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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Поняття «повсякдення» сучасними тлумачними 

словниками трактується як «те, що буває кожного дня, щодня; щоденність»
1
. 

Повсякдення є підвалиною будь-якої епохи, але, подібно до фундаменту будівлі, 

воно приховане від широкої уваги. Лише у ХХ столітті повсякденне життя 

звичайних людей стало об’єктом історичного дослідження. Хоча на загал 

вважається, що історія повсякдення «виросла» із французької Школи «Анналів», 

започаткованої наприкінці 1920-х рр., остаточною датою її формування варто 

вважати 1979 рік, коли Фернан Бродель завершив свою фундаментальну тритомну 

працю «Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII століття», 

перший том якої носив промовисту назву «Структури повсякдення: можливе й 

неможливе» (Les structures du quotidian: le possible et l'impossible). Від початку ХХІ 

століття історія повсякдення стала однією із найбільш актуальних тем також і у 

вітчизняній історичній науці.  

Осмислення даної тематики зазвичай здійснюється на надзвичайно широкій 

джерельній базі й періодика у цих дослідженнях може зайняти особливе місце, адже 

за умови критичного підходу, вона дозволяє створити досить повну картину життя 

людей у певний історичний період. Українська історична наука вже має приклади 

ґрунтовного вивчення окремих аспектів соціокультурного чи політичного життя 

мешканців України на основі аналізу періодики. Але аналіз повсякдення за 

матеріалами одного із наймасовіших періодичних видань радянського періоду – 

сатирично-гумористичного журналу «Перець» – ще не здійснювався. Саме цим 

і зумовлена актуальність теми дослідження. Вона посилюється ще й тим, що 

«Перець» слугував заледве чи не провідним «соціальним дзеркалом», у якому 

відображалися основні суспільні тенденції радянської України, звичайно – у їх 

офіціозній інтерпретації та відповідній оцінці. При цьому левова частка перчанських 

заміток, фейлетонів, листів від читачів, карикатур містила не абстрактний, 

а конкретний фактаж – із зазначенням прізвищ, населених пунктів, установ, 

підприємств, організацій тощо. Ретельне вивчення та аналіз цього обсягу матеріалів 

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.  

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». 

                                                 
1
 Великий тлумачний словник сучасної української мови. К., 2009. С. 1001. 
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Реалізація заявленої мети зумовила необхідність послідовного розв’язання 

таких конкретних дослідницьких завдань: 

– визначити стан розробки теми, історіографічної та джерельної бази, 

необхідної для проведення дослідження; 

– 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, які 

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 рр. 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 рр., 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 залежали від специфіки, проблематики, 

поставленої мети та конкретних завдань роботи, базувалися на принципах 

історизму, об’єктивності та соціального підходу і реалізовувалися за допомогою 

таких методологічних інструментів: історико-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,  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 рр.; 
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– 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 рр. 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. 

Практичне значення дисертації. Напрацювання, застосовані під час роботи 

над дисертацією, факти, висновки та положення, великий обсяг зібраної інформації 

можуть бути використані науковцями у процесі створення узагальнюючих праць 

з історії України другої половини ХХ ст., 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. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, об’єкт, предмет, мету 

та завдання дослідження, окреслено методологію та хронологічні межі, 
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сформульовано новизну і практичне значення отриманих результатів, 

проінформовано про рівень апробації та структуру роботи. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» викладено теоретичні засади дослідження.  

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки теми» докладно проаналізовано 

вітчизняну та, частково, зарубіжну історіографію історії повсякдення в цілому 

та у розрізі пресознавчих студій. Зазначено, що в основі заявленої проблематики 

лежать, насамперед, питання інституалізації історії повсякдення, її джерел 

та періодичної преси як історичного джерела у сучасній історіографії. 

Акцентовано увагу на широкому діапазоні трактування поняття «історія 

повсякдення» серед українських істориків, що пояснюється відносною «молодістю» 

цієї складової частини історичної науки, яка отримала визнання не лише 

вітчизняного, але й світового наукового співтовариства заледве три десятиліття тому і 

донедавна трактувалася як «альтернативна історіографія», або ж – «проблемна 

історіографія». Вітчизняні історики ще 10 років тому говорили про історію 

повсякдення як про «новий напрям гуманітарних досліджень»
2
 і про те, що «праць 

з такої тематики у вітчизняній історіографії дуже мало. У переважній більшості 

історичних періодів проблематика повсякденності є “білою плямою”»
3
. Щоправда, 

вже на початку 2000-х рр. в українській історіографії почали з’являтися ґрунтовні 

монографії, що стосувалися повсякдення саме радянської доби, зокрема – 

«Соціально-побутові умови життя населення України в другій пол. ХХ ст.» Л. 

Ковпак, «Соціально-побутова інфраструктура українського села 1921–1991 рр.» І. 

Рибака
4
 та ін. 

Нині цей історіографічний напрям активно розвивається, підтвердженням 

чому – низка індивідуальних та колективних монографій з історії повсякдення 

України ХХ ст., виданих за останнє десятиліття
5
, у т. ч. – у межах заснованої у 

2010 р. Інститутом історії України НАН України серії «З історії повсякденного 

життя в Україні»
6
. В Україні також фактично щороку відбуваються регулярні 

конференції та семінари відповідної і дотичної тематики
7
. Житловому будівництву 

                                                 
2
 Горобець В. М. Історія повсякдення. Енциклопедія історії України. Т. 3. К., 2005. С. 618, 619; Зінчук М. Історія 

повсякденності як новий напрям гуманітарних досліджень. Історія повсякденності: теорія та практика: Матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції. Переяслав-Хмельницький, 2010. С. 48; Коляструк О. Соціальна історія крізь 

призму повсякденності. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). 

Кн. 1. Ч. 1–2. К., 2010. С. 48; Удод О. Історія повсякденності: питання методології та історіографії. Повоєнна Україна: 

нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). Кн. 1. Ч. 1–2. С. 17–38; Удод О. Історія 

повсякденності: питання історіографії. Історія повсякденності: теорія та практика... С. 19. 
3
 Кульчицький С. Чому треба вивчати повсякденне життя. Історія повсякденності: теорія та практика... С. 10. 

4
 Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій пол. ХХ ст. (1945–2000 рр.). К., 2003. 

250 с.; Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура українського села 1921–1991 рр. Кам’янець-Подільський, 2000. 

303 с. 
5
 Історія повсякденності в її етнічному вимірі: спогади грека-комуніста. К., 2009. 332 с.; Мовчан О. М. Повсякденне 

життя робітників УСРР. 1920-ті рр. К., 2011. 312 с.; Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу 

(1921–1928 рр.). Ч. 1. К., 2009. 445 с.; Ч. 2. К., 2010. 382 с.; Українське радянське суспільство 30-х рр. XX ст.: нариси 

повсякденного життя. К., 2012. 786 с. 
6
 Бондарчук П. М. Релігійна свідомість віруючих УРСР (1940–1980-і роки): повсякденні прояви, трансформації. К., 2012. 

322 с.; Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). Кн.1. Ч. 1–2. К., 2010. 

