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Після військової окупації УНР більшовицькою Росією 
у 1921 р. вчителі як соціальна група перетворилися на 
об’єкт владної політики. Їх залишали на посаді тільки 
після засвідчення лояльності до окупаційного режиму. 
Мета статті — визначити основні напрями та методи 
впливу нового радянського вчительства на виховання дітей 
у руслі комуністичної ідеологічної пропаганди. Об’єктом 
дослідження є діяльність вчителів на території УСРР/
УРСР у 1920—1940-х рр., зокрема специфіка їх навчально-
виховної, громадської роботи, її вплив на деформацію 
традиційної обрядової культури та повсякдення українців. 
Джерельною базою дослідження є усно-історичні свідчення 
українців, архівні документи, ілюстративні матеріали 
(плакати), періодичні видання вказаного періоду.

У статті використано структурно-типологічний, історико-
порівняльний, міждисциплінарний методи та метод польо-
вих досліджень.

Ключові слова: радянський вчитель, традиційна культу-
ра, повсякденність, деформація, колективна пам’ять, кому-
ністичний тоталітарний режим, Голодомор-геноцид.
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The research is relevant as it considers the impact of soviet 
teachers onto the process of traditional Ukrainian lifestyle de-
struction in 1920ths—1940ths. 

The subject and the source base of the research are oral his-
torical testimonies of Ukrainians, archival documents, illustra-
tions (placates), periodicals of the mentioned period.

The goals of the research are: to define the methods and 
directions of new soviet teachers used to impact onto children’s 
education in the course of communistic propaganda; to analyze 
the pressure methods they used for certain group of children 
(manipulations, intimidations, persecutions and prosecutions); 
to show how starting from the 1930s, communist totalitarian 
regime attracted village teachers of Ukraine to «brigades of ac-
tivists» and how they became both eyewitnesses and partici-
pants of forced collectivization and dekulakization (rozkurku-
lennia), mass repressions, terror, and organizing the crime of 
the Holodomor genocide against Ukrainian nation in 1932—
1933; to analyze the reasons why teachers became active exe-
cutants of anti-Ukrainian policy of Soviet government which 
caused collective trauma of the nation; to reveal the changes of 
traditional family lifestyle, relations between members of Ukrai-
nian family, relationships inside the rural community and defor-
mation of traditional Ukrainian culture.

The methods of structural typology, historical comparison, 
cross-disciplinary and field researches were used for the goals 
accomplishment. 

Keywords: Soviet teacher, traditional culture, еveryday life, 
deformation, collective trauma, communist totalitarian regime, 
the Holodomor genocide.
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Вступ. В умовах посттоталітарного українського 
суспільства, коли офіційна історія дискредито-

вана, щоб встановити історичну справедливість, зро-
зуміти та осмислити власний досвід, варто зверну-
тися до «колективної» та «комунікативної пам’яті». 
Обґрунтоване Яном Ассманом поняття комуніка-
тивної пам’яті, що ґрунтується на щоденному спіл-
куванні [1], стало особливо затребуване під час до-
слідження травматичного досвіду певних груп. Ця 
практика набула поширення у багатьох країнах світу. 
А за визначенням П’єра Нора в останні десятиліття 
відбувається «всесвітній тріумф пам’яті» [2]. Відтак 
комунікативна пам’ять стала об’єктом дослідження 
етнографів та антропологів, оскільки дає можливість 
глибше зрозуміти причину різних трансформаційних 
та деструктивних процесів, що відбулися з традицій-
ною народною культурою.

Об’єктом нашого дослідження є діяльність вчите-
лів на території УСРР/УРСР у 1920—1940-х рр., 
зокрема специфіка їх навчально-виховної, громад-
ської роботи, її вплив на деформацію традиційної об-
рядової культури та повсякдення українців.

У статті застосовано структурно-типологічний, 
історико-порівняльний, міждисциплінарний мето-
ди та метод польових досліджень.

