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В нелегкий період національного відродження, який 
уже вкотре переживає Україна, не спадає інтерес до 
історії, культури, духовних витоків нашого народу. 
Національна культура в усьому її багатстві та 
багатогранності завжди була незмінним засобом 
виховання, фундаментом духовного розвитку 
особистості, адже у культурі зосереджені ті гуманістичні 
цінності, які ніколи не старіють. Характерною рисою 
сьогодення є зростання національного самоусвідомлення 
у пострадянських народів. 

Проблема діяльності культурно-освітніх організацій 
висвітлювалась в історичній літературі як одна із 
складових частин великих культурних перетворень, що 
відбувалися в країні (ліквідація неписьменності, 
агітаційна й пропагандистська робота, розвиток преси, 
книгодрукування, кінематографії, мистецтва тощо). 
Спираючись на досягнуті результати у вивченні даної 
проблематики та використовуючи нові оригінальні 
матеріали, автор ставить своєю метою показати роль і 
значення культосвітніх установ у діяльності 
більшовицької партії, яка прагнула засобами 
ідеологічного впливу та проведенням культурної роботи 
внести комуністичну ідеологію у маси, виховати людину 
майбутнього соціалістичного суспільства. Водночас 
автор не торкається діяльності культосвітніх установ 
доби Центральної Ради, гетьманату та Директорії, 
оскільки це становить предмет окремого дослідження. 

Події Лютневої революції 1917 року призвели не 
тільки до повалення монархії в Російській імперії, вони 
сколихнули все громадянське суспільство. Політичне 
життя вирувало – відбувалися масові демонстрації, 
бурхливі зібрання й гарячі дебати. При цьому більша 
частина народних мас залишалася несвідомою. 
Визнаний спеціаліст з історії культурних перетворень в 
СРСР М.П.Кім дійшов висновку, що свідомість не 

приходить до трудящих мас стихійно. Її потрібно 
добиватися наполегливою і тривалою працею [1]. 

Після того, як 7 листопада 1917 року було усунуто 
від влади Тимчасовий уряд, перед новим радянським 
керівництвом повстало нелегке завдання – за допомогою 
державного апарату досягти керованості стихією мас, 
щоб не дати змоги відбутися хаосу або перевороту зі 
зміною устрою. Одним з інструментів такої керованості 
в період між двома великими переломами 1917 і 1929 
років стали численні культурницькі товариства, через 
посередництво яких ідеологічна машина державної 
влади почала роботу по формуванню людини нового 
типу. Великого поширення політосвітня та агітаційно-
масова робота серед населення України набула в таких 
культурно-освітніх організаціях як клуби. 

Переломним моментом в існуванні культурно-
освітніх організацій стала Лютнева революція. 
Народжувалась велика кількість культосвітніх осередків 
на місцях під керівництвом міських дум і земств, 
вчительських організацій, просвіт і кооперативів. 

У процесі створення сотень нових осередків 
культури по містах і селах України не останню роль 
відігравали і більшовики. Використовуючи зростаючу 
творчу ініціативу трудящих мас, вони відкривали клуби, 
читальні, бібліотеки, а також кіоски для продажу 
літератури та газет при багатьох своїх партійних 
організаціях. 

Так, наприклад, на початку липня 1917 року в 
Катеринославі було відкрито клуб «Інтернаціонал». 
Подія ця стала великим святом для місцевого 
пролетаріату, зібралося близько тисячі робітників і 
солдат. Оркестр кілька разів виконував «Марсельєзу», 
хор проспівав «Інтернаціонал». У другій частині вечора 
декламувалися літературні твори [2]. 

Виконком Одеської Ради робітничих депутатів 17 
вересня 1917 року прийняв рішення про план роботи 
культурно-освітньої секції та дав наказ культкомісіям 
створювати школи грамоти, робітничі клуби, 
поліпшувати постановку роботи в народному 
університеті. В рішенні виконкому Ради вказувалося 
також, що всі заходи секції мають провадитись у 
відповідності з мовою і національними особливостями 
трудящих, що проживають в Одесі [3]. 