351 с.; Кн. 2, ч. 3. К., 2010. 336 с.; Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба. К., 2015. 698 с. 
7
 Історія повсякденності: теорія та практика: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Переяслав-Хмельницький, 2010. 

246 с.; Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел: Збірка матеріалів Всеукраїнського науково-теоретичного 

семінару. Вінниця, 2015. 156 с.; Радянська повсякденність у культурній пам’яті суспільства: Збірник матеріалів 
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та квартирному питанню, архітектурним нюансам житлового будівництва 

за радянської доби присвячують свої дослідження М. Зінченко, К. Герасимова, 

Д. Хмельницький, А. Черних
8
, електрифікації українського села повоєнних років – 

О. Горбатюк
9
, приватному автомобілю, як предметові торговельного попиту 

та повсякдення – О. Твердюкова
10

, проблемі товарного дефіциту та спекуляції 

в СРСР, зловживань у системі радянської торгівлі – В. Мамяченков та Р. Хазієв
11

, 

кінофікації в УРСР та СРСР в цілому – О. Кузюк, Є. Проценко та О. Ралкова
12

, 

діяльності сільських клубів – В. Мічуда та Т. Терещенко
13

, різноманітним нюансам 

домашнього господарства за радянських часів – О. Діанова
14

, питанням одягу 

та моди – М. Костельна
15

, узагальненням матеріального повсякдення населення 

України за радянської доби займається Н. Лаас
16

 тощо. А у книзі Ю. Шаповала 

епоха, про яку йдеться у дисертації, відображена крізь призму фрагментів власної 

біографії
17

. Звичайно, це далеко не повний, а лише репрезентативний перелік, 

що покликаний продемонструвати широту охвату проблематики історії повсякдення 

радянської доби науковцями.  

У розрізі теми дисертації актуальними є також пресознавчі студії. І хоча існує 

думка про те, що «джерела повсякденності почасти не підвладні чіткій 

системності»
18

, вона суттєво нівелюється наявністю такого історичного джерела, як 

періодична преса, матеріали якої є безпосереднім синхронним відображенням 

дійсності. Водночас періодичність виходу зумовлює систематичний характер усіх 

                                                                                                                                                                            
ІІІ Всеукраїнського науково-теоретичного семінару. Вінниця, 2017. 356 с.; Радянськість: спроба діагностики крізь призму 

повсякденності: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-теоретичного семінару. Вінниця, 2016. 152 с. 
8
 Герасимова Е. Ю. Советская коммунальная квартира. Социологический журнал. М., 1998. №1–2. С. 224–243; Зинченко М. Ю. 

Жилищное строительство в городах БССР в середине 1950-х – 1960-е гг. Працы гістарычнага факультэта БДУ. Мінск, 2010. 

Вып. 5. С. 39–47; Хмельницкий Д. Архитектура Сталина. Психология и стиль. М., 2006. 376 с.; Черных А. И. Жилищный 

передел. Политика 20-х годов в сфере жилья. Социологические исследования. М., 1995. №10. С. 71–78. 
9
 Горбатюк О. С. Електрифікація українського села згідно з семирічним планом розвитку народного господарства 

СРСР на 1959–1965 роки. Чорноморський літопис. Миколаїв, 2011. №3. С. 15–17; Її ж. Стан електрифікації сільського 

господарства України у роки повоєнної відбудови (кінець 40-х – початок 50-х років ХХ ст.). Історичний архів. Наукові 

студії. Миколаїв, 2012. Вип. 8. С. 24–27. 
10

 Твердюкова Е. Д. Личный автомобиль как предмет потребления в СССР. 1930-е – 1960-е гг. Новейшая история 

России. СПб., 2012. №1. С. 166–177. 
11

 Мамяченков В. Н. «Продавцы покровительствуют спекулянтам»: борьба органов правопорядка со спекуляцией 

продовольственными и промышленными товарами в начале 1950-х гг. Научный диалог. Екатеринбург, 2016. №9. 

С. 160–174; Хазиев Р. А. Трудовые будни «джентльменов удачи» периода Хрущева: махинаторы, нелегальные 

предприниматели, спекулянты. Вестник Башкирского университета. Уфа, 2012. Т. 17. C. 1912–1919. 
12

 Кузюк О. М. Кінофікація УРСР в 1930-ті роки. Гілея. К., 2011. Вип. 44. С. 150–155; Проценко Є. Кінофікація 

Донбасу в 1943–1945 рр. Гілея. К., 2016. Вип. 112. С. 66–71; Ралкова О. В. Кинофикация и пропаганда в эпоху Н. С. 

Хрущева. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Челябинск, 2011. Вып. 226. С. 46–49. 
13

 Мічуда В. Діяльність сільських закладів культури в 1945 – середині 1950-х рр. Наукові записки з української історії. 

Переяслав-Хмельницький, 2014. Вип. 34. С. 78–84; Терещенко Т. В. Відбудова сільських культурно-освітніх установ 

у 1943–1950 рр. (на матеріалах Центральної України). Історія України. Маловідомі імена, події, факти. К., 2004. 

Вип. 26. С. 353–366. 
14

 Дианова Е. В. Повседневность и советский быт начала 1960-х гг. Альманах современной науки и образования. 

Тамбов, 2007. №2. C. 25–27. 
15

 Костельна М. Діяльність українських будинків моделей одягу в 60–80-х рр. ХХ ст.: концепції розвитку модних 

тенденцій. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Львів, 2013. Вип. 24. С. 37–48. 
16

 Лаас Н. Матеріальне повсякдення населення в українському радянському соціумі епохи «застою» (1965–1985 рр.). 

Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. К., 2011. Вип. 16. С. 175–192; Її ж. Радянське суспільство 

повоєнного двадцятиріччя: нові підходи та методологія дослідження. Соціальні трансформації в Україні: пізній 

сталінізм і хрущовська доба. К., 2015. С. 24–49. 
17

 Шаповал Ю. І. Доля як історія. К., 2006. 448 с. 
18

 Коляструк О. Джерела з історії повсякденності. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 

1940-х – середина 1950-х рр.).... Кн. 1. Ч. 1–2. С. 49–50. 
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даних, оприлюднених у пресі, а поширення у багатьох примірниках забезпечує 

збереження інформації. Окрім того, базова функція преси як історичного джерела – 

«через відображення окремих рис і властивостей об’єктів дійсності давати уявлення 

про них у цілому»
19

. 

Журнал «Перець» якнайкраще ілюструє це твердження. Виходячи друком 

впродовж 1941–2013 рр. кожні два тижні і маючи на початок 1980-х рр. наклад 

у 3,3 мільйона примірників
20

, це видання в умовах УРСР слугувало своєрідним 

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

політичному, але й повсякденному житті. Перчанські фейлетони, замітки, 

карикатури, відібрані та систематизовані як суто фактичний матеріал, формують 

різнобічну та різноманітну картину повсякденного життя народу України 

за радянської доби. «Перець» з позицій історичного джерелознавства 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»
21

. З номера в номер на сторінках 

часопису друкувалися листи та скарги простих громадян, яким були притаманні 

«злободенність, пристрасність і загострене емоційне сприйняття», а тому вони 

відображають «світоглядну культуру суспільства й приховані людські уявлення»
22

. 