Основна частина. Після військової окупації 
Української Народної Республіки більшовицькою 
Росією у 1921 р. вчителі як соціальна група пере-
творилося на об’єкт владної політики. В Україні по-
всюдно відбувалася комуністична селекція вчитель-
ства. На початку 1920-х рр. українські освітяни, які 
не хотіли змінювати характер чи методи навчання, 
були депортовані, а їхнє місце зайняли нові. Вчите-
лів залишали на посаді тільки після того, як їх ло-
яльність до окупаційного режиму засвідчували міс-
цеві сільради, комбіди чи активісти [3].

У 1929—1930 рр., коли в Україні зріс опір кому-
ністичному режиму, провідних представників інтелі-
генції заарештовували. Між 1929 та 1934 рр., у пе-
ріод «великих чисток» педагогів України, репресу-
вали третину освітян. Українські школи у 1932 р. не 
дорахувалися близько 10 000 вчителів, носіїв укра-
їнської ідентичності [4]. Водночас комуністичний ре-
жим деформував уявлення суспільства про школу та 
змінив традиційно поважне ставлення до вчителів, 
яких, зокрема й з подачі комуністів-бюрократів, ста-
ли називати «шкробами» (шкільні робітники), «ука-

ми» (учительські кадри), «шкроб’ячими милицями» 
тощо [5, арк. 42, 70]

Новостворені педагогічні колективи, лояльні до 
комуністичного режиму, стали об’єктом маніпуляцій, 
інструментом ідеологічної пропаганди для проведен-
ня «соціалістичної трансформації» українського сус-
пільства. Комуністичний режим розглядав «…нове 
вчительство …провідником не стільки загальної, як 
комуністичної освіти в маси» [6, с. 15]. Їх завдан-
ням було сформувати радянську ідентичність шляхом 
денаціоналізації та атеїзації українців, перетворити 
вільного селянина, з власними традиціями та зви-
чаями, на так звану радянську людину [7, с. 559—
560]. Через вчителів режим отримав безпосередній 
вплив на повсякденне життя українців. У стислі стро-
ки через освітян українцям було нав’язано радянські 
моделі повсякденного життя в усіх його складниках 
(сімейно-шлюбні взаємини, дозвілля, обрядовість, 
побут, моду тощо) [8, с. 40].

З прийняттям Декрету «Про відокремлення церк-
ви від держави і школи від церкви» [9, с. 41—42], 
вже на початку 1920-х рр. усі школи стали державни-
ми, а навчання в них обов’язковим, набула поширен-
ня ідея повного відриву дітей від сім’ї за допомогою 
розгалуженої системи дитячих будинків («дитячих 
помешкань») [10, арк. 72], що повністю суперечило 
традиційному сімейному укладу українців. 

В 1930-х рр., коли комуністичний режим актив-
но культивував таке явище як доноси, учні ставали 
шпигунами та інформаторами у власних родинах. У 
школі давали завдання написати твір: «Як мої батьки 
ставляться до радянської влади» або «Як мої бать-
ки переховують хліб» [11]. Комуністична педагогіка 
пропонувала дітям «розбурхувати дома своїх одста-
лих батьків, братів, сестер» [12, с. 91]. Дітей залу-
чали до голосування на піонерських зборах «за ко-
лективізацію» або «проти куркулів». А відтак, діти 
вчилися нехтувати та зневажати цінності батьків. 

У наступні десятиліття комуністичний режим ак-
тивно експлуатував образи піонерів-героїв, які мали 
стати взірцем поведінки дитини, змінити пріорите-
ти її цінностей — відмовитися від кровної сім’ї, пе-
рейти до «піонерської»/ «комсомольської». Се-
ред найбільш відомих, міф про Павліка Морозова, 
який у радянській пропаганді символізував прин-
циповість молодого борця з кровними родичами-
«куркулями».



1169Роль радянського вчительства у нищенні традиційної народної культури українців в 1920—1940-х рр.