 
Політична агітація виявилась найдієвішим засобом 

освіти та інформації населення, а мітинги – основною 
формою агітації. З початком ідеологічної боротьби між 
українським і більшовицьким таборами за вплив на 
народні маси, названі установи були втягнуті у політику. 
Культурництво відійшло на другий план. 

Політична освіта здобувалася переважно на мітингах 
та зборах, які проводились на промислових 
підприємствах. Школи у багатьох містах і селах ставали 
одночасно і клубами. У вечірній час, коли закінчувалося 
навчання, тут проводилися засідання Рад, робота гуртків 
і багатолюдні зібрання, на яких ставились питання про 
передачу культурно-освітнім закладам приміщень 
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колишніх державних установ, а також будинків, які 
можна було пристосувати для цієї мети. 

Після проголошення першим Всеукраїнським з'їздом 
Рад в кінці 1917 року у Харкові радянської влади в 
Україні загострилася боротьба за єдиновладдя. Місцеві 
Ради керувалися декретами та постановами радянського 
уряду як у загальнополітичних питаннях, так і в 
питаннях культурного будівництва. На культурно-
освітні комісії при Радах був покладений обов'язок 
здійснювати перебудову діяльності всіх установ 
культури відповідно до завдань радянської влади. При 
радах профспілок Катеринослава, Одеси й інших міст 
також працювали культосвітні комісії, які проводили 
велику роботу по відкриттю робітничих клубів, 
бібліотек, театрів, організації оркестрів, хорів, гуртків 
художньої самодіяльності. 

Незважаючи на певні національні особливості, вся 
діяльність по державному, господарському та 
культурному будівництві на Україні відбувалася у 
відповідності з духом і досвідом соціалістичного 
будівництва в радянській Росії. Це і не дивно, бо згідно з 
рішеннями першого Всеукраїнського з'їзду Рад – 
постанови Всеросійських з'їздів Рад і декрети 
Раднаркому РСФРР негайно набували чинності 
загальнодержавних законів і проводились у життя 
місцевими органами радянської влади [4]. 

Ідеологічну боротьбу за народні маси лідери 
Центральної Ради, а пізніше і уряду Директорії програли 
вождям Російської комуністичної партії. Причиною 
цього стала недооцінка рівня впливу на маси 
більшовицьких ідей, а також те, що не було 
представлено реальної програми дій, яка б знайшла 
підтримку серед широких верств населення.  

А от В.І.Ленін відразу ж після того, як більшовики 
захопили владу, в перший же день після перемоги 
Жовтневої революції підкреслював вирішальне значення 
свідомості народу для державної могутності. «За нашим 
уявленням держава сильна свідомістю мас. Вона сильна 
тоді, коли маси все знають, про все можуть судити і 
йдуть на все свідомо» [5]. Треба відмітити, що саме 
такою свідомістю, яка потрібна вождю світового 
пролетаріату. З цього моменту починається відлік часу і 
діяльність у напрямку формування людини нового 
радянського суспільства.  

Не можна не відзначити високої ефективності 
більшовицьких агітаторів. Особливо це набуло 
вирішального значення в перші місяці громадянської 
війни, коли все населення було дезорієнтоване й не 
знало, за ким іти. Добрий агітатор був вартий сотень 
озброєних солдатів: він міг привернути на свій бік 
війська супротивника й тим самим вирішити долю 
важливих боїв [6]. В умовах стрімкої зміни ситуації, 
масова робота набула великих розмірів і пристосувалася 
до швидкого обслуговування населення. 

