських країнах лише з 1930-х років, а в СРСР (а разом 

з тим – і в Україні) – з середини 1950-х. Аналіз відповідної історіографії дає 

підстави для висновку, що питання відпустки як елементу соціального життя, 

в історичному контексті поки що досліджено недостатньо. Виняток становлять 

лише оглядові монографії в яких ця проблематика згадується побіжно [1768; 

1818].  

У другому виданні Великої Радянської Енциклопедії відпустку було 

визначено, як «час, що надається щорічно для відпочинку робітникам 

та службовцям зі збереженням заробітної плати» [1924, с. 422]. На момент цього 

твердження стандартна щорічна відпустка в СРСР становила 12 робочих днів. 

Вперше ця норма трудового законодавства була прийнята у Радянській Росії 

у 1918 році [1743, с. 527]. В УРСР Кодекс законів про працю введено у дію 

15 листопада 1922 року [1842, с. 96–97] і його чинність зберігалася до 1972 року. 

Практикувались також і додаткові відпустки обсягом від 6 до 36 робочих днів. 

На них мали право різні категорії робітників і службовців, котрі працювали 

у шкідливих для здоров’я умовах, їхня праця носила ненормований характер, або 

проходила у віддалених північних районах. На додаткову відпустку (24 дні) мали 

право також працівники віком від 14 до 16 років включно [1924, с. 422]. 

Наявність оплачуваної відпустки в СРСР пропагандою визначалася як 

велике досягнення соціалістичного суспільства, у якому «ліквідована 

експлуатація людини людиною, а покращення добробуту та піклування про 

здоров’я людини становлять головну турботу комуністичної партії та держави» 

[1924, с. 422]. Підтвердженням тому, що право на відпустку у 1920-х роках 

у радянській Україні до певної міри було дійсно реалізоване, є присутність 

курортної теми «під завісу» непу на сторінках попередника «Перця» – журналу 

«Червоний Перець» (виходив у Харкові впродовж 1927–1934 років) [556; 615]. 

Однак вже з середини 1930-х років трудове законодавство у Радянському Союзі 

ставало все більш «антиробітничим» – зростав робочий тиждень, зменшувався 

час відпочинку в цілому та відпустки зокрема [1877, с. 92–94]. На четвертий день 
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німецько-радянської війни – 26 червня 1941 року – відпустки в СРСР були 

скасовані взагалі [1746].  

В країнах же Заходу у цей самий час ішов зворотній процес. Так, зокрема, 

у 1936 року у «буржуазній» Франції на законодавчому рівні тривалість щорічних 

оплачуваних відпусток, навпаки, була збільшена до 12 днів, що сприяло появі 

т. зв. масової відпочинкової міграції, коли «вся Франція поїхала до сонця і моря» 

[1860, с. 218]. 

Щорічні оплачувані відпустки тривалістю щонайменше 12 днів були 

встановлені також і у нацистській Німеччині, де у 1933 році для допомоги 

в організації відпочинку робітничого люду було створено спеціальну державну 

структуру «Сила через радість» (Kraft durch Freude – KDF), яка організовувала 

відпустки, туристичні поїздки, круїзи. Популярністю серед німецьких робітників 

користувалися двотижневі екскурсії на Боденське озеро на німецько-

швейцарському кордоні, восьмиденні тури Балтикою, круїзи до фіордів Норвегії 

на пароплавах KDF тощо. Робітники ж з низьким рівнем доходів отримували 

можливість мандрувати за рахунок державних дотацій, внаслідок чого зросла 

кількість людей, котрі проводили відпустки у мандрівках: якщо у 1934 році 

таких було 2,3 млн. осіб, то у 1938-му – вже 10,3 млн. [1758, с. 9] (при цьому 

населення Німеччини у 1939 році становило 69,3 млн. осіб [1894, с. 8]). 