Як наслідок – маємо широку джерельну базу щодо вивчення реалій 

повсякдення жителів України за часів УРСР, яка надає дослідникові великий (а за 

деякими напрямами – просто незамінний) обсяг інформації для аналізу та 

узагальнень. При цьому видається, що певну частину цих відомостей навряд чи 

можна добути з інших джерел. 

Не можна сказати, що «Перець» до цього часу не привертав уваги дослідників. 

Серед представників історичної науки, котрі активно працювали над публікаціями 

часопису, варто виділити учених Харківського національного університету 

ім. Каразіна – В. Куликова, К. Єремєєву, О. Корнієнко, О. Гелу, інтерес яких 

концентрується, насамперед, на контексті політичного гумору
23

 та квантитативних 

методиках і контент-аналізі
24

. Тематично до них долучається А. Яковлєв, котрий 

розробляє сатиричний аспект протистояння Радянського Союзу та країн Заходу у роки 

                                                 
19

 Рудий Г. Періодика України 1917–1940 рр. як історичне джерело. Бібліотечний вісник. К., 2008. №1. С. 30. 
20

 Україна в цікавих фактах: книга рекордів України. Львів, 1992. С. 151. 
21

 Коляструк О. Джерела з історії повсякденності. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 

1940-х – середина 1950-х рр.)... Кн. 1. Ч. 1–2. С. 63.    
22

 Коляструк О. Історія радянської повсякденності: актуальність вивчення в умовах декомунізації. Історія радянської 

повсякденності: на перехресті джерел... С. 75. 
23

 Єремєєва К. Бити сатирою: журнал «Перець» в соціокультурному середовищі Радянської України. Харків, 2018. 200 с.; 

Єремєєва К. А. «Радянські українці» чи локальний варіант «радянського народу»: засоби маркування громадян УРСР 

в офіційному та неофіційному гумористичному дискурсі. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Харків, 

2013. Вип. 16. С. 158–168; Єремєєва К. А. Політичний гумор радянської України у 1941–1991 рр. (на прикладі журналу 

«Перець»): Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Харків, 2016. 257 с. 
24

Гела О. Антирелігійна пропаганда на сторінках журналу «Перець» в 1953–1964 рр.: досвід використання баз даних. 

Histor!ans. 26.05.2016; Еремеева Е. А., Куликов В. А. Потребительский идеал в юмористическом дискурсе Советской 

Украины: контент-анализ советских анекдотов и текстов журнала «Перец». Reshistorica: czasopismo instytutu historii 

UMCS. Lublin, 2013. №36. S. 261–278; Корниенко О. В. Советская мода через призму сатирического журнала «Перець» 

(1964–1991 гг.): база данных, контент-анализ карикатур. Историческая информатика. информационные технологии и 

математические методы в исторических исследованиях и образовании. Барнаул, 2014. №4. С. 50–67. 
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«холодної війни» крізь призму відповідних публікацій «Перця»
25

. Побіжно часопис 

згадується у інших історичних дослідженнях (насамперед – пресознавчого характеру) – 

як ілюстрація того чи іншого положення. Цікавим він виявився також для 

літературознавців, мовознавців та дослідників соціальних комунікацій
26

. 

Однак, незважаючи на певну увагу з боку дослідників, на сьогоднішній день 

журнал «Перець» у вітчизняній історіографії як комплексне джерело саме з історії 

повсякдення ще не розглядався і наукових праць, написаних саме на цьому підґрунті 

і у цьому контексті, на даний час не існує. 

Підрозділ 1.2 «Джерельна база дослідження». Оскільки предметом цього 

дослідження є повсякдення населення України за матеріалами журналу «Перець», 

то, відповідно, цей часопис і виступає основним джерелом при написанні роботи. 

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 рр. 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 рр. це було 8 сторінок формату 70х105 см, у 1951–1953 – 12 сторінок 

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

2,05 друкованого аркуша (з 1968 р. «Перець» перейшов на 16 сторінок). Наклад 

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

У випадку, коли основним джерелом історичного, або ж 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 рр. Ф. Маківчука, що зберігається у 

Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України 

(ЦДАМЛМ України)
27

. Завдяки наявним там документам вдалося з’ясувати, 

зокрема масштаб та статистику листування редакції часопису із читачами.  

Журнал отримував об’ємну читацьку пошту, наприклад, впродовж 1954–1959 рр. 

                                                 
25

 Яковлєв А. Образи США та Великої Британії на шпальтах сатиричного журналу «Перець» у перші роки холодної 

війни. Схід. К., 2017. №5. С. 60–64. 
26

 Валерко А. В. Жанри та стилі журналів «Перець» та «Перчиця» в роки Великої Вітчизняної війни. Літературознавчі 

студії. К., 2010. Вип. 29. С. 74–79; Віннікова Н. Українська літературна пародія у періодичних виданнях 40–50-х рр. 

Філологічні трактати. Суми, 2010. Т. 2, №2. С. 65–71; Зикун Н. І. Українська сатирична публіцистика: загальне поняття 

та джерела становлення. Держава та регіони. Соціальні комунікації. Запоріжжя, 2013. №2. С. 77–82; Капелюшный А. А. 

Становление украинской советской сатирической журналистики (журнал «Червоний перець»): Автореф. дис. на 

соискание науч. ст. кандид. фил. наук. Львов, 1978. 14 с.; Костюк В. В., Занога І. О. Засоби комічного в сатирично-

гумористичному журналі «Перець» (радянський та пострадянський періоди). Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». Харків, 2013. Вип. 5. С. 36–40; Кузьмич О. Я. Лексичні 

засоби комічного в мові українського журналу «Перець» (омоніми, антоніми, синоніми). Ученые записки Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Сімферополь, 2011. 

Т. 24, № 2, Ч. 2. С. 418–422; Кузьмич О. Я. Мовні засоби творення комічного в українській прозі кінця ХХ століття – 

початку ХХІ століття: Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. філ. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова». Луцьк, 2015. 

24 с.; Романишина Н. Жанр літературного фейлетону в творчості О. Чорногуза. Українська література в 

загальноосвітній школі. К., 2011. №9. С. 8–12; Собокар І. І. Український журнал «Перець» у парадигмі сатиричної 

публіцистики. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Соціальні комунікації». Дніпропетровськ, 2017. Вип. 17. 

С. 109–115. 
27

 ЦДАМЛМ України, ф. 668, оп.1, спр. 232, 233, 234, 236, 237, 242, 243. 
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в середньому – близько 21 тис. листів щороку. Частину з них  публікували під 

рубриками «Київ. Перцю», «Пошта Перця», «Дорогий Перче!», «Друже Перче!», 

«Любий Перче!». Також на основі добірок листів спільної тематики штатні 

автори видання готували фейлетони «за читацькими зверненнями» та малювали 

карикатури. Окрім того, «Перець» як орган ЦК КПУ міг самостійно ініціювати 

перевірку фактів і на сторінках журналу в рубриках «Перець допоміг», «Перцеві 

відповідають» (з 1957 р.), «Дали перцю!» (з 1962-го) оприлюднювався вже 

кінцевий результат. Цей активний зворотній зв’язок з читачами врешті-решт і 

перетворив «Перець» на «соціальне дзеркало» епохи. 