Для піднесення загальної і політичної письменності 
створювалися різноманітні курси, частина 
дореволюційних клубів в нових реаліях змінила 

напрямок своєї діяльності. Так Луганський комерційний 
клуб реорганізувався у робітничий клуб з бібліотекою, 
читальнею та різними гуртками художньої 
самодіяльності. Англійський клуб Юзівки також було 
реорганізовано у робітничий, а в колишньому 
купецькому будинку в тій же Юзівці відкрилась 
бібліотека з читальним залом [7]. 

Народна ініціатива в справі відновлення і створення 
нових установ культури перевищувала можливості 
радянської держави не тільки в розумінні наповнення їх 
роботи відповідним змістом та забезпечення 
матеріальною підтримкою, а навіть і в розумінні 
охоплення та підпорядкування єдиному керівництву. 
Мережа установ культури зростала стихійно, їх завдання 
часто визначалися довільно, незалежно від 
загальнодержавних міркувань нової радянської влади, 
яка в перші післяреволюційні роки ще не закріпилася в 
Україні. Не тільки народні будинки, клуби, бібліотеки-
читальні, а й театри, середні та вищі навчальні заклади 
відкривались за постановами місцевих Рад або 
громадських організацій. 

Значного поширення набула така форма культурно-
освітньої діяльності як народні університети. Вони 
відкривалися майже по всіх містах України, на багатьох 
підприємствах і навіть у деяких селах. В декларації 
Тимчасового робітничо-селянського уряду України, 
проголошеній 26 січня 1919 року, зазначалося, що 
просвіта народних мас є однією з перших умов 
зрозуміння цими масами своїх класових революційних 
завдань. Відкрити широкий доступ до університетської 
та фахової освіти робітничим і селянським масам, 
організовувати народні університети – ось в істотних 
рисах педагогічна програма Тимчасового уряду України 
[8]. 

 
Але економічне становище в країні обмежувало 

можливості щодо надання стихійному рухові народних 
мас за опанування культурою належного спрямування і 
визначення доцільності відкриття тих чи інших 
культурно-освітніх організацій, а також створення 
єдиної системи й надання належного змісту їх 
діяльності. Воєнно-політична обстановка, що склалася 
на Україні, також не сприяла процесові створення 
керівних центрів і апарату культурного будівництва. 
При Секретаріаті в справах освіти ще не існувало 
відповідних відділів і комітетів. 

Слід додати, що були періоди, коли становлення і 
розвиток культурно-освітніх організацій припинявся й 
починався процес занепаду всієї культурницької 
діяльності. Перший раз це сталося за часів фактичного 
керування Україною німецько-австрійського 
окупаційного режиму, встановленого на початку 1918 
року. З кінця травня того ж року німецька влада, за 
мовчазної згоди гетьманського уряду П.Скоропадського, 
почала закривати школи, народні будинки, просвіти, 
бібліотеки та інші культосвітні установи, бо бачила в 
них небезпеку для свого панування. 



Створений в грудні 1918 року на хвилі боротьби 
проти гетьманщини, німецьких та австро-угорських 
окупантів уряд Директорії проіснував всього 1,5 місяця. 
5 лютого 1919 року більшовики знову оволоділи 
Києвом, і згодом майже на всій території України була 
встановлена Радянська влада. Очолюваний 
Х.Раковським український радянський уряд проводив в 
Україні ту ж політику, що й уряд Росії. 

Що стосується культурної сфери, то для об'єднання й 
керівництва всією політосвітньою роботою 
Раднаркомом УСРР 27 лютого 1919 року було прийнято 
Декрет про утворення Наркомату радянської пропаганди 
[9]. В містах, на залізничних, великих поштових станціях 
і пристанях створювались агітпункти [10]. 

У виданому ЦК КП(б)У положенні про волосні 
комітети партії мова йшла про те, що вони повинні 
створювати на селах клуби, читальні, бібліотеки, 
культосвітні гуртки тощо. В одному з листів ЦК КП(б)У, 
розісланому навесні 1919 р., говорилося, що 
відповідальні партійні працівники повинні брати 
найактивнішу участь у культурно-освітній діяльності 
місцевих, радянських і партійних клубів, народних 
будинків та інших подібних установ. Роз'яснення 
політичних подій, ідейне виховання широких верств 
населення – ось що становило основне завдання процесу 
нових культурних перетворень в Україні. 