Після завершення німецько-радянської війни указом Президії Верховної 

Ради СРСР від 30 червня 1945 року у країні формально відновлювалося право 

працівників на чергові й додаткові відпустки [1746], однак через матеріальні 

нестатки основної частини населення, дефіцит продовольства, повоєнну розруху 

та слабо розвинену інфраструктуру відпочинку, реальна можливість 

організовувати відносно повноцінний відпочинок у радянських людей з’явилася 

лише з середини 1950-х років – під час хрущовської лібералізації, коли 

у республіках СРСР було ратифіковано низку конвенцій Міжнародної 

організації праці (МОП), що суттєво змінило трудове законодавство 

у Радянському Союзі і сприяло появі у працівників додаткового вільного часу 

та повноцінної відпустки. 
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Не менш важливою причиною трансформації у галузі відпочинку стало 

покращення матеріального становища. У людей з’явився не лише вільний час, 

але й кошти на відпочинок. Загалом реальні доходи населення СРСР з початку 

до кінця 1950-х років збільшилися у 1,6 рази, а впродовж 1961–1965 років 

зростали щорічно в середньому на 8,1% [1768, с. 452]. Відбулися також 

трансформації й у світогляді радянських людей. Вони почали усвідомлювати, 

що сенс життя не вичерпується виснажливою працею в ім’я «світлого 

майбутнього» й прагнули провести відпустку з користю для здоров’я на лоні 

природи, оздоровити себе і своїх рідних. У всякому випадку, на сторінках 

«Перця» пляжна тема (нехай і не морська, а річкова, але саме у контексті 

відпочинку) стартує з 1950 року (рис. 3.3.3.6) [312; 426].  

Необхідно взяти до уваги один надзвичайно важливий аспект – все 

вищевикладене, а також факти, що будуть наведені нижче, стосується виключно 

робітників та службовців СРСР та УРСР – радянські селяни (колгоспники), 

будучи, де-факто, кріпаками, до кінця 1960-х років про відпустку могли лише 

мріяти. Навіть у статті 119 Конституції СРСР 1936 року (т. зв. «сталінської») 

було вказано, що «право на щорічну відпустку мають робітники та службовці 

із збереженням заробітної плати та наданням для обслуговування трудящих 

широкої мережі санаторіїв, будинків відпочинку, клубів». Про колгоспників – 

жодного слова. До 1969 року питання їхньої відпустки розглядалось як 

внутрішня справа кожного з господарств і вирішувалось на рівні Статуту 

колгоспу [1868, с. 186]. Однак через конфіскаційну політику держави стосовно 

колективних господарств, останні не мали реальної можливості надавати 

оплачувану відпустку своїм членам. Лише новий колгоспний Статут 1969 року 

закріпив практику щорічних оплачуваних відпусток, тривалість яких для селян 

повинна була становити не менше 15 днів, а розмір оплати за відпустку 

визначався колгоспом у відсотках від середньомісячного заробітку. Щодо 

безкоштовних путівок до санаторіїв, то, оскільки колгоспники до 1965 року не 

були членами профспілок, то й путівок вони не отримували. 
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Якщо ж говорити про варіанти проведення відпустки, то у 1950-х роках 

стають популярними такі види відпочинку як літні та зимові туристичні походи, 

екскурсії історичними місцями. Однак найбільш престижним і бажаним видом 

сімейного відпочинку були поїздки на море. «Перець» доволі оперативно 

реагував на актуальні суспільно-політичні проблеми УРСР, у т. ч. й ті, що 

стосувалися відпусток та відпочинку в цілому. За його публікаціями цілком 

можна прослідкувати відповідну проблематику у її розвитку. Так, зокрема, вже 

з кінця 1940-х років значна увага у літніх номерах часопису приділялася тому ж 

таки відпочинку на морі: відпочинкова інфраструктура південних регіонів 

республіки виявилася не готовою прийняти та розважити масу людей, котрі 

раптом отримали право на додатковий відпочинок [130]. Санаторії та бази 

відпочинку, що функціонували ще з довоєнних часів, відбудовувалися дуже 

повільно. Лише у 1962 році було відновлено довоєнний рівень т. зв. «ліжко-

місць» у санаторіях (29 556 місць) та будинках відпочинку (8 084 місць) на 

Південному узбережжі Криму [1874, с. 124], що, проте, не могло задовольнити 

зростаючий попит. 

Потрібно було розбудовувати нову велику мережу санаторіїв, щоб зробити 

відпочинок на морі загальнодоступним, у зв’язку з чим 10 березня 1960 році 

тогочасний радянський лідер Микита Хрущов підписав спеціальну Постанову 

Ради Міністрів СРСР №335 «Про передачу профспілкам санаторіїв та будинків 

відпочинку», яка, серед іншого, вимагала від Рад Міністрів союзних республік та 

облвиконкомів всіляко сприяти розширенню мережі здравниць та їх 

благоустрою. Нові санаторії та будинки відпочинку повинні були споруджувати, 

згідно з цим документом, будівельні організації місцевих раднаргоспів, 

міськвиконкомів та відомств союзних республік, яким для цього були виділені 

землі на чорноморському узбережжі [1744]. У травні 1965 року спеціальний 

кореспондент «Перця» (у 1987–2002 роках – головний редактор журналу) Юрій 

Прокопенко проїхався береговою лінією Кримської області між Саками та 

Євпаторією і виявив, що вищезазначене будівництво там і не розпочиналося, хоч 

ще у травні 1960 року на вказаній території отримали землю: Харківський (село 
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Привітне), Луганський (село Морське) та Дніпропетровський (село 

Малоріченське) раднаргоспи, Міністерство транспорту та шосейних шляхів 

УРСР (село Чорноморське) [1328]. Теж саме спостерігалося і в інших 

«курортних» областях України.  