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
28

, особові рахунки 

співробітників «Перця»
29

, відомості на виплату заробітної плати
30

, листування 

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

виробничих питань діяльності редакції
31

 тощо. 

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. 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 та виконавча влади лише формалізували відповідні рішення 

на союзному та / чи республіканському рівні. Саме тому цілком доречним видалося 

залучення до написання роботи збірників вищезгаданих матеріалів
32

.  

 «Внутрішня кухня» діяльності редакції журналу «Перець» розкрита завдяки 

низці інтерв’ю з колишніми співробітниками видання, зокрема Євгеном Дударом, 

Владиславом Бойко, Михайлом Прудником, Володимиром Солоньком,  

опублікованими в українських мас-медіа. 

Без сумніву, будь-який фактаж, опублікований у журналі «Перець», не є 

самодостатнім, а може розглядатися лише в контексті більш масштабних 

та узагальнених процесів. Тому дослідження потребувало також опертя на 

енциклопедії, довідники і  статистичні збірники.  

Підрозділ 1.3. «Методологічні засади» окреслює ту методологічну стратегію, 

яку обрано для системного та комплексного вивчення теми історії повсякдення 

                                                 
28

 ЦДАГО України, ф. 243, оп. 1, спр. 60, 108, 273, 419, 555, 726, 864, 995, 1111, 1227, 1349, 1478, 1616, 1764, 1918, 

2086, 2266, 2443, 2621, 2778. 
29

 Там само, спр. 199, 338, 485, 661, 797, 936, 937, 1173, 1291, 1292, 1410, 1540, 1690, 1840, 1995, 1996, 2177, 2178, 

2357, 2358, 2529, 2530, 2698, 2699, 2844, 2845. 
30

 Там само, спр. 217, 220, 221, 359, 507, 686, 823, 953, 1072, 1189, 1308, 1426, 1558, 1707, 1859, 2015, 2199, 2380, 2552, 

2722, 2867. 
31

 Там само, спр. 398, 534, 706, 840, 974, 1090, 1207, 1330, 1458 1594, 1742, 1895, 2058, 2239, 2417, 2588, 2892, 2893. 
32

 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 

(1898–1986). Т. 8. 1946–1955. М., 1985. 542 с.; Т. 9. 1956–1960. М., 1986. 574 с.; Т. 10. 1961–1965. М., 1986. 494 с. 
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радянської України другої половини 1940-х – середини 1960-х рр. Зазначено, 

що відсутність усталеного чіткого трактування поняття «історія повсякдення» 

призводить до методологічної варіативності, оскільки сучасна історична наука ще 

не завершила процес інституалізації цього напряму в методології історії
33

. 

У випадку ж із саме радянським повсякденням як базовий методологічний 

підхід рекомендується застосувати дихотомію «норма / аномалія», або ж «теорію 

аномальної поведінки»
34

, 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 у конкретних випадках дослідники радять 

вдаватися до усталених методів історичної науки, наприклад – до мікроісторичного 

підходу у вивченні житлового питання
35

. 

Ці рекомендації якнайкраще підходять для роботи з журналом «Перець» 

як з джерелом, адже сатира як жанр саме і базується на протиставленні «норми» 

та «аномалії». Рівнозначно, як і рекомендації О. Коляструк, згідно з якими для 

аналізу історії радянського повсякдення варто застосовувати лише спеціальні 

історичні методи
36

, а саме: проблемно-хронологічний, історико-системний метод, 

історико-психологічний, історико-порівняльний, історико-генетичний, методи 

емпіричного і комплексного аналізу, метод історичної реконструкції тощо. 

У розрізі роботи із «Перцем» до цього переліку варто також додати принципи 

історизму, об’єктивності та соціального підходу,  а також історико-критичний метод 

та структурний аналіз сукупно з методом деконструкції, в основі якого – пошук 

суперечностей та двозначностей і їх повторюваність. Окрім того, структурування та 

аналіз величезного обсягу інформації, що міститься на сторінках журналу, вимагає 

історико-типологічного підходу у вигляді застосування квантитативних методик, а 

відтак – звертання до статистичного методу та до методу контент-аналізу. 

Сукупно ж історіографія, відповідна джерельна база та методологічні засади 

дають можливість комплексно дослідити історію повсякдення радянської України 

першого повоєнного двадцятиліття за публікаціями журналу «Перець». 

Другий розділ «Трансформації соціальної інфраструктури України 

на сторінках журналу «Перець» у 1945–1965 роках» складається із чотирьох 

підрозділів, які об’єднують у собі чотири основних складових поняття назви розділу. 

У підрозділі 2.1 «Житлово-комунальне господарство», який ділиться на три 

пункти, систематизовано і проаналізовано сегменти ЖКГ в цілому – на основі 

вітчизняних історіографічних студій та з акцентуванням на відповідних публікаціях 

у журналі «Перець». 

У пункті 2.1.1 «Благоустрій населених пунктів» на матеріалах «Перця» 

доведено масштабність і системність проблем у сфері ЖКГ, а саме: занедбаність 

вулиць українських міст (включаючи столицю), негаразди, пов’язані із озелененням 

вулиць, організацією та підтриманням у належному стані парків та скверів, гострі 
                                                 
33

 Удод О. Історія повсякденності: питання методології та історіографії. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії 

(друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). Кн. 1. Ч. 1–2.  С. 23. 
34

 Лебина Н. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю. М., 2015. С. 4–5. 
35

 Там само. С. 51. 
36

 Коляструк О. Історія радянської повсякденності… Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел. С. 72–

73. 
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проблеми сміття, засилля бродячих котів та собак, від чого повоєнна Україна дуже 

потерпала впритул до початку 1960-х рр. та ін. Зроблено висновок про те, що питання 

благоустрою українських населених пунктів наприкінці 1940-х – у середині 1960-х 

рр. на сторінках журналу мало всеохопний та системний характер. 

Пункт 2.1.2 «Житло та житлові новобудови» присвячено чи не найгострішій 

соціальній проблемі радянської України – дефіциту житла. На підставі 120 

публікацій «Перця» продемонстровано спроби влади знайти розв’язок цього 

питання. За цими матеріалами простежуються тенденції неякісного житлового 

будівництва у масштабах всієї України, що було типовим породженням планової 

економіки, в основу якої було покладено кількісні виробничі показники, а не якість. 

У пункті 2.1.3 «Житлово-комунальні послуги» висвітлено ще одну болючу 

в радянських реаліях побутову тематику. На основі 78 публікацій «Перця» 

та відповідних наукових студій продемонстрована ситуація з електропостачанням, 

до якого станом на кінець 1940-х рр. було підключено лише 7% українських сіл. 