Дуже негативно на стані культурного будівництва 
відбилася розпочата в червні 1919 року арміями генерала 
А.Денікіна нова окупація України. Не визнаючи ні 
української державності, ні культури, ні навіть мови 
українського народу, в існуванні і діяльності культурних 
закладів денікінці вбачали силу, що загрожувала старому 
ладові, реставрувати який вони збиралися. Через те 
установи мистецтв, бібліотеки, клуби, якщо тільки їх 
керівники не були вірними слугами «єдиної неділимої», 
жорстоко переслідувались і закривалися.  

Звільнення України від денікінців в кінці 1919 – на 
початку 1920 р. гостро поставило питання про зміну 
політики радянської влади в Україні. Масові повстання 
влітку 1919 року примусили більшовиків міняти 
тактику. Вона була визначена в тезах з українського 
питання В.І.Леніна і в резолюції VIII Всеросійської 
конференції РКП(б) «Про радянську владу на Україні», 
де, зокрема, відзначалося, що члени РКП на території 
України повинні на ділі проводити право трудящих мас 
учитися і розмовляти в усіх радянських установах 
рідною мовою, всіляко протидіючи спробам штучними 
засобами відтіснити українську мову на другий план 
[11]. 

Найважливішими здобутками масової культури на 
кінець 1920 року були, безумовно: 

• перші успіхи у ліквідації неписьменності, організація 
широкої мережі шкіл, курсів. Доля неписьменних в 
Україні знизилась з 75% (1913 р.) до 50%; 

• початок українського радянського книгодрукування 
та преси;  

• широке розповсюдження друкованого слова через 

бібліотеки, читальні, агітпункти; 
• зроблені перші кроки в перебудові роботи 

культурно-освітніх установ, в розвитку їх мережі. 
 
Загалом же культосвітні організації, народжуючись і 

розв'язуючи завдання організаційного плану, не могли 
залишатися осторонь все наростаючого класового 
протистояння. Вони, особливо з початку 1917 року, 
перетворювались у головну зброю в боротьбі за вплив на 
народні маси. Це стало наслідком грандіозного 
перетворення всієї галузі культури в арену загостреного 
політичного двобою. 

Період національного відродження, що охопив в 
1920-і роки більшість ділянок громадського і 
культурного життя в Україні, був наслідком існування 
української держави у 1917-1919 рр. Як відомо, боротьба 
українського народу за волю, державність і національні 
права закінчилася поразкою. Україна втратила 
незалежність. Але поряд із втратами революція і 
громадянська війна принесли українцям і здобутки. 
Національна свідомість, раніше притаманна обмеженій 
частині інтелігенції, поширилася на всі верстви 
українського суспільства. А за цим прийшло прагнення 
того, щоб до його мови та культури виявлялося більше 
поваги й визнання. Відродження нації дало потужний 
імпульс розвитку українського суспільного життя, 
культури, науки, освіти. Динаміка процесу була 
настільки сильною, що він розвивався і після поразки 
національно-демократичної революції в Україні. Таким 
чином, слід визнати пропагандистське положення 
відносно культурного розквіту Радянської України в 
середині 1920-х років, яке нібито стало результатом 
планомірної політики партії, як таке, що не відповідає 
дійсності. 

У міру зміцнення радянського ладу назрівала 
необхідність створення єдиної системи постійно діючих 
установ культури, які б день у день провадили роботу по 
політичній освіті та задоволенню всіх духовних потреб 
населення. Такі організації створювалися здебільшого за 
ініціативою самих народних мас, які (і в цьому полягала 
своєрідність описаного становища) наполегливо 
добивалися відкриття культурно-освітніх установ 
власними силами і на власні кошти. 