Розпочате ж будівництво затягувалося через нестачу коштів 

та безгосподарність. Так, станом на 1963 рік не було добудовано грязелікарню 

у санаторії міста Гола Пристань (Херсонська область), у Бердянську (Запорізька 

область) підвали новозбудованого готелю відразу ж затопили ґрунтові води, 

а у місті Скадовськ (Херсонська область), де у 1963 році повинен був відкритися 

новий будинок відпочинку на 100 місць і куди вже були продані путівки, їх 

власники, приїхавши на місце, виявили, що відпочинковий комплекс існує лише 

на папері [1715]. Траплялися також випадки відвертого зловживання. Так, 

на кошти, виділені для розширення будинку відпочинку «Північний Донець» 

у Харківській області, його директор та завідуючий господарством побудували 

собі персональні маєтки [1421].  

Санаторно-курортна сфера, як і все в СРСР, була монополією держави. 

Як правило, путівки до санаторіїв були безкоштовними, або за пільговими 

цінами (30% від номінальної вартості). Теоретично їх могли отримати 

представники всіх верств населення, однак, на практиці діставалися вони, 

насамперед, тим робітникам, котрі працювали на великих підприємствах, які 

мали власну відпочинкову базу. На невеликих заводах і фабриках та установах 

такими «обраними» виявлялися переважно керівники та лідери профспілок, 

котрі, власне, ці путівки і розподіляли. У ще гіршій ситуації перебували лікарі, 

вчителі, працівники культури. 

Ті, хто не мав путівок, але був матеріально спроможний, їхали на море 

«дикунами», тобто – на власний страх та розсуд. Цей вид відпочинку навіть для 

невибагливої і звиклої для спартанських умов радянської людини часто ставав 

випробуванням нервової системи. Головною проблемою відпочиваючих, котрі 

приїздили на море без путівок, ставав пошук місць для ночівлі та харчування. 

Для них у курортних містах органами місцевого самоврядування створювались 
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квартирно-посередницькі бюро, але вони могли так-сяк влаштувати не більше 

20% приїжджих [1164]. 

Через брак місць у готелях (як і самих готелів) та туристичних базах, 

«неорганізовані» відпускники мусили шукати дах над головою у приватному 

секторі. Там, де не справлялася держава, швидко знайшлися підприємливі 

місцеві мешканці, котрі взяли на себе питання тимчасового поселення «дикунів». 

Але ціни для багатьох категорій населення були нереально високими. Так, влітку 

1954 року у Одесі оренда дачі коштувала 2000 карбованців на місяць, 

«справжнього курника» – 1500, а оренда кімнати у Євпаторії – 800 карбованців, 

однак, навіть таке «житло» у масі своїй викуплялося ще до початку курортного 

сезону – у квітні [1164; 1578] (показово, що та ж сама проблематика – дефіцит 

та дороговизна курортного приватного житла – піднімалася ще у журналі 

«Червоний Перець» наприкінці 1920-х років [1119]). 

При цьому мінімальна заробітна плата в СРСР навіть після її підвищення 

з 1 січня 1957 року становила 300 карбованців для робітників та службовців, 270 

карбованців – для працівників сільського господарства [1780, с. 42; 1737]. 

Не говорячи вже про те, що у «суспільстві соціальної справедливості» існував 

величезний розрив між нижчим і вищим рівнем зарплат і пенсій різних категорій 

робітників і службовців. Наприклад, у 1956 році різниця між статками 

колгоспника-пенсіонера (12 карбованців) і пенсіонера союзного значення 

(2000 карбованців) була майже 167-кратною [1825, с. 233]. Високими були 

зарплати армійських офіцерів, шахтарів, металургів. Наприклад, пенсія 

колишнього командира авіаполку, полковника запасу становила 

3000 карбованців, заступника командира батальйону – 2700 карбованців [1840, 

с. 209]. Щоправда, з 1 жовтня 1956 року в СРСР набув чинності новий закон про 

державні пенсії (нормами якого до, слова, органи влади України у питаннях 

пенсійного забезпечення керувалися впритул до початку 1990-х років), згідно 

з яким встановлювалась мінімальна (300 карбованців) та максимальна 

(1200 карбованців) межі щомісячних пенсійних виплат [1780, с. 43–44].  