Не набагато краще було і з водопостачанням – станом на 1960 рік цією комунальною 

послугою забезпечувалося лише 62% міського державного житлофонду республіки, 

а по селу подібною статистикою ніхто ніколи не переймався. Питання ж особистої 

гігієни (насамперед – миття) вирішувалася за рахунок розгалуженої мережі 

громадських лазень, яких, утім, також не вистачало. Цим питанням «Перець» 

присвятив 41 (лазні) та 37 (водогін) публікацій. Природний газ як комунальна 

послуга сприймався у радянській Україні однією з ключових ознак благополуччя 

та долучення до благ цивілізації, а отже – певної соціальної елітарності, оскільки 

станом на 1950 рік в УРСР було газифіковано лише 24 міста та селища міського 

типу, станом на 1960 рік – 66 (із 40 тис. населених пунктів республіки). Тому 

«Перець» з повагою називав блакитне паливо «товариш Газ» і виносив на першу 

сторінку сервільні карикатури на тему газифікації
37

. 

У висновках до підрозділу наголошено, що публікації журналу «Перець», 

присвячені житлово-комунальним послугам в УРСР, висвітлювали основні недоліки 

радянської системи господарювання – дефіцит та низьку якість.  

Підрозділ 2.2 «Транспорт та зв’язок». Аналіз майже 200 публікацій журналу 

«Перець» демонструє, що найбільш проблемним серед видів громадського 

транспорту УРСР у 1945–1965 рр. були автобусні перевезення, насамперед – 

міжміські. Гостро стояло питання недотримання графіків руху автобусів, 

невідповідності їх потребам населення, залежності від примх водіїв чи керівників 

автогосподарств. Характерною також була відсутність автобусного сполучення або 

недостатності рейсів на жвавих маршрутах, насамперед – районних. У журналі 

активно висвітлювався незадовільний стан автовокзалів та автостанцій. Окремо 

варто виділити тему «калиму», тобто – незаконного (в межах радянської юридичної 

системи) заробітку водіїв автобусів, відображену на сторінках «Перця». 

Журнал також описував негативні аспекти роботи залізниць. Зокрема, 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 у пасажирів, масовий безквитковий 

                                                 
37

 Козюренко О. До зустрічі нового квартиранта [карикатура]. Перець. 1948. №18. С. 1. 
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проїзд у переповнених вагонах. Подорожі на пасажирських літаках були для пересічних 

громадян екзотикою, тому у «Перці» за 20 років зустрічається лише чотири відповідні 

публікації. Річковий та морський транспорт теж майже не фігурував на сторінках 

видання. 

Що стосується міського громадського транспорту, то, як засвідчують 

публікації «Перця», ще наприкінці 1940-х рр. одними з головних засобів 

переміщення пасажирів (у т. ч. і у столиці) були вози, запряжений кіньми, або 

вантажні автомашини, у відкритих кузовах яких встановлювалися лави. Типовими 

темами критики були повільний рух міського транспорту, хамство та здирництво з 

боку водіїв та кондукторів, повна відсутність транспортного сполучення або 

хронічна недостача транспорту на жвавих міських маршрутах. 

Наявний рухомий склад громадського транспорту радянської України 

не справлявся з пасажиропотоком. Хоча б частково він міг би бути перекритий 

приватним транспортом, однак у СРСР автомобіль був розкішшю. Лише у 1947 р. 

був дозволений продаж авто у приватному порядку і лише у 12-ти містах СРСР, у 

т. ч. – у Києві, де черга на автомобіль «Побєда» станом на травень 1954 р. становила 

понад 2 тис. осіб. Тому «Перець», як видання саме для масового читача, до середини 

1960-х рр. майже не приділяв цій темі значної уваги. 

Система зв’язку в УРСР післявоєнного періоду для основної маси громадян 

мала два базових втілення – пошту та телефон. Причому останній належав 

до предметів розкоші, а тому, як і приватне авто, станом на середину 1960-х рр. 

не був об’єктом масової сатири. А ті нечасті публікації (всього 10) на відповідну 

тематику на сторінках «Перця» переважно присвячувалися якості звуку у слухавках. 

Інша справа – «класична» пошта (листи та телеграми) та робота поштових 

відділень. Типовими та хронічними, за перчанськими публікаціями (всього 30), були 

запізнення телеграм до адресатів, пропажі, або тривалі затримки грошових 

готівкових переказів, зникнення речей із посилок, або й цілих посилок та 

бандеролей, тривалі «гуляння» листів між поштовими відділеннями та доставка їх 

не за тими адресами, недоотримання або невчасне отримання передплаченої преси 

тощо. 

Аналіз публікацій журналу «Перець» щодо сфер транспорту та зв’язку 

радянської України дає підстави для висновків про системність відповідних проблем 

у середині 1940-х – середині 1960-х рр. Однак жодна із публікацій не висвітлювала 

причини цих явищ, які напряму були пов’язані із концепцією соціалістичної 

економіки, не спрямованої на задоволення потреб простої людини. 

У підрозділі 2.3 «Торгівля та громадське харчування» на підставі матеріалів 

журналу «Перець» проаналізовано особливості функціонування двох сфер – 

торговельної (258 публікацій) та громадського харчування (160). 

У пункті 2.3.1 «Торгівля» доведено, що головною проблемою роздрібної 

торгівлі 1945–1965 рр. були масові зловживання (часто – кримінального характеру), 

притаманні не лише відносно ліберальній хрущовській добі, але й сталінському 

періоду. Зумовлювалися вони дефіцитом товарів масового попиту – однією 

з найбільш характерних ознак соціалістичної планової економіки. Тема культури 

обслуговування у торговельних закладах також була однією з провідних у часописі, 

а образ хитрого та нечистого на руку продавця-грубіяна – одним з найбільш 
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пізнаваних. Чималий обсяг матеріалів «Перця», присвячених торговельній тематиці, 

дає підстави для висновку: завдяки журналу можна створити широку картину 

відповідної проблематики у радянській Україні – від зловживань, дефіциту, 

бюрократії до спроб модернізації процесу купівлі-продажу. 

У пункті 2.3.2 «Громадське харчування» продемонстровано, що негативні 

явища у діяльності закладів громадського харчування у другій половині 1940-х – 

середині 1960-х рр. були ідентичними подібним явищам у магазинах і торгових 

точках. Це – антисанітарія, неякісні та / або несмачні страви (найчастіше згадуваний 

у «Перці» недолік), незадовільне обслуговування (насамперед – грубість персоналу), 

непристосованість та аварійний стан приміщень, відсутність механізації праці і 

навіть столових приборів. Окремо варто згадати одноманітність меню. Із року в рік 

«Перець» констатував відсутність в українських їдальнях / кафе / ресторанах свіжих 

овочів, зелені та фруктів. У той же час тисячі тон городини та садовини гнили 

на овочевих базах, та пропадали незібраними, або ж викидалися на звалища через 

недотримання технології зберігання. Натомість, скажімо, Дніпропетровщина 

завозила цю продукцію з Росії та Литви
38

. «Перець» же тут, хоч і опосередковано, 

але все ж таки натякав на вади соціалістичної системи господарювання, за якої 

«тисячогектарні підсобні господарства», що створювалися при великих 

підприємствах з метою забезпечення їх сільгосппродукцією, справлялися із цим 

набагато гірше, аніж пересічні мешканці України – власники присадибних ділянок. 