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 5 (161), 2021

Українці не підтримували радянську школу через 
принизливе ставлення до інституту сім’ї. Адже для 
традиційної сім’ї визначальною завжди була чітка іє-
рархічна структура, заснована на батьківському ав-
торитеті, що існував на рівні з нормами звичаєвого 
права. Безумовною повагою користувалися всі пред-
ставники старшого покоління: батьки, діди, старші 
брати та сестри, родичі, хрещені та односельці. Вер-
бальним виявом цієї поваги було використання звер-
тання «Ви»: «До батьков, дідов только на Ві» [13, 
арк. 6]; «Ви — на батьков. З батьком, матєрью ти 
свиней не пас!» [14, арк. 8]. Батьки висловлювалися 
проти шкіл, де «вчать дітей на комуністів», вимага-
ли розпустити піонерзагони, які негативно впливали 
на дітей. Інколи батьки погрожували дітям: «Я тебе 
вб’ю, але більшовизм з тебе виб’ю» [15, с. 12].

Водночас комуністичним тоталітарним режимом 
велась жорстка антире лігійна кампанія. У 1923 р. на 
XII з’їзд РКП(б) було ухвалено резолюцію «Про по-
становку антирелігійної агітації та пропаганди», що по-
клала початок жорсткому наступу на Церкву. Бороть-
ба з релігією стала пріоритетним напрямом громадської 
роботи сільських вчителів: бесіди з учнями та їх бать-
ками щодо згубного впливу церкви та релігії; відвіду-
вання осель учнів, виявлення та вилучення ікон; конт-
роль за дотриманням заборони на відвідування церкви 
та відзначенні релігійних свят; участь у цькуванні свя-
щенників та закритті церков: «Як пойдеш да церкві, да 
пабачат, то смеютса с тебе в школє» [16, арк. 8]; «Ні, 
ніхто тоді не колядував, тоді строго було з цим ділом, 
забороняли, щоб не ходили, щоб Бог не висів на поку-
ті, щоб не було [ікон]. Тоді ж у нас церква була, така 
капличка, з дощок збита. Так вчителя сварили, щоб не 
ходили в церкву» [17, с. 83]; «В 1930 році нашого ба-
тюшку брали на состязання (дебати. — О. К.). Його 
привезли до сельсовету, де було присутніх 19 учите-
лів і голова сельсовета, … вони хотіли, шоб батюшка 
зняв хреста з грудєй…» [18, с. 212].

Паралельно освітяни були задіяні у нищенні на-
родної календарної обрядовості українців. Існувала 
заборона школярам не тільки відвідувати церкву на 
Різдво, Великдень та інші свята, а й засівати, коля-
дувати, щедрувати, збиратися на «вечорки», співа-
ти та танцювати. Для контролю залучалися праців-
ники міліції, представники райвиконкомів, сільрад, 
створювалися групи дружинників із робітників під-
приємств та працівників шкіл. Їх обов'язком було 

чергування у дні релігійних свят біля храмів, недо-
пущення школярів на богослужіння та фіксування їх 
з метою подальшої пропагандистської роботи у шко-
лі: «Колядували, щедрували, тільки по своїх рідних 
чи сусідах, але не по тих вулицях, де жили вчителі... 
Стояв біля церкви вчитель, Ковальчук Василь Ка-
леникович, і записував школярів» 1; «…Голова сіль-
ради Зінвалюк писав списки дітей, шо йшли в церк-
ву і передавав потім їх в школу...» 2.

Вчителі часто в так званих виховних цілях засто-
совували догану, публічне приниження, висміюван-
ня, іноді фізичне покарання: «Так хатєлось пощедру-
вать, та вчителька як узнає… Переодєвалиса вчите-
лі і бігают в слєд за дєтьми, узнають хто ходів. А на 
завтра вже в угол всіх, кого засікли» [19, арк. 20]; 
«В учительську (вчитель. — О. К.) заведе да мати 
кличе, дак [мати] трохи наб’є, щоб не колядували. А 
ми всьо равно, збираємось да і біжимо колядувати» 
[17, с. 151]; Засівати, щедрувати стали забороняти, 
як організовувалися колгоспи у 1930 годі. Як пойде 
щедрувати дитина, то буде в учительській на коврі 
стояти [17, с. 125]; «Директор школи Іван Сергійо-
вич читав в нас математику, і після Великодня хо-
див по школі з указкою і перевіряв руки в дітей..., а 
всі їх від нього ховали» 3.