Звичайно ж не вистачало приміщень, матеріальних 
засобів, а головне не було достатньої кількості 
підготовлених людей. Завдання полягало в тому, щоб 
якомога більшу частину інтелігенції залучити до роботи 
в культосвітніх організаціях. 

Щодо клубів по містах, то питання про приміщення 
вирішувалось порівняно легко. Багато будинків 
буржуазії, купецтва та царських чиновників за рішенням 
місцевих органів влади конфіскувались, і в них 
влаштовувались клуби. Складніше було на селі. Тут 
приміщення для шкіл і культурно-освітніх установ 
потрібні були майже всюди. Будинки поміщиків 
збереглися не в кожному селі, багато з них виявилися 
знищеними або дуже пошкодженими під час 



громадянської війни. Ще з весни 1919 року по селах 
півдня України почала проводитись енергійна робота по 
ремонту та пристосуванню поміщицьких, купецьких і 
частково реквізованих куркульських будинків під 
школи, бібліотеки та хати-читальні. 

Як би це не здавалося дивним, але фактом було те, 
що незважаючи на громадянську війну, цілковитий хаос, 
всеохоплюючу анархію і розруху, по багатьох волостях і 
селах приймалися рішення про будівництво нових 
приміщень культурно-освітнього призначення і 
проведення відповідної діяльності. Так, наприклад, 
волосний з 'їзд Рад Федварської волості 
Олександрівського повіту Катеринославської губернії, 
що відбувся у квітні 1919 року, ухвалив побудувати для 
громадсько-культурного призначення будинок, у якому 
повинні влаштовуватися спектаклі, кіносеанси тощо 
[12]. 

З пояснюючої записки до кошторису витрат 
Братського волосного відділу народної освіти на 
півріччя з 1 червня 1919 по 1 січня 1920 року дізнаємося 
про те, що хати-читальні планується організувати в 
кожному шкільному районі. Вони стануть основою 
народних будинків першого ступеня, які повинні бути 
утворені згідно постанови всеросійського з'їзду з 
позашкільної освіти у кожному шкільному районі. 
Згідно зі статтею 17 цього кошторису утримання одної 
хати-читальні повинно було скласти 1000 карбованців на 
місяць, а загалом за вказаний термін витратна частина по 
хатах-читальнях становила 108000 крб. В документі 
також мова йшла і про інші культурно-освітні установи, 
а саме – народний театр (ст.13), народні клуби для 
дорослих і клуби для підлітків (ст. 18) тощо [13]. 

З великим ентузіазмом (судячи з протоколів засідань 
правління) проводилася робота культурно-освітнього 
товариства Новоекономічної копальні Гришинського 
району Донбасу, до складу якої входили бібліотека з 
читальнею для робітників, а також драматична, музична, 
лекційна і спортивна секції. Зокрема, спортивна секція, 
до якої могли записатися і підлітки, внесла пропозицію 
про створення гімнастичного містечка. Силами 
драматичної секції ставилися п'єси «Батраки», «Тещу 
выкуривают», «Вторая молодость», а на пасхальні свята 
– український водевіль в 2-х діях під назвою «Два 
глухих». 

27 серпня 1919 року культурно-освітнє товариство 
прийняло рішення про постанову спектаклю «Поцелуй 
Иуды» для того, щоб зібрані кошти направити у дитячий 
притулок. З правлінням Благодійного комітету було 
погоджено дату проведення цього театрального дійства. 

Не останню роль в діяльності названого товариства 
відігравала така форма культурницької роботи як 
демонстрація кінокартин, зокрема, «Белый ужас», 
«Крылья», «Шакалы власти», «Сын страны, где царство 
мрака» та інші. Від показу фільмів 20 і 21 липня було 
відраховано 75 % з чистого прибутку на користь сиріт 
копальні. 

