
Правовий часопис Донбасу № 3 (68) 2019 

35 
 

УДК: 94 (477.6) «1943/1953» : 340.15 
DOI: https://doi.org/10.32366/2523-4269-2019-68-3-35-43 

Титаренко Олена Юріївна, 
кандидат історичних наук 
(Інститут гуманітарних та соціальних наук 
Національного технічного університету  
«Дніпровська політехніка», м. Дніпро) 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8710-4096 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР 
У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 

У статті характеризуються особливості нормативно-
правового регулювання культурної сфери УРСР під час піс-
лявоєнної відбудови. Акцентується увага на положенні тво-
рчої інтелігенції у світлі ідеологічної кампанії «ждановщи-
на», що почалася в 1946 році; впливі нормативних партійних 
директив і пропаганди на зміст і параметри функціонування 
культурної сфери. Зроблено висновок про те, що культурне 
життя в післявоєнному радянському суспільстві регламен-
тувалося органами влади й партійними структурами як на 
центральному, так і на регіональному рівні. Це призводило 
до його надмірної політизації, обмежувало спектр висвітлю-
ваних літературою, театром, кінематографом проблем, зву-
жувало можливості повноцінної творчої реалізації. 
Ключові слова: повоєнна відбудова; нормативно-правове ре-
гулювання; культурна сфера; «ждановщина»; ідеологія; 
пропаганда. 

Постановка проблеми. Під час вивчення періоду повоєнної відбудови на периферії 
дослідницького інтересу традиційно залишалися питання, пов’язані із соціокультурними 
процесами. Нечисленні публікації, тою чи іншою мірою присвячені цим аспектам, харак-
теризувалися глорифікацією досягнень і, навпаки, замовчуванням проблем. Фактично пе-
ремога у війні послужила додатковим легітимаційним чинником для влади, яка, за влуч-
ним виразом відомого радянського історика Г. Бордюгова, «освятила, зробила недоторка-
ними командно-адміністративні методи управління» [1, с. 281]. Разом з тим до числа скла-
дних дискусійних питань можна зарахувати ті, що стосувалися ролі органів центральної та 
місцевої влади в якості чинників організації культурного життя, особливостей правової 
регламентації культурної сфери, місця державного механізму щодо організації роботи ку-
льтурницьких інституцій та митців за умов зміни режиму воєнного та повоєнного часу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На межі 80–90-х років ХХ ст. з’явилися 
перші новаторські публікації, які започатковували критичне переосмислення доби сталіні-
зму та її особливостей у культурній сфері. Одними з перших спробували неупереджено 
розкрити складні сторінки історії культурних процесів епохи сталінізму українські дослід-
ники Ю. І. Шаповал [2], М. В. Коваль [3; 4], В. К. Баран, В. М. Даниленко [5]. Окремі пи-
тання, пов’язані з діяльністю та творчістю мистецької інтелігенції наприкінці війни та в 
повоєнний період в Україні, висвітлюються в дослідженнях Н. М. Сірук [6], Л. П. Ругаль 
[7] та Д. І. Малежика [8]. Певні аспекти соціокультурних процесів та їхніх особливостей у 
період війни та в перші повоєнні роки в регіональному контексті знайшли відображення в 
роботах М. О. Бистрої, В. Є. Калашнікової, Д. М. Титаренка [9; 10; 11]. Однак відкритим 
залишається питання про те, якою мірою правова система Української РСР у питаннях ре-
гулювання культурних процесів відобразила особливості панівної політичної доктрини й ті 
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принципи, що склалися в довоєнний час і відповідали особливостям режиму тоталітарної 
держави.  

З урахуванням вищеозначеного метою цієї статті є виявлення та узагальнення нор-
мативної бази, що стосувалася культурної сфери Української РСР повоєнного періоду, від-
творення основних форм і специфіки законодавчої регламентації та політико-ідеологічного 
контролю за культурними процесами. 