Дотичною до асортименту та номенклатури страв є тема якості продуктів, яка 

знаходилась на тому ж невисокому рівні, що й товари промислової групи. Завдяки 

«Перцю» можна вичленити одну з своєрідних загадок радянської системи, а саме – 

постійні проблеми з якістю хліба. Це питання було об’єктом уваги сатириків, 

що вказує на системність та масовість явища, притаманного всім регіонам 

республіки. 

Відповідно до публікацій журналу «Перець», сфери торгівлі та громадського 

харчування України у 1940-х – 1960-х рр. виглядають напівкриміналізованими, 

злочинна складова у них сусідила з безгосподарністю. Пояснити це можна хибністю 

соціалістичної методики її тотальним контролем та відсутністю аргументованої 

мотивації та заохочувальних стимулів, що й призводило до масових зловживань. 

У підрозділі 2.4 «Медицина» проаналізовано публікації (всього – 110), 

присвячені важливому сегментові соціальної інфраструктури та повсякдення. На цій 

підставі продемонстровано низку характерних проблем медичної сфери. Це, 

зокрема, тотальний дефіцит аптек, а в аптеках – ліків та інших засобів медичного 

призначення. Гостро стояло питання приміщень медзакладів – амбулаторії, лікарні 

та пологові будинки нерідко (особливо – у райцентрах та селах) розміщувалися у 

стінах шкіл, сусідили під одним дахом із складом сільгосппродукції, пташником, 

клубом, бібліотекою чи ветеринарним пунктом, займали кімнату у приватному 

будинку, могли бути не електрифікованими та не телефонізованими тощо. На 

сторінках «Перця» відображені також байдужість та некомпетентність медиків, 

грубість медперсоналу (впритул до рукоприкладства) стосовно пацієнтів, а 

керівництва лікарень – до підлеглих, кумівство у медзакладах, хабарництво, 

                                                 
38

 Гливенко В. Дорогі гості… [карикатура]. Перець.1962. №4. С. 3. 
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зловживання із державними фінансами. Неодноразово констатувався дефіцит 

лікарів, особливо на селі. У справі ж санаторно-курортного лікування акцент на 

сторінках «Перця» робився на побутово-соціальних аспектах – низькому рівні 

обслуговування та умов проживання. Розповсюдженою проблемою вважалося 

надання путівок оздоровчих путівок «по блату» людям, котрі не мали на це права за 

станом здоров’я. «Перець» також критикував зловживання на швидкій медичній 

допомозі, зокрема – масове використання керівництвом медзакладів службових 

автомобілів у приватних справах. 

У підсумку постає картина, 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. 

Узагальнюючи, 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 рр. Це, насамперед, 

тотальний дефіцит – як товарів, так і послуг, 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, було викликане відсутністю ефективної системи стимулів 

та мотивації, оскільки заохочувалося виконання плану, а не дотримання якісних 

показників. 

У третьому розділі «Журнал «Перець» про недоліки матеріально-

побутового забезпечення громадян УРСР у 1945–1965 рр.», який ділиться на три 

підрозділи, йдеться про висвітлення на сторінках «Перцю» проблематики 

індивідуального повсякдення та відпочинку жителів України другої половини 

1940-х – середини 1960-х рр. 

Підрозділ 3.1 «Домашнє господарство» складається з трьох пунктів. Перший 

з них – 3.1.1 «Меблі» – присвячений одній з основоположних складових побуту 

людини. У 1950-х – 1960-х рр. у зв’язку з початком масового житлового будівництва 

в СРСР концептуально – на державному рівні – змінився підхід до меблів: відбувся 

перехід від штучного, напівкустарного (а нерідко – відверто кустарного) 

їх виробництва – до промислового, стандартизованого, конвеєрного. «Перець» 

приділяв велику увагу цій проблематиці (94 публікації). Зокрема, на сторінках 

видання йшлося про гостру потребу у сучасних компактних та комбінованих меблях 

для нових малометражних квартир, про тотальний дефіцит цього виду рухомого 

майна в цілому. Та левова частка перчанських публікацій стосовно меблів – це тема 

бракованої продукції. Проблема мала масовий та системний характер. Оскільки ж 

виробництво меблів організаційно відносилося до т. зв. місцевої промисловості, 

у торговельній мережі України реалізували продукцію майже винятково вітчизняну. 

Географія меблевих підприємств, критикованих «Перцем», охоплювала майже всі 

регіони УРСР. Упродовж 1950–1965 рр. у негативному контексті згадувалася 

продукція понад 60 підприємств (із майже 200, наявних на той час у республіці), 
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розташованих на території 21 області (із 25). Проте не зафіксовано жодної спроби 

проаналізувати такий стан справ. 

У пункті 3.1.2 «Предмети побуту» йдеться про ті дрібниці, без яких важко, 

а то й неможливо уявити щодення людини. Та оскільки подібна продукція в СРСР 

не входила до категорії стратегічної, а побутові потреби населення не належали 

до пріоритетних – система переймалася цими питаннями за залишковим принципом. 

Як свідчить 71 публікація «Перця», головною темою тут був брак неймовірних 

масштабів. У дисертації перераховується широка номенклатура предметів побуту, 

про якість яких писали у журналі: від запальничок, що не хотіли висікати іскру, 

клею, який не клеїв, та мила, яке не милилося, – до машинок для домашнього 

консервування, що псували скляний посуд, та електричних ліхтариків, які не були 

обладнані базовою деталлю – кнопкою для вмикання / вимикання. Так звані 

побутові дрібниці у системі соціалістичної економіки, орієнтованої на військово-

промисловий комплекс та виготовлення засобів виробництва, не посідали помітного 

місця і виготовлялися за залишковим принципом.  

У пункт 3.1.3 «Побутова техніка» проаналізовані нечисленні (близько 30) 

публікації журналу «Перець», присвячені механізованим предметам побуту, які 

масово почали з’являтися у пересічних мешканців України на межі 1950-х – 

1960-х рр., відстаючи від тенденцій цивілізованого світу на три-чотири десятиліття. 

На шпальтах журналу перша згадка про телевізор датується 1955 р., про пилосос – 

1957-м, про холодильник – 1958-м, про пральну машину – 1961-м. Провідна 

проблема – дефіцит якісних товарів. Профільні підприємства СРСР в цілому 

та України зокрема масово випускали скопійовані із закордонних зразків морально 

застарілі моделі та ще й переважно із заводським браком. Поряд із дуже низькою 

якістю ремонтного сервісу і малим його розповсюдженням це становило специфічну 

радянську проблему, яка постійно була присутня на сторінках «Перця». 

Підрозділ 3.2 «Одяг, взуття та мода». Завдяки понад 200 публікаціям 

журналу «Перець», зведеним та систематизованим за певними напрямками 

та категоріями, ця тема у розрізі історії повсякдення радянської України постає 

достатньо випукло. Тут і боротьба з «поклонінням перед Заходом», і висміювання 

т. зв. стиляг та інших «запроданців», і водночас – спроби (невдалі) радянської влади 

сформувати власні модні тенденції. За перчанськими карикатурами також можна 

відстежувати провідні тренди моди на одяг та зачіски. Та головні об’єкти сатири – 

дефіцит і якість одягу і взуття. Тексти та карикатури, присвячені цій темі, майже 

завжди були конкретними: вказувався бракований товар, назва фабрики, що його 

виготовила, а також прізвище директора та / або головного інженера підприємства. 