171 

 

Рада Міністрів УРСР і ЦК КПУ, намагаючись виправити ситуацію 

з відпочинком, відразу ж після передачі Кримської області до складу України, 

26 липня 1954 року, прийняли спільну постанову №1508 про подальший 

розвиток сільського господарства, міст і курортів Кримської області з метою 

«значно покращити умови відпочинку трудящих, що приїздили на відпочинок 

у Крим без путівок» [1874, с. 123]. Але зміни відбувалися надто повільно. 

«Дикунів» з кожним роком ставало все більше, внаслідок чого щороку зростало 

невдоволення відповідною сферою обслуговування. Це ставало об’єктом 

перчанських фейлетонів та карикатур. Тема дефіциту товарів і послуг 

у курортній зоні, з’явившись на шпальтах «Перця» у другий половині 1950-х 

років, так вже ніколи і не зникала з них – впритул до розвалу СРСР, тобто – 

проблема впродовж майже 40 років залишилася не вирішеною. 

Автори перчанських матеріалів піднімали питання нестачі продуктових 

магазинів, закладів харчування, кіосків з напоями та морозивом як у містах, так 

і на пляжах [179; 1164; 1328]. Активно – як у фейлетонах [820], так 

і у карикатурах [255; 378; 383; 686; 754; 755] – продовжувала експлуатуватися 

тема здачі місцевими мешканцями для приїжджих житла сумнівної якості за 

шалені гроші (рис. 3.3.3.4 та 3.3.3.5). Найбільш підприємливі із жителів Півдня, 

за спостереженнями авторів «Перця», навіть зуміли організувати майже 

легальний бізнес. Так у одній із публікацій «Перця» описується діяльність 

приватного (нонсенс у радянських умовах) квартирно-посередницького бюро 

«Артіль ім. Караєва», яке діяло у 1956 році на залізничному вокзалі Євпаторії і за 

плату «по прейскуранту» у 45 карбованці, затверджену «відповідними 

інстанціями», підбирало для приїжджих житло [1045]. 

Свій «маленький бізнес» організував також і директор Євпаторійського 

курортного управління М. Григор’єв, наказавши обгородити високим парканом 

центральний парк Євпаторії з виходом до моря. Пропускати до парку (а відтак – 

на пляж), який отримав назву «Курортний зал», стали за перепустками. 

При цьому близько 200 керівників Євпаторії отримали у дар від Григор’єва 
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безкоштовні перепустки до «Курзалу», тоді як інші – як приїжджі так і місцеві 

жителі, повинні були платити за вхід до парку щодня по 1 карбованцю [1045].  

Ще однією болючою проблемою відпочинку був «ненав’язливий» 

радянський сервіс. Проведений у 1956 році «Перцем» рейд показав, що в усіх 

буфетах, ресторанах і чайних Євпаторії, окрім ресторану при готелі «Крим», 

буфетниці і офіціантки були спіймані на обважуванні та обраховуванні клієнтів 

[1164]. Найчастіше відпочиваючі критикували також культурне дозвілля 

і концертну халтуру, а то й практично повну відсутність розваг [159; 839].  

Неодноразово «Перець» піднімав на своїх сторінках ще одну тему – 

використання відповідальними працівниками службових відряджень для 

відпочинку на пляжах Чорного та Азовського морів у робочий час (рис. 3.3.3.2) 

[34; 70; 146; 188; 194; 698]. Начальство, у якого «з’являлася нагальна потреба» 

відвідати, скажімо, Крим «по роботі» саме у розпал літніх відпусток, займало 

готельні номери у приморських містах, погіршуючи тим самим і так непросту 

житлову ситуацію на курортах. Про гостроту проблеми свідчить хоча б те, що на 

неї у 1961 році звернув свою увагу сам Микита Хрущов, що тут же отримало 

відгук у «Перці», причому – на першій сторінці (обкладинці) журналу 

(рис. 3.3.3.3) [360]. Та, судячи з того, що карикатури на тему «Найкращий 

відпочинок – це відрядження» і у подальшому з’являлись на шпальтах «Перця» 

з року у рік, проблема трудової дисципліни у радянських установах вирішена так 

і не була.  