Виклад основного матеріалу. Умови війни, окупації, яку пережили мільйони лю-
дей, руйнування довоєнної мережі культурно-просвітніх організацій, породжені цим чис-
ленні соціальні та політичні проблеми зумовили ситуацію, коли питання відновлення ку-
льтурно-просвітньої інфраструктури набувало стратегічного значення. Вирішення питань, 
що стосувалися функціонування клубів, бібліотек, «червоних кутків», покладалося на пар-
тійні структури різного рівня, профспілки, виконкоми рад трудящих [12, с. 1, 5]. 

Крім загальносоюзного законодавства, виконавчо-розпорядчі органи в період війни 
та перших повоєнних років у питаннях організації культурного життя керувалися низкою 
нормативних актів, що розроблялися на республіканському та обласному рівнях. 

Насамперед проблеми відновлення народного господарства і, у контексті цього, ку-
льтурно-освітнього життя у визволених районах постійно розглядалися на пленумах ЦК, 
обкомів, міськкомів та райкомів КП(б)У. Із чотирьох пленумів ЦК КП(б)У, які відбулися в 
1944–1945 рр., на трьох обговорювалися питання виховної роботи cеред населення [13, 
с. 240]. Першочергову роль у реалізації їхніх рішень відігравали обласні партійні комітети. 
Відповідальними за виконання рішень ЦК були особисто секретарі обласних комітетів. Ро-
зпорядження ЦК КП(б)У часто поширювалися на всі області УРСР, навіть коли вони сто-
сувалися лише однієї [14, с. 130]. Безперечно, що за умов політично-ідеологічного тиску 
спостерігались очевидні суперечності між очікуваннями й культурними запитами населен-
ня в межах парадигми «народної культури» та пропозиціями й очікуваннями влади в ме-
жах офіційного культурницького дискурсу.  

Органами влади протягом перших постокупаційних років було видано низку окре-
мих постанов, що регулювали питання культурно-просвітньої роботи в окремих галузях. 
До них, зокрема, відносилися Постанова РНК УРСР та ЦК КП(б)У «Про поліпшення робо-
ти сільських кіноустановок» від 11 жовтня 1944 р. [15, с. 146–148], Постанова Ради Мініс-
трів УРСР «Про заходи щодо зміцнення районних і сільських бібліотек» від 5 березня 
1947 р. [15, с. 287–291], постанови, що стосувалися репертуару художньої самодіяльності, 
лекційної пропаганди, заходів щодо поліпшення роботи сільських та колгоспних клубів, 
роботи профспілкових клубів тощо, які мали наслідком прийняття обкомами КП(б)У та 
виконкомами облрад відповідних рішень. Окремою сферою регулювання залишилися свя-
та та урочистості, порядок проведення яких і репертуарна програма визначалися і затвер-
джувалися відповідно до постанов ЦК КП(б)У на бюро обкомів [16, с. 143–150]. 

У перші повоєнні роки державне керівництво вимушене було зробити декілька кро-
ків у напрямку лібералізації суспільного життя. Проте, зіштовхнувшись із новими віяння-
ми й відчуваючи їхню потенційну загрозу, воно посилило тиск на наукову та творчу інте-
лігенцію [17, с. 139]. Незважаючи на те, що митці користувалися певними матеріальними 
привілеями, вони мали чітко дотримуватися визначених політичною системою канонів, 
невиконання яких у професійній діяльності суворо каралося [18, с. 148].  