В умовах відсутності в магазинах асортименту якісного, дешевого і модного одягу, 

люди зверталися до ательє індпошиву. Однак побутове обслуговування населення 

було порівняно розвиненим лише у великих містах і обласних центрах 

(за офіційною статистикою, станом на 1955 рік одна взуттєва майстерня припадала 

на 72 села і одне ательє індпошиву – на 29 сіл). Та й тут найпоширенішими, згідно 

з перчанським статтям і карикатурам, були такі явища, як брак, привласнення 

шевцями матерії замовників, затягування термінів пошиття одягу тощо. 

Підрозділ 3.3 «Дозвілля» складається з трьох пунктів, кожен з яких висвітлює 

ситуацію у певному сегменті відпочинку як невід’ємного елементу повсякдення 
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людини, частка якого навіть у радянських умовах, починаючи з середини 1950-х рр., 

зростала, внаслідок чого постала потреба його організації. 

Пункт 3.3.1 «Кіно, радіо та телебачення» присвячений проблематиці 

найбільш масової індустрії відпочинку. На середину 1960-х рр. кіно, телебачення і 

радіо – невіддільна частина повсякдення мешканців України і водночас об’єкти 

сатири у «Перці» (109 публікацій). У питанні кінофікації чітко виокремлюються 

кілька підтем для критики: технічний стан кінотеатрів та сільських клубів, де 

проводили сеанси, незадовільна організація кінопоказів. Окрема тема – 

кінопересувки – рухоме 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, бо не кожен клуб міг 

похвалитися стаціонарним кінообладнанням. Окрім того, на селі показували 

переважно застарілі стрічки, причому – з року в рік. У містян же була інша 

проблема – на найбільш популярні фільми спостерігався дефіцит квитків, а відтак – 

процвітала спекуляція ними, про що неодноразово писав «Перець». 

У 1950-х рр. кінематографу з’явилася альтернатива і серйозний конкурент – 

телебачення, перший (тестовий) ефір якого в Україні відбувся 5 листопада 1951 р., 

а вже за три місяці – у лютому 1952-го – у «Перці» запроваджується рубрика 

«Перчанський телевізор» (вмонтована у зображення телеприймача фотографія 

певного негативного явища із текстовим сатиричним коментарем), яка проіснувала 

до кінця радянської епохи. Публікації журналу свідчать: основною проблемою 

вітчизняного телеефіру середини 1950-х – середини 1960-х рр. була «зелена нудьга» 

та «сірість» передач. Окрім того, виникла і необхідність ремонту телевізорів – 

перше в Україні телеательє розпочало роботу влітку 1952 р. у Києві, а через п’ять 

років «Перець» відзначав на своїх сторінках негативи роботи цього закладу та інших 

телеательє республіки: низьку якість ремонту, непрофесійність та недобросовісність 

(вимагання неофіційної плати «за якісний, а не державний ремонт») телемайстрів, 

дефіцит деталей тощо. Йшлося і про низьку якість радянських телеприймачів 

(в Україні це, насамперед, телевізори «Верховина» та «Львів» львівського 

виробництва). До цього долучалася ще й проблема прийому телесигналу 

недосконалою ретрансляційною апаратурою, виготовленою на підприємствах УРСР. 

Радіо, незважаючи на появу телебачення, залишалося основною «побутовою 

розвагою» та джерелом інформації для мільйонів жителів республіки. Масова 

радіофікація осель українських селян розпочалася з початку 1950-х рр. (місто на той 

час вже почало освоювати телебачення). Власне, левова частка матеріалів «Перця» 

на відповідну тему у 1950-х – 1960-х рр. стосувалася саме проблем радіофікації, 

а точніше – її відсутності або поганої технічної якості радіотрансляцій. 

На підставі вивчення матеріалів «Перця» та додаткових джерел можна 

констатувати, що впродовж 1950-х – 1960-х рр. в Україні змінився формат 

побутового (насамперед – сімейного) відпочинку: кіноглядачі поступово ставали 

телеглядачами. Це не лише додавало інструментарію впливу радянській пропаганді, 

але й значно розширювало кругозір та підвищувало загальну культуру (у т. ч. – 

і побутову) мешканців України. Однак кіно-, радіофікація та телебачення як сфери 

повсякденності не були позбавлені недоліків радянського способу життя – 
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заорганізованості та неорганізованості, неузгодженості, браку, бюрократії, дефіциту 

та інших негативних рис. 

У пункті 3.3.2 «Клуби та бібліотеки» засвідчено, що клубна тематика була 

широко представлена на сторінках «Перця» у вигляді фейлетонів, заміток, «листів 

з місць» та карикатур, всього – 162 публікації за вказаний період. Клуб у 

радянському селі (і палац культури у місті) – це базове «вогнище культури та 

організованого відпочинку», яке, згідно з офіційним визначенням 1950-х рр., 

«слугувало цілям ідейно-політичного та ідеологічного виховання, а також підйому 

загального культурного рівня населення». Частота згадування у «Перці» цієї теми 

свідчить: провідними проблемами культурної роботи в українському селі 1940-х – 

1960-х рр. була відсутність нових клубних приміщень та аварійний стан старих, а 

також – використання їх не за призначенням, переважно – як складів 

сільськогосподарської продукції.  

Факти, систематизовані у цьому пункті, дають підстави для висновку про те, 

що публікації «Перця» можна використовувати як додаткове джерело з історії 

організації відпочинку населення України за радянської доби. Окрім того, 

перчанські матеріали, зважаючи на їх детальну локалізацію (населені пункти УРСР) 

та персоналій (імена персонажів фейлетонів, заміток, інформацій тощо) варто 

рекомендувати і для залучення до краєзнавчих студій. 

Пункт 3.3.3 «Відпустка та курорти». За матеріалами «Перця» (близько 50) 

можна простежити динаміку розвитку цієї теми у повсякденні мешканців України. 

Зокрема, помітно, що з кінця 1940-х рр. значна увага у літніх номерах часопису 

стала приділялася відпочинку на морі, однак інфраструктура південних регіонів 

республіки виявилася не готовою прийняти та розважити масу людей (в основному 

– мешканців міст), які отримали право на додатковий відпочинок завдяки змінам 

у радянському трудовому законодавстві. Тема дефіциту товарів і послуг 

(насамперед – дешевого і комфортного житла та якісного харчування) у курортній 

зоні не сходила зі шпальт «Перця» впритул до розвалу СРСР.  

У 1960-і рр. відпочинок на морі став у СРСР настільки популярним, 

що на пляжах Криму у пік сезону неможливо було знайти вільного місця. З цієї 

причини досвідчені курортники надавали перевагу віддаленим «диким» пляжам, 

до яких діставалися на власному транспорті. Вперше згадка про автотуристів 

з’явилася у «Перці» влітку 1962 р. Як свідчать дописи журналу, автомобільна 

подорож на відпочинок мала як переваги, так і недоліки, адже сфера обслуговування 

автотуристів у Радянському Союзі на початку 1960-х рр. знаходилася у зародковому 

стані, тому практично все необхідне водіям доводилося брати з собою. 