У 1960-і роки відпочинок на морі став в СРСР настільки популярним, 

що на пляжах Криму у пік сезону неможливо було знайти вільного місця. Так, 

у Ялті на набережній було тісно, «як у трамваї у години «пік» [70; 1328]: при 

нормі навантаження на одного рекреанта 5 метрів квадратних, фактично 

припадало 1,4–1,6 метра, а у Ялті – 1,2 метра [1862, с. 27]. З цієї причини 

досвідчені курортники надавали перевагу віддаленим «диким» пляжам, 

дістатися на які краще за все можна було на власному транспорті. У 1950-х роках 

людей, котрі могли придбати власний автомобіль, було ще небагато, проте 

з початку 1960-х на Запорізькому автозаводі (ЗАЗ) розпочався випуск більш 
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доступних засобів пересування – малолітражок «Запорожець», що внесло 

відповідні корективи у сферу відпочинку. Вперше згадка про автотуристів 

з’явилася у «Перці» влітку 1962 року. Це була карикатура Володимира Гливенка 

у рубриці «На туристичних стежках». Малюнок мав промовисту назву «Бурлаки 

і “Волга”» і обігравав сюжет картини Іллі Рєпіна «Бурлаки на Волзі», тільки 

у цьому випадку «бурлаки» (автотуристи) тягнули не баржу, а несправний 

автомобіль марки «Волга» (рис. 3.3.3.1) [350]. Тим самим вказувалося на 

відсутність автосервісу на дорогах.  

Автомобільна подорож на відпочинок мала як свої переваги так і недоліки. З 

одного боку щасливі власники авто не залежали від завжди дефіцитних квитків на 

транспорт, мали свободу пересування. З іншого – у дорозі автотуристам необхідно 

було десь харчуватися, заправляти та, за необхідності, ремонтувати свої авто. 

Сфера обслуговування автотуристів знаходилася у Радянському Союзі на початку 

1960-х років у зародковому стані, тому практично все необхідне водіям доводилося 

брати з собою. Автотуристам, що виїжджали на великі відстані, потрібно було 

також зупинятись на ночівлю у готелях. В районних центрах на них часто чекали 

неприємні несподіванки у вигляді зачинених дверей з прикріпленими на них 

записками на зразок «Я на обіді. Буду о п’ятій годині вечора. Чергова», або 

відсутність вільних номерів [788; 1177; 1349]. Меблювання у готелях було досить 

спартанським, подекуди постояльцям не вистачало подушок, ковдр та рушників 

[505; 1177]. Також при поселенні потрібно було заповнювати купу паперів, що 

створювало довжелезні черги [862] тощо. Це вже не кажучи про типове, а тому 

звичне для радянських реалій хамство готельного персоналу [312]. 

Таким чином, з вищевикладеної інформації випливає висновок, що 

щорічна оплачувана відпустка, як елемент відпочинку для робітників та 

службовців в умовах СРСР / УРСР стала звичним фактором повсякденного 

життя лише з середини 1950-х років (у провідних країнах Заходу – з середини 

1930-х), а для колгоспників – з кінця 1960-х. Одним з основних видів проведення 

відпустки з того ж часу став відпочинок на морі, насамперед – в українському 

Причорномор’ї та Приазов’ї й у Криму. Використання публікацій сатирично-
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гумористичного журналу «Перець» вказаного періоду надає змогу прослідкувати 

проблематику та відповідні негативні тенденції у їх ґенезі (дефіцит житла для 

відпочиваючих, низька якість товарів та послуг, відсутність або недостатня 

кількість тих чи інших складових туристичного сервісу), що, у свою чергу, 

дозволяє сформулювати низку індуктивних складових узагальненої картини 

повсякдення жителів радянської України. 

Висновок до Розділу 3. Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, 

що побут та дозвілля жителів УРСР другої половини 1940-х – середини 1960-х 

років мали ту саму проблематику, що й соціальна сфера. Перед тут теж вели 

дефіцит та низька якість товарів і послуг. На підставі великої кількості матеріалів 

журналу «Перець» вчергове продемонстровано ігнорування радянською 

економікою побутових потреб пересічного громадянина. Звернуто увагу на сферу 

виробництва, продажу та експлуатації меблів, побутової техніки, інших предметів 

повсякденного вжитку. Акцентовано увагу на відсутності чітких виробничих 

технологій та стандартизації у цій сфері, а також на симптоматичній особливості 

радянської системи виробництва – масовому копіюванні застарілих західних 

зразків (це, насамперед, стосується техніки). З іншого боку, певні тенденції в 

організації побуту та дозвілля радянських людей свідчили про те, що, нехай із 

значним запізненням стосовно країн Заходу, але в СРСР в цілому та УРСР зокрема 

на межі 1950-х – 1960-х років розпочалося формування суспільства масового 

споживання. Це видно, зосібна, на прикладі сфери дозвілля, до якого в описуваний 

період увійшло телебачення та відпочинок на морі. 