Після завершення війни для центральних і місцевих органів влади стало можливим 
приділяти значно більшу увагу питанням соціально-культурного розвитку. Ураховуючи 
необхідність створення певних дорадчо-консультативних структур, що мали полегшувати 
прийняття актуальних і відповідних вимогам часу й поставленим завданням рішень, у бе-
резні 1945 р. було створено комісії Політбюро ЦК КП(б)У з науки, преси та видавництв, 
культури і літератури на чолі з Д. З. Мануїльським [19, с. 11]. До складу комісій було залу-
чено багатьох відомих учених, літераторів, композиторів, що виступали як експерти. Пока-
зовим у плані завдань, які ставилися перед діячами культури, стала доповідь «Про чергові 
завдання літературно-мистецької критики на Україні» завідувача відділу літератури і мис-
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тецтв Управління пропаганди і агітації ЦК КП(б)У Л. Новиченка [20, с. 2; 21; 22; 23]. 
Окрім цього, згідно з Постановою РНК СРСР та ЦК ВКП(б) від 24 березня 1945 року було 
створено відділи культурно-освітньої роботи, які координували та спрямовували ініціати-
ви на місцях, організовували громадських активістів, упроваджували ефективні методи ро-
боти, до найпоширеніших з яких належали метод «народного будівництва», суботники та 
недільники, місячники [24, с. 90]. Про основні напрямки роботи виконкомів у сфері куль-
тури в повоєнний період, наприклад, свідчать назви прийнятих Ворошиловградським обл-
виконкомом протягом 1945–1952 рр. рішень, що стосувалися питань державного впливу та 
відбудови мережі культурно-освітніх установ та системи охорони культурної спадщини: 
«Про наслідки ревізії обласного відділу мистецтв», «Про реєстрацію пам’ятників культури 
і старовини» тощо [25, с. 47]. 

Під особливим контролем тоталітарна система тримала кінематограф, театр, музику 
та літературу, оскільки саме ці види мистецтва були найбільш доступними для широких 
мас і містили в собі потенційні можливості для критики наявної системи. З другої полови-
ни 40-х років ідеологічний тиск, який був дещо послаблений у період війни, знову починає 
набирати сили й незабаром набуває характеру ідеологічного наступу, спрямованого насам-
перед проти інтелігенції. Так, уже влітку 1946 р. відбувся перший після війни Пленум 
ЦК ВКП(б), на якому було визначено генеральну лінію партії на післявоєнний період і ух-
валено низку постанов, що стосувалися нового ідеологічного курсу і, зрозуміло, ідеологіч-
ної чистки. Координацію цих процесів було доручено членові Політбюро ЦК ВКП(б) 
А. О. Жданову. Ідеологічна кампанія, що розгорнулася після цього Пленуму, отримала на-
зву «ждановщина». Вона була спрямована на викриття «буржуазного націоналізму» та йо-
го прибічників, які, на думку партійного керівництва, зміцнили свої позиції під час війни 
[5, с. 42]. Відповідно до рішень ЦК ВКП(б), протягом серпня ― жовтня 1946 р. було ухва-
лено низку постанов ЦК КП(б)У погромницького характеру. Перша Постанова ― «Про 
журнали «Звезда» і «Ленинград» (14 серпня 1946 р.), яка була опублікована в газеті «Куль-
тура и жизнь» (орган Управління пропаганди та агітації ЦК), мала визначати ключові век-
тори культурної політики. Майже одразу виходять і наступні Постанови: «Про кінофільм 
«Велике життя» (04 вересня 1946 р.), «Про перекручення і помилки у висвітленні історії 
української літератури в «Нарисі історії української літератури» (24 серпня 1946 р.), «Про 
журнал сатири і гумору «Перець» (19 вересня 1946 р.), «Про журнал «Вітчизна» (01 жовт-
ня 1946 р.), «Про репертуар драматичних і оперних театрів УРСР і заходи до його поліп-
шення» (20 жовтня 1946 р.). У цих постановах і тогочасній пресі згадувалося близько сотні 
імен українських діячів науки й культури, яких звинувачували в буржуазному націоналіз-
мі. Згодом було прийнято Постанови Політбюро ЦК КП(б)У «Про перевірку виконання 
Спілкою радянських письменників України рішення ЦК ВКП(б) про журнали «Звезда» и 
«Ленинград» (07 жовтня 1947 р.), «Про стан і заходи поліпшення музичного мистецтва на 
Україні у зв’язку з постановою ЦК ВКП(б) «Про оперу «Большая дружба» В. Мураделі» 
(22 травня 1948 р.). Загалом у період від 1946 до 1951 року було прийнято 12 значних пос-
танов ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У з ідеологічних питань, що спрямовувалися на викриття 
різноманітних політико-ідеологічних прорахунків, начебто допущених представниками 
творчої інтелігенції [26, c. 283]. 