Зроблено 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 рр. (в той час як 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-гумористичного журналу «Перець» вказаного періоду надає змогу 

простежити проблематику та відповідні негативні тенденції у їх ґенезі (дефіцит 

житла для відпочивальників, низька якість товарів та послуг, відсутність або 
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недостатня кількість тих чи інших складових туристичного сервісу), що, у свою 

чергу, дозволяє сформулювати низку індуктивних складових узагальненої картини 

повсякдення жителів радянської України. 

Підбиваючи підсумки роботи в цілому та виходячи із поставлених 

дослідницьких завдань, дисертантка, використовуючи журнал «Перець» як базове 

джерело дослідження, дійшла таких висновків: 

– 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 ще не розглядався; 

– внаслідок систематизації та аналізу публікацій журналу «Перець» за 1945–

1965 рр. 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; 

– аналіз публікацій видання дав можливість зробити висновок, що, починаючи 

з другої половини 1950-х рр., Україна переживала будівельний бум житла, 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); 

– 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 вивчення текстового та ілюстративного матеріалу журналу 

«Перець» у сукупності з додатковими джерелами зроблено висновок, що з середини 

1950-х рр. в УРСР з’явилися нові види відпочинку: сімейний перегляд телепрограм, 

відпочинок на морі. Водночас сфера відпочинку 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 
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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 журналу «Перець» його введено 

у науковий обіг та продемонстровано значні перспективи науково-дослідницького 

потенціалу цього видання.  

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 як повноцінних історичних джерел. 
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342. 

АНОТАЦІЯ 

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

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

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

зі спеціальності 07.00.01 – історія України. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2019. 

Дослідження присвячене висвітленню сатирично-гумористичним журналом 

«Перець» повсякдення жителів України на одному з етапів радянського періоду її 

історії. Визначено, що це видання слугувало своєрідним «соціальним дзеркалом», 

у якому відображалися основні соціально-побутові тенденції. Будучи відібраними 

та систематизованими як фактичний матеріал, публікації журналу (фейлетони, 

замітки, карикатури, листи читачів) складаються у різнобічну та різноманітну 

картину повсякденного життя українського народу в умовах СРСР. Ретельне їх 

вивчення, аналіз, систематизація та структурування дозволили не лише отримати 

додаткову інформацію з низки тем, які стосуються історії повсякдення, але й 

виявити певні закономірності відповідної проблематики, причому – у їх розвитку. 

Констатовано, що масово присутній на сторінках «Перця» соціально-побутовий 

негатив можна пояснити недосконалістю соціально-економічної системи соціалізму, 

зокрема – орієнтацією на кількісні, а не на якісні показники, відсутністю ринкової 

конкуренції, ефективної системи стимулювання, заохочення та мотивації тощо. 

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

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

АННОТАЦИЯ 

Якубец А. В. Повседневная жизнь Украины второй половины 1940-х – 

средины 1960-х годов: по публикациям журнала «Перец». – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 2019. 

Исследование посвящено освещению сатирико-юмористическим журналом 

«Перец» повседневности жителей Украины на одном из этапов советского периода ее 

истории. Определено, что это издание служило своеобразным «социальным 

зеркалом», в котором отражались основные социально-бытовые тенденции. Будучи 

отобранными и систематизированными как фактический материал публикации 

журнала (фельетоны, заметки, карикатуры, письма читателей) складываются 
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в разностороннюю и разнообразную картину повседневной жизни украинского 

народа в условиях СССР. Тщательное их изучение, анализ, систематизация 

и структурирование позволили не только получить дополнительную информацию 

по ряду тем, касающихся истории повседневности, но и выявить определенные 

закономерности соответствующей проблематики, причем – в их развитии. 

Констатировано, что массово присутствующий на страницах «Перца» социально-

бытовой негатив можно объяснить несовершенством социально-экономической 

системы социализма, в частности – ориентацией на количественные, а не на 

качественные показатели, отсутствием рыночной конкуренции, эффективной 

системы стимулирования, поощрения и мотивации и т. п. 

Ключевые слова: история повседневности, журнал «Перец», социальная 

инфраструктура, быт, досуг, Украина (1945–1965). 

 

ABSTRACT 

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

mid-1960s according to the publications of the Perets magazine. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of historical sciences, specialty 07.00.01 – 

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

Education and Science in Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The research is devoted to coverage in the satirical-humorous magazine the Perets 

(the Peppers) of the everyday life of residents of Ukrainian in one of the stages of the Soviet period 

in history of this is country. It is determined that this edition served as a kind of “social mirror”, 

which reflected the main social and everyday trends. Feuilletons, paragraphers, cartoons, letters of 

readers, selected and systematized as the actual material, are made up in a versatile and diverse 

picture of the everyday life of the Ukrainian people in the conditions of the USSR. Their careful 

study, analysis, systematization and structuring allowed not only to obtain additional information 

on a topic related to the history of everyday life, but also to identify certain patterns in their 

development. 

The author worked out 480 issues of the Perets magazine for 1945–1965, selected, 

systematized and structured almost 1,700 publications related to the topic of everyday life. 

As a result of the work, two main parts were allocated, which became the basis 

of the dissertation: the Social Infrastructure and the Life and Leisure. 

This parts, in turn, were structured in the subsections: the Housing and Communal 

Services (paragraphsthe Accomplishment of Settlements, the Habitation and New Building, the 

HCS), the Transport and Communications, the Trade and Public Catering (paragraphs the 

Trade, the Public Catering), the Medicine, the Housekeeping (paragraphs the Furniture, the 

Household Items, the Household Appliances), the Clothing, Footwear and Fashion, the Rest 

(paragraphs the Cinema, Radio and Television, the Clubs and Libraries, the Vacations and 

Resorts). 

The analysis of the Perets magazine for these topics, combined with the use 

of documents, monographic literature and scientific publications, allowed us to conclude 

that the sphere of everyday life of the inhabitants of Soviet Ukraine was reduced 

to the following problems: 

in social infrastructure – unsatisfactory state of the streets, extremely poor quality 

of construction and repairs, deficiency and poor quality of basic housing and communal 
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services and transport services, as well as postal and telephone services, massive abuse, 

mismanagement, bureaucracy , the lack of modernization in trade and catering, the lack 

of premises for medical and pharmacy facilities, as well as medicines and nursing staff, 

low qualifications of the latter and poor medical care as a whole; 

in way of life there was a total deficit and / or extremely low quality of everyday 

goods: furniture, household appliances, clothing, footwear, other mass demand products 

that ensure normal daily functioning of a person, formation of a “black market”, a system 

of protection and bribery. The same applies to the sphere of rest. 

It is generally stated that the aforementioned negative had a systematic and in principle 

non-solvable character, which could be explained by the imperfection of the socio-economic 

system of socialism in general, in particular, the orientation to quantitative, rather than 

qualitative indicators, the absence of market competition between producers, service 

providers, trade organizations, as well as the absence an effective system of incentives and 

motivation. 

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

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