В силу суспільно-політичних обставин та ідеологічної специфіки журнал 

«Перець», звичайно ж, не міг вказувати на причинно-наслідкові зв’язки негативних 

явищ, які полягали в самих підвалинах радянської (соціалістичної) системи 

господарювання (див. висновок до Розділу 2). Натомість, постійне акцентування з 

боку редакції видання на недоліках певних сегментів побуту та дозвілля не лише 

свідчило про очевидну системність того чи іншого явища, а й, не виключено, 

демонструвало спроби українських сатириків привернути увагу до проблеми якщо 

не прямо – словом, то опосередковано – через кількість публікацій. 
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ВИСНОВКИ 

Підбиваючи підсумки роботи в цілому та виходячи із поставлених на її 

початку дослідницьких завдань, можна констатувати наступне: 

– сатирично-гумористичний журнал «Перець», незважаючи на певну увагу 

до нього з боку науковців та спорадичне використання в історичних студіях як 

базового інструментарію для апробації квантитативних методик, на 

сьогоднішній день у вітчизняній історіографії як комплексне джерело саме 

з історії повсякдення України (зокрема – її радянського минулого) ще не 

розглядався. Водночас, цей часопис як джерело з вивчення історії повсякдення 

має непересічне значення для української історичної науки, адже «Перець» був 

типовим періодичним виданням, орієнтованим, з одного боку, на масового 

читача, а з іншого – на висвітлення системних, характерних для країни у цілому 

негативних явищ соціального буття, які, з одного боку, могли бути інспіровані 

владою (наприклад, боротьба із спекулянтами, продажем алкоголю у чайних, 

«архітектурними надлишками» у житловому будівництві тощо), з іншого – 

виражали реакцію пересічних громадян на цей повсякденний негатив, адже на 

сторінках часопису представлені численні скарги, що містилися у листах читачів. 

Це дає змогу не лише цілісно відтворити картину повсякдення, але й  описати 

світоглядні орієнтири суспільства, визначити, які тенденції засуджувалися, які 

емоції домінували, які соціальні спільноти чи верстви ставали об’єктами критики 

і т. ін. На основі комплексного аналізу публікацій журналу «Перець», 

систематизації його тематичних рубрик, тематики і проблематики дописів 

розкрито провідні аспекти повсякдення мешканців України другої половини 

1940-х – середини 1960-х років, проаналізовано близько 2000 публікацій 

дотичних до тематики дослідження, з них у дисертації залучено як посилання 

понад 1700. Вони представляють типові тематичні розділи в історії повсякдення 

мешканців України, як-то – соціальна інфраструктура (житлово-комунальне 

господарство, торгівля, громадське харчування та медицина) та матеріально-

побутове забезпечення (домашнє господарство, одяг, взуття, дозвілля та 

відпочинок). Кожен із означених розділів у дисертації аналізується у контексті 
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загальних тенденцій розвитку суспільства, у тому числі – шляхом залучення до 

аналізу архівних матеріалів, нормативних документів, статистичних даних, 

мемуарів тощо. Вивчення джерельного потенціалу журналу «Перець» також 

здійснювалося із урахуванням тематичної специфіки видання, а саме – його 

гумористично-сатиричного спрямування. Це зумовило врахування у дисертації 

таких важливих аспектів, як представлення дихотомії (норма / аномалія) 

у сатиричних дописах та ідеологічної складової як невіддільного компоненту 

буття мешканця України ХХ століття. Дослідження публікацій журналу 

«Перець» здатне не лише систематизувати уявлення істориків про повсякденне 

життя УРСР після Другої світової війни на мікрорівні, але й  проаналізувати 

макроісторію нашої держави, загальні тенденції розвитку українського 

суспільства. 

– внаслідок систематизації та аналізу публікацій журналу «Перець» за 

1945–1965 роки визначено, що громадян України у вказаний період найбільш 

цікавили такі сфери повсякдення як забезпечення житлом, якісними товарами 

(одяг, взуття, меблі, товари широкого споживання) та послугами (громадський 

транспорт, ЖКХ, зв’язок, медичне обслуговування), стан доріг, благоустрій міст. 