Характер та перебіг ідеологічних кампаній повоєнного періоду чималою мірою ви-
значався позицією керівництва, зокрема першого секретаря ЦК КП(б)У М. С. Хрущова. З 
одного боку, вона характеризувалася розумінням у питаннях підготовки кадрів для установ 
культури, збільшенням фінансування культурно-мистецької сфери, з іншого ― сприянням 
ідеологічним кампаніям. Ще більш негативні наслідки для творчої інтелігенції мала діяль-
ність Л. М. Кагановича та Л. Г. Мельникова на посаді перших секретарів ЦК КП(б)У: саме 
на період їхньої роботи припав пік політичних репресій в Українській РСР у повоєнний 
період [27, с. 106–107]. 

Наприкінці 40-х ― початку 50-х років суспільно-політичне життя ознаменувалося 
новим етапом в ідеологічних кампаніях, що вирізнявся боротьбою проти «безродного кос-
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мополітизму». Звинувачення в антипатріотизмі театральних критиків швидко перейшли у 
звинувачення в антипартійності, «низькопоклонстві» перед західною ідеологією та культу-
рою, у політичній неблагонадійності й навіть у шпіонажі. Так, у травні 1947 року було ви-
дано Постанову ЦК КП(б)У «Про поліпшення ідейно-політичного виховання кадрів і про 
боротьбу проти проявів буржуазно-націоналістичної ідеології». Ідеологічні заходи негайно 
підкріплювались адміністративно-каральними як стосовно членів партії, так і безпартій-
них. До того ж характерною особливістю цієї кампанії стало те, що вона супроводжувалася 
відвертим антисемітизмом. Особливо посилилась антисемітська кампанія в УРСР у грудні 
1949 p., коли республіканську партійну організацію очолив перший секретар ЦК КП(б)У 
Л. Г. Мельников. Кампанія супроводжувалася звільненням євреїв із центральних культур-
но-ідеологічних установ, редакцій газет, журналів, академічних інститутів, театрів тощо 
[28, с. 134]. 

Одним із ключових елементів політико-ідеологічного контролю над культурною 
сферою традиційно була цензура, що значною мірою визначала параметри роботи установ 
культури, газет, видавництв, радіомовлення тощо. З метою попередження та викорінення 
щонайменших відхилень від ідейних стандартів у липні 1946 року було створено Головне 
управління у справах літератури та видавництв при Раді Міністрів УРСР, більш відоме як 
Головліт УРСР. Цей орган керувався низкою документів, зокрема «Переліком відомостей, 
заборонених до опублікування у відкритій пресі» [6, с. 38]. Відділ пропаганди й агітації, 
що діяв у складі ЦК КП(б)У, визначав основні напрямки роботи органів цензури й загалом 
контролював політико-ідеологічну роботу в республіці [29, с. 13].  

Важливим чинником регулювання і контролю повсякденного життя населення, 
впливу на характер соціокультурних процесів, зокрема й адаптації до нових умов роботи 
та життя, стала ініційована як на центральному, так і на місцевому рівні пропаганда. Вона 
набула яскраво вираженого мобілізуючого характеру і, як зазначає німецька дослідниця 
Таня Пентер, «…як компенсацію за катастрофічні життєві умови і повсякденну боротьбу 
за виживання … пропонувала знову картини щасливого сьогодення і ще більш блискучого 
майбутнього» [30, с 372]. 