2 квітня 1919 року культосвітнє товариство обрало із 

своїх рядів одного члена для роботи у відділі народної 
освіти Новоекономічної копальні. Функціонували дві 
школи: крою та шитва і малювання, причому всі 
бажаючі могли безкоштовно відвідувати уроки з 
малювання [14]. 

Товариство жило згідно зі статутом, який майже 4 
місяці (з липня по жовтень) не затверджувався 
відповідними властями. В зв'язку з цим правління 
товариства взяло на себе ініціативу засновників з метою 
підписання статуту і надсилання його до 
Катеринославського окружного суду для реєстрації. 
Було вирішено в найближчі дні виїхати в місто Гришине, 
щоб затвердити у нотаріуса підписи членів правління на 
статуті [15]. Все це яскраво свідчить про великий внесок 
Новоекономічного товариства в справу культурно-
освітнього піднесення у Донецькому краї. 

10 березня 1920 року на адресу товариства надійшла 
заява від комуністичної партії про вилучення з 
бібліотеки-читальні книг і брошур політичного 
характеру для партійної бібліотеки. Правління не 
погодилося з подібним свавіллям, добре пам'ятаючи, як 
нелегко збиралися книжкові фонди, посилаючись на те, 
що бібліотека-читальня належить всій культурно-
освітній організації і без дозволу загальних зборів воно 
не має права розпоряджатися своїм майном в цілому, або 
його частиною [16].  

Культуру в роки воєнного комунізму називали не 
інакше, як «третім фронтом». Наведемо ще один, 
типовий для півдня України, приклад діяльності 
культурно-освітньої установи. Архівні документи 
повідомляють про історію виникнення в 1919 році 
Ганнівської народної бібліотеки, яка знаходилася в 
однойменному містечку Єлисаветградського повіту 
Херсонської губернії. Фонд бібліотеки, якою опікувався 
місцевий виконком, складався із книг, конфіскованих 
радянською владою в поміщицьких маєтках і економіях. 
Нелегкою справою було знайти для бібліотеки хоч яке-
небудь приміщення, бо усі придатні для цього 
помешкання становили чиюсь приватну власність. 
Питання це все ж таки вирішили, розмістивши 
бібліотеку в невеликій кімнаті при місцевому 
кредитному товаристві. Але постала нова проблема – де 
знайти бібліотекаря? Як зазначається у документі, в 
волості неможливо вказати ні на одного чоловіка, який 
би задовольняв тим вимогам, що висувалися до 
бібліотекаря, а також мав бажання займатися цією 
справою. Кінець кінцем знайшли людину, яка почала 
виконувати обов'язки завідуючого бібліотекою. Чимало 
книг було роздано на руки читачам, але з приходом 
денікінців бібліотекар змушений був виїхати і література 
назад вже не повернулася. До того ж частину фонду 
знищили білогвардійці [17]. 

Відбудова позашкільних установ, дальше 
розгортання їх мережі і, головне, підпорядкування їхньої 
діяльності політичним завданням почалося слідом за 
звільненням території України від денікінських армій. 

ЦК КП(б)У в листі до партійних комітетів 24 січня 



1920 року писав, що для того щоб агітаційно-освітня 
робота не виявилась скороминущою, слід відшукувати і 
знову створювати на місцях центри – провідники 
радянського впливу, і в цьому слід спиратися перш за 
все на існуючі пролетарські організації, спілки молоді, 
осередки співчуваючих комунізмові або навіть на 
окремих надійних товаришів, залучаючи їх до 
культурно-масової та політичної діяльності в читальнях, 
клубах тощо.  

Пам'ятаючи про стратегічне завдання перевиховання 
народних мас у комуністичному дусі, партійне 
керівництво не послаблювало своєї уваги відносно 
розвитку культурно-освітньої роботи серед селянства. В 
липні 1920 року було вирішено створити при 
волвиконкомах волосні політосвіти для об'єднання і 
координування засобів і зусиль різних відомств та 
установ в галузі культури. 