На основі узагальнення тематики і проблематики сатиричних публікацій 

журналу «Перець» виокремлено такі тенденції, притаманні для всієї соціальної 

інфраструктури УРСР (а, відтак, для повсякдення жителів республіки) другої 

половини 1940-х – середини 1960-х років: тотальний дефіцит товарів у сферах 

роздрібної торгівлі і громадського харчування та послуг, зокрема – житлово-

комунальних, транспортних та медичних. У дисертації аналізуються причини 

цього явища, засвідчені у публікаціях «Перця» та у інших історичних джерелах, 

які полягали, серед іншого, у недостатній кількості виробленої продукції / 

наданих послуг, зарегульованості радянської економіки, домінуванні ручного 

управління, відсутності чітких логістичних методик; низька якість товарів та 

послуг, була зумовлена, як засвідчив аналіз, відсутністю ефективної системи 

стимулів та мотивації, оскільки заохочувалося виконання плану, тобто – 

кількісних показників, а якість – нехтувалася. Як нехтувалися і повсякденні 
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потреби громадян в цілому, оскільки економічна система СРСР була орієнтована 

на військово-промисловий комплекс. Цей дисбаланс був очевидним і для 

радянського керівництва, яке після смерті Йосипа Сталіна намагалося 

розвернути економіку «обличчям до народу». Однак ці спроби були 

несистемними і ненсміливими, оскільки потенційно могли спричинити надто 

кардинальну  переорієнтацію економічного устрою Радянського Союзу, а 

відтак – відступ від ідеологічних постулатів марксизму-ленінізму і, як наслідок – 

привести до краху системи ще на межі 1950-х – 1960-х років. 

– аналіз публікацій видання дав можливість зробити висновок, що, 

починаючи з другої половини 1950-х років, Україна переживала будівельний бум 

житла, все більше українських сімей отримували індивідуальні квартири, які, 

радуючи самим фактом своєї наявності, разом з тим приносили новоселам масу 

проблем у вигляді неякісно виконаних будівельних робіт, відсутності якісних 

житлово-комунальних послуг, незадовільного стану вулиць, ігнорування питань 

екології (озеленення, парки, сміття, стічні води та каналізація). 

– за публікаціями журналу «Перець» було з’ясовано, що у згаданий період 

головними недоліками у сфері пасажирських перевезень і послуг поштового та 

телефонного зв’язку були дефіцит та неякісні послуги, медицині були 

притаманні дефіцит приміщень медичних та аптечних закладів (особливо на 

селі), ліків та медперсоналу, низька кваліфікація останнього; масові 

зловживання, безгосподарність, дефіцит, бюрократія, відсутність модернізації 

були характерними ознаками радянських торгівлі та громадського харчування, 

які перетворювалися на напівкриміналізовані сфери;  

– проаналізовано журнальну критику недоліків у сфері забезпечення 

громадян УРСР у 1945–1965 рр. предметами побуту. Зроблено висновок щодо 

існування тотального дефіциту та вкрай низької якості (браку) товарів 

повсякденного вжитку: меблів, побутової техніки, одягу, взуття, іншої продукції, 

що забезпечує нормальне щоденне функціонування людини, формування на 

цьому тлі «чорного ринку», системи блату та хабарництва. На підставі великої 

кількості матеріалів журналу «Перець» вчергове доведено ігнорування 
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радянською економікою побутових потреб пересічного громадянина. Привертає 

увагу відсутність чітких виробничих технологій та стандартизації у сфері 

виробництва меблів, предметів широкого вжитку, а також показова своєрідність 

радянської системи виробництва – масове копіювання застарілих західних 

зразків побутової техніки.  Водночас публікації «Перця» засвідчують початок 

формування в Україні у другій половині 1940-х – середині 1960-х років 

суспільства масового споживання.  