Канонізована в повоєнні роки поетика соцреалізму, пропонуючи систему векторів 
розвитку й табу, обмежувала можливість творчості, власного вибору для митців [18, 
с. 414]. Цю лінію було продовжено й надалі, коли з’явилися Постанови ЦК КП(б)У «Про 
журнал «Дніпро» (1950), «Проти ідеологічних перекручень в літературі» (1951) тощо. На 
думку відомого українського історика Ю. І. Шаповала, «…властиві цим документам беза-
пеляційність, брутальний схематизм призвели до серйозних перекручень в оцінках загаль-
ного стану літератури і мистецтва на Україні» [2, с. 275]. Тенденції, закладені в постано-
вах, призводили до того, що література, мистецтво, наука ставали ізольованими, утрачаю-
чи свій зв’язок із західним світом [31, с. 207]. 

Тотальна регламентація суспільного життя мала наслідком санкціонування місце-
вих культурних ініціатив на найвищому рівні й навіть, попри наявність усієї необхідної 
нормативно-бюрократичної бази, апелювання до персоналій. Яскравим прикладом цього є 
кіносценарій Бориса Горбатова «Битва за вугілля» (він був реалізований у фільмі «Донець-
кі шахтарі») [32]. Незважаючи на те, що сценарій був прийнятий Художньою радою Мініс-
терства кінематографії СРСР, схвалений Міністерством вугільної промисловості СРСР та 
згідно з рішенням Ради Міністрів СРСР включений до плану виробництва, наявність у 
сценарії сцен, у яких зображували Сталіна та членів Політбюро, зумовило звернення сце-
наристів до особистого секретаря Сталіна О. Поскрьобишева із проханням про дозвіл на 
друк сценарію [33, с. 618–619]. 

Поміж першочергових завдань режиму в повоєнний період було виключення будь-
яких іноземних впливів, що також передбачало відповідне нормативно-правове реагування 
з боку влади. В одній із постанов, що стосувалася роботи органів цензури, начальник Го-
ловліту УРСР К. Полонник зазначав, що до міністерств, підприємств та установ із Німеч-
чини та інших країн надходить трофейна література, серед якої є «антирадянські матеріа-
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ли, що підлягають вилученню та знищенню на місці…» (в Україні станом на 1946 рік тро-
фейна література була отримана в 14 областях у кількості 213,6 тис. примірників).  
У 1947 році Головліт СРСР розіслав усім міністерствам накази, що визначали порядок на-
дходження і використання трофейної літератури, яка обов’язково підлягала цензурі. Як 
правило, таку літературу тримали в закритих книжкових фондах бібліотек, забезпечивши її 
«недоторканість» [6, с. 41]. 

Контроль за діяльністю установ культурної сфери зумовив створення ще однієї спе-
ціалізованої установи ― Комітету у справах мистецтв УРСР, до функцій якого належала 
регламентація культурницьких проявів. Виявлені ним під час планових та позапланових 
перевірок закладів культури відхилення від чинних приписів мали наслідком звернення до 
партійних структур на місцях із проханням про вжиття можливих заходів [34, с. 61–63].  

Водночас, незважаючи на прийняття низки постанов, що окреслювали вектори роз-
витку культури та мистецтва, звужували можливості прояву творчої ініціативи, а їхня імп-
лементація у практичну діяльність культурно-мистецьких установ відбувалася проблема-
тично. Так, у червні 1948 р. було серйозно розкритиковано республіканське видання «Ра-
дянське мистецтво» за недостатнє висвітлення постанов ЦК ВКП(б) та КП(б)У з ідеологіч-
ної роботи. Як аргумент наголошувалося на тому, що за перші 5 місяців 1948 р. газета міс-
тила лише 9 статей, у яких «…робота театрів, кіно та музики висвітлюється більшою чи 
меншою мірою з позицій вказаних рішень ЦК ВКП(б)…». [35, с. 8]. Усе це дозволяє поста-
вити питання про не завжди достатню ефективність механізмів контролю духовного життя 
навіть за умов панування тоталітарного режиму, існування певних сфер, де цей контроль 
не був таким усеосяжним, а вимога до громадянина і, зокрема, митця всебічно виявляти 
відданість та підтримку владного режиму виконувалася, безумовно, не всіма й не повсяк-
час [36, с. 63–64]. Хоча в глобальному контексті повоєнних суспільних процесів це було 
нетиповим.  