Нарада представників губернських відділів по роботі 
на селі, яка відбулася у вересні місяці, серед чергових 
задач в галузі культмасової діяльності виділила такі: 
організація клубів, читалень (актуальність цього завжди 
була на часі), ліквідація загальної і професійної 
неграмотності, відкриття короткотермінових 
сільськогосподарських курсів [18]. 

Лідер більшовиків В.І.Ленін на початку листопада 
1920 року чітко визначив: «Найголовніше в культурно-
освітній роботі – це питання про зв'язок освіти з нашою 
політикою. Ми по всій лінії своєї освітньої роботи не 
можемо стояти на старій точці аполітичності освіти, не 
можемо ставити освітню роботу поза зв'язком з 
політикою» [19]. Постала потреба у виникненні такого 
органу, наділеного державною владою, який зможе 
об'єднати всю культосвітню діяльність і керувати нею.  

III сесія ВУЦВК у листопаді 1920 р. висловилась за 
посилення політичної освіти робітників і незаможного 
селянства. На основі рішення сесії Рада Народних 
Комісарів УСРР 14 грудня 1920 року прийняла декрет 
про утворення при Наркомосі Головного комітету 
політосвіти [20]. 

Це означало, що часи гегемонії мітингу скінчилися. 
Був взятий курс на жорстку централізацію культурно-
освітньої роботи в місті і на селі. Партією ставилася нова 
мета – формування у трудівників цілісного 
марксистського світосприйняття. 

Культурному будівництву Радянська влада надавала 
величезного державного значення. Ще в декреті РНК 
РСФРР від 9 листопада 1917 року, підписаному 
В.І.Леніним і А.В.Луначарським, відзначалося, що 
робота культосвітніх організацій повинна бути 
самостійною і мати повну автономію як щодо 
державного центру, так і центрів муніципальних [21]. 

Пояснення цій самостійній роботі культосвітніх 
товариств полягає в тому, що відразу після захоплення 
більшовиками влади, комуністична партія була зайнята 
насамперед збереженням політичної гегемонії і ще не 
підпорядкувала собі культурну сферу, в той час як 
народні маси тільки усвідомлювали, що ж таки 
відбулося в країні.  

На початку 1919 року увага більшовицьких 
організацій України до розвитку національної культури 
посилилась. Вони повели уперту боротьбу за 
керівництво в позашкільних установах. Але «червоний 
кавалерійський наскок» не досягнув жаданої мети, бо 
значна частина української інтелігенції, що очолювала 
культурно-освітні організації, не підтримувала 
радянську владу. Тоді керівництво комуністичної партії 
пішло по іншому шляху – через утворення нових 
установ культури в тих населених пунктах, де вже 
існували партійні осередки. А головне – радянська влада 
створювала законодавчу базу, яка регулювала б 
культурно-освітній рух на Україні. 

По ходу розгортання процесу так званої культурної 
революції, і особливо після утворення Головполітосвіти 
як державного органу керівництва позашкільною 
діяльністю, планомірний ріст культурно-освітніх 
установ стає одним з найважливіших завдань 
культурного будівництва. Однак слід відзначити, що 
через відсутність необхідних кадрів Головний політико-
освітній комітет республіки сформувався і розпочав 
роботу лише в лютому 1921 року. 

Головполітосвіта висунула принцип «клубного 
комбінату» – об'єднання всіх політосвітустанов навколо 
одного організуючого центру. В місті таким центром 
став робітничий клуб – єдина достатньо глибока й 
життєва форма, якій під силу було розв'язати нові 
культурно-історичні завдання. 

Вважалось, що кожний робітник повинен бути 
членом пролетарського клубу. “Людина не може бути 
самотньою, – читаємо у документі, – вона завжди 
шукала суспільство собі подібних. Трудящих об'єднують 
загальні інтереси, однакові задачі і навіть близьке до 
родинного відношення” [22]. 