– на підставі вивчення текстового та ілюстративного матеріалу журналу 

«Перець» у сукупності з додатковими джерелами зроблено висновок, що з 

середини 1950-х років в УРСР з’явилися нові види відпочинку: сімейний 

перегляд телепрограм, відпочинок на морі. Водночас, сфера дозвілля не була 

позбавлена типових недоліків радянської соціально-економічної системи – 

дефіциту, неякісних товарів та послуг, низького рівня туристичного сервісу; 

– констатовано, що весь вищезазначений негатив мав системний та не 

вирішуваний у принципі характер, що можна пояснити недосконалістю 

соціально-економічної системи соціалізму в цілому, зокрема – орієнтацією на 

кількісні (валовий відсоток виробництва, план), а не на якісні показники, 

відсутністю ринкової конкуренції між виробниками, надавачами послуг, 

торговельними організаціями, а також – браком ефективної системи 

стимулювання, заохочення та мотивації; 

– доведено цінність сатирично-гумористичного журналу «Перець» як 

важливого джерела з історії повсякдення України та її жителів за радянської 

доби. Шляхом використання великого обсягу матеріалу із «Перця» його введено 

у науковий обіг та продемонстровано значні перспективи науково-

дослідницького потенціалу цього видання. Визначено, що вивчення преси як 

історичного джерела для дослідження історії повсякдення є перспективним  

напрямом в українській історіографії, позаяк дає змогу як відтворити окремі 

явища повсякдення на яскравих і показових прикладах, описаних у засобах 

масової інформації, так і систематизувати їх за допомогою різноманітних 

методик та комплексного міждисциплінарного підходу, представивши як цілісні 
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тенденції, притаманні усьому суспільству загалом.  Вочевидь перспективним 

виглядає також вивчення на прикладі публікацій журналу «Перець» історії 

повсякдення мешканців України середини 1960-х – початку 1990-х років, а 

також – і за часів незалежної України, адже видання фіксувало побут її 

мешканців впритул до часу припинення виходу часопису у 2014 році. Залучені 

до наукового обігу публікації журналу «Перець» є достатньо репрезентативними 

і дають змогу неупереджено і науково об’єктивно вивчати історію повсякдення 

в Україні ХХ століття.  Але, як і будь-яке інше історичне джерело, вимагають 

критичного осмислення та співставлення з іншими джерелами. 

Резюмуючи виконаний обсяг роботи в цілому, варто констатувати 

необхідність подальшого поглибленого опрацювання, структурування 

та систематизації (з використанням сучасних комп’ютерних методик) не лише 

журналу «Перець», а й інших періодичних видань часів УРСР задля введення їх 

у широкий обіг у якості повноцінних історичних джерел.  
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Додаток Б 

ІЛЮСТРАТИВНА ЧАСТИНА ДО РОЗДІЛІВ 1, 2 ТА 3 ДИСЕРТАЦІЇ 

 

  

Рис. 1.2.1 Рис. 1.2.2 

  

Рис. 1.2.3 Рис. 2.1.1.1 
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Рис. 2.1.1.2  Рис. 2.1.1.3 
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Рис. 2.1.1.4 Рис. 2.1.1.5 

 

Рис. 2.1.2.1 

 

 

Рис. 2.1.2.2 Рис. 2.1.3.1 
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Рис. 2.1.3.2 

 

 

Рис. 2.1.3.3 Рис. 2.2.1 
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Рис. 2.2.2 

 

Рис. 2.2.3 

 

 

Рис. 2.2.5 

 

Рис. 2.2.4 Рис. 2.2.6 
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Рис. 2.3.1.1 

 

Рис. 2.3.1.2 
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Рис. 2.3.1.3 

 
 

Рис. 2.3.1.4 Рис. 2.3.1.5 

 

Рис. 2.3.1.6 
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Рис. 2.3.1.7 Рис. 2.3.1.9 

 

Рис. 2.3.1.8 
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Рис. 2.4.1 

 

Рис. 2.4.2 
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Рис. 2.4.3 Рис. 2.4.4 

 

Рис. 3.1.1.1 

 

Рис. 3.1.2.1 
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Рис. 3.2.1 

 

Рис. 3.2.2 
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Рис. 3.2.3 

 
 

Рис. 3.3.1.1 Рис. 3.3.1.2 

  

Рис. 3.3.1.3 Рис. 3.3.1.4 
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Рис. 3.3.1.6 

 

Рис. 3.3.1.5 Рис. 3.3.2.1 
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Рис. 3.3.2.2 

 

Рис. 3.3.2.3 
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Рис. 3.3.2.4 Рис. 3.3.2.5 
 

 

 

Рис. 3.3.2.6 Рис. 3.3.2.7 

 

 

Рис. 3.3.2.8 Рис. 3.3.3.1 
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Рис. 3.3.3.2 

 

Рис. 3.3.3.3 
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Рис. 3.3.3.4 Рис. 3.3.3.5 

 

Рис. 3.3.3.6 

 

 