Висновки. Повоєнний період в Українській РСР характеризувався посиленням ад-
міністративно-командних методів управління всіма сферами державного життя, у тому чи-
слі й культурною. Культурно-просвітницька робота, що здійснювалася в радянському сус-
пільстві, задовольняючи певні пізнавальні та духовні інтереси й запити населення, мала 
чітко виражену й нормативно визначену ідейну спрямованість. Тотальний контроль над 
громадською активністю і культурним життям, діяльністю культурно-просвітницьких 
установ став невід’ємним компонентом повоєнного повсякдення. Творча інтелігенція при 
цьому відповідно до партійних директив розглядалася як інструмент ідеологічного впливу 
на суспільство. Жорстка політико-правова регламентація, наявність численних норматив-
них приписів мали наслідком певну уніфікацію соціокультурного життя, установлення жо-
рстких умов та рамок, що значно ускладнило розкриття повною мірою потенціалу митців 
та культури загалом. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
В УКРАИНСКОЙ ССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

В статье характеризуются особенности нормативно-правового регулирования культурной сфе-
ры УССР в период послевоенного восстановления. Акцентируется внимание на положении творчес-
кой интеллигенции в свете начавшейся в 1946 году идеологической кампании «ждановщина»; влия-
нии нормативных партийных директив и пропаганды на содержание и параметры функционирова-
ния культурной сферы.. Сделан вывод о том, что культурная жизнь в послевоенном советском обще-
стве регламентировалась органами власти и партийными структурами как на центральном, так и на 
региональном уровне. Это приводило к ее чрезмерной политизации, ограничивало спектр освещае-
мых литературой, театром, кинематографом проблем, сужало возможности полноценной творческой 
реализации. 
Ключевые слова: послевоенное восстановление; нормативно-правовое регулирование; культурная 
сфера; «ждановщина»; идеология; пропаганда. 
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THE NORMATIVE AND LEGAL REGULATION OF THE CULTURAL 
SPHERE IN UKRAINIAN SSR IN THE POSTWAR PERIOD 

In the article describes the features of the normative and legal regulation of the cultural sphere of the 
Ukrainian Soviet Socialistic Republic during the postwar reconstruction period. It is highlighted, that the 
cultural processes was determined by comprehensive control and sanctions of local cultural initiatives by 
the authorities. Such situation was a normal and logical for the command and administrative system and 
aimed the subordinating culture to other spheres of public life, in particular, to politics and economics. It 
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should be noted, that in addition to the all-Union legislation, the administrative authorities during the war 
and the first postwar years in the questions of organization of cultural life were guided by a number of 
normative acts that are being developed both at the republican and regional levels. The attention on the 
situation of the creative intelligentsia in the limits of the ideological campaign «Zhdanovshchina», which 
began in 1946, the influence of normative directives of the Communistic Party and propaganda to the 
activities of the representatives of arts is focused. The creative intelligentsia in accordance with the Party 
directives was seen as an instrument of ideological influence on the society. Despite the fact, that 
representatives of arts used certain material privileges, they had to clearly keep to the canons of the Soviet 
political system. The failure of these canons in their professional activity was strictly punished. It is 
concluded that the cultural process in the postwar Soviet society is regulated by the authorities and the 
Communistic party structure both at the central and regional levels. This fact means the politicization of 
culture, limited the problems covered by literature, theater and cinema, and narrowed down the 
possibilities of the creative realization. 
Key words: postwar reconstruction; the normative and legal regulation; cultural sphere; 
«Zhdanovshchina»; ideology; propaganda. 
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