Не можна обминути увагою інструкцію по 
організації робітничих клубів, в якій зазначається їх 
головна мета. На клуби покладалося важливе завдання у 
проведенні культосвітньої роботи серед робітників міст і 
містечок, підвищення їх культурного рівня. 

Внаслідок зміни державного устрою в країні для 
багатьох установ і організацій, що існували раніше, 
настали нелегкі часи. В доповіді про стан освіти в 
Херсонській губернії, датованій травнем 1919 року, 
читаємо про занепад всіх недільних шкіл тому що вони, 
начебто, не відповідали потребам робітничого класу. 
Більшість клубів, які були в губернії на той час, вели 
загальну культурно-освітню роботу. Що ж стосується 
їхньої політичної спрямованості, то вона була 
притаманна тільки партійним клубам [23].  

 
З початку 1920-х років аполітичність клубів стає 

просто неможливим явищем. Кількість їх швидко росте, 
і якщо до Жовтневої революції робітничих клубів на 
Україні було кілька десятків, то на 1 січня 1923 року їх 
стало 621, а через чотири місяці – 896 [24]. Клуби 
поділялися на фабрично-заводські, районні та 
центральні. Всі вони проводили масову роботу серед 
робітників, крім того, центральні та районні клуби 



надавали методичну допомогу фабрично-заводським, 
організовували лекційні бюро, створювали показові 
художні колективи. Клуби були також осередками 
організації культурного відпочинку і дозвілля. Понад 90 
% клубів мали свої бібліотеки і читальні зали, 31 % – 
кінозали [25]. 

Робота клубів на місцях спрямовувалась місцевими 
партійними організаціями через культвідділи 
фабзавкомів та клубним відділом Головполітосвіти. 
Відкривалися клуби в приміщеннях колишніх 
комерційних клубів, в робітничих казармах, а іноді для 
них будувалися й нові приміщення. Так, Миколаївський 
партійний клуб мав 10 кімнат і великий зал для глядачів. 
В клубі був буфет, де за дешевими цінами відпускалися 
обіди, вечері та чай. Щоденно працювала шахова 
кімната, вщерть переповнена граючими, діяла більярдна, 
відкрився тир. Щомісячно в середньому читалося 6 
лекцій на загальноосвітні, антирелігійні і політичні теми, 
які іноді супроводжувалися концертами і виставами 
діючого при клубі драмгуртка [26]. 

Жваву роботу проводили клуби в шахтарських 
районах Донбасу. В деяких з них нараховувалося до 400 
членів [27]. В інших регіонах України також 
функціонували клуби за професійною ознакою. 
Одеський союз хіміків, який нараховував 1500 чоловік, в 
будинку № 34-а по Старопортофранківській вулиці мав 
свій професійний клуб, в якому було 5 кімнат і зал для 
глядачів [28]. 

У 1923 році в Херсоні налічувалося 4 робітничі 
клуби. В центральному нараховувалося 900 членів, в 
клубах водників та будівельників – відповідно 573 і 122 
чоловіка. При профспілках місцевого транспорту, 
поліграфу, у пожежній команді і двох лікарнях існували 
клубні ячейки. Партійний клуб зі своїми 273 членами 
знаходився у процесі злиття з центральним робітничим 
клубом. Документи відмічають відсутність у Херсоні в 
1923 році клубів представників національних меншин, а 
також те, що в клубі комуністичної спілки молоді 
членство не практикувалося [29]. Для моряків з 
іноземних пароплавів, які заходили у херсонські гавані, 
планувалося відкрити інтернаціональний клуб [30]. 

Дуже слабкою була матеріальна база клубів. Навіть 
ті невеличкі суми, що асигнувалися на клубну роботу, 
надходили надзвичайно неакуратно. 

Дана тема ще недостатньо висвітлена в історичній 
літературі. Діяльність культурно-освітніх організацій 
півдня України потребує об’єктивного і повного 
дослідження для подальшого наукового переосмислення 
всього культурного процесу в зазначеному регіоні в 
першій чверті XX століття. 
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