Така практика набула значного поширення по всій 
Україні. Серед основних методів роботи з школярами 
були ті ж, які застосовували до дорослих підчас ство-
рення колгоспів: фізичне та психологічне приниження 
учнів. Досить популярним на той час було влаштуван-
ня лінійок і демонстрацій з лозунгами та плакатами 
атеїстичного змісту, виготовлення стінгазет: «А в нас 
випускали шкільну стінгазету «Колючка», та й нама-
лювали там Бесідовську Любу і Глушко Зою, як вони 
кланяються попові і кидають йому гроші, бо дівчат 
побачили вчителі під церквою на Великдень» 4.

1 Матеріали, записані Батирєвою І.М. у с. Сальник Кали-
нівського р-ну Вінницької обл. від Яковець Ніни Мико-
лаївни, 20.01.2017.

2 Матеріали, записані Батирєвою І.М. у с. Іванівська Сло-
бідка Калинівського р-ну Вінницької обл. від Гаврилюк 
Поліни Василівни, 20.01.2017.

3 Матеріали, записані Батирєвою І.М. у с. Іванопіль Лі-
тинського р-ну Вінницької обл. від Олійника Миколи 
Степановича, 2000.

4 Матеріали, записані Батирєвою І.М. у с. Уладівка Лі-
тинського р-ну Вінницької обл. від Гуменюк Любові 
Олек сандрівни, 18.12.2016.
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Радянізація побутово-обрядової сфери життя 
нав’язувала нові стереотипи, народні традиції отри-
мували негативні конотації: «Колядували тільки бід-
ні, багатші не колядували. У 1938 р. вже не можна 
було (колядувати. — О. К.), посівати запрещало-
ся. Тільки до бабушки, до хрещеної. Як Советска 
власть прийшла, то все друге: постановки ставили в 
школі. Школа підготовляла» [17, с. 46].

У школах та комсомольських організаціях влашто-
вували святкування «радянського» Різдва, Щедро-
го вечора та інших календарних свят. Творення нової 
радянської обрядовості відбувалося шляхом компі-
ляції народних та християнських обрядів із залучен-
ням комуністичної символіки та гасел. Так, традицій-
ну різдвяну зірку заступила радянська п’ятикутна, а 
тексти колядок та щедрівок, інколи ще з дохристиян-
ськими мотивами, були відредаговані відповідно по-
треб часу. На допомогу в організації цього процесу 
приходили численні пісенники, на кшталт: «Черво-
ний пісенник, уложив І. Шевченко». Xарків, 1925; 
«40 пісень та колядок». Xарків, 1925; «Великий спі-
ваник», Книгоспілка, 1929 та ін.

За кілька десятиліть відбулися незворотні зміни 
у відзначенні календарних свят, які втратили багато 
елементів і відбувалася у зредукованому вигляді [20, 
с. 324]. Поступово давні звичаї з глибоким змісто-
вим навантаженням, у яких брала участь уся сільська 
громада, стали зводити до дитячих забавок.

Ще одним напрямом громадської роботи освітян 
була активна участь у нищенні традиційної систе-
ми господарювання, яке відбувалося під час суціль-
ної  колективізації, розкуркулення та Голодомору-
геноциду у 1932—1933 рр.

Віками українські селяни важко працювали, при-
множуючи власне господарство. Сільська громада 
високо цінувала гарних господарів, за якими радян-
ська влада закріпила стигму «куркуля» та ворога 
народу. В дійсності, до числа куркулів причисляли 
ледь не всіх українських селян. Місцеві представни-
ки радянської влади, використовуючи підкуп та шан-
таж, змушували вчителів брати участь у протиправ-
них діях радянської влади проти українських селян. 
Вчителям обіцяли 10% від знайденого у селян, якщо 
вони довідалися про це від учнів [21, с. 73]. Зразки 
таких документів: контрольні роботи учнів, питаль-
ник для обстеження антирелігійної роботи в школі 
зберігаються у Рукописному фонді Інституту мис-

тецтвознавства, фольклористики та етнології НАН 
України, у фонді К. Сергіїва [22].

Вчителів залучали також до агітації в колгоспи, 
розкуркулення односельців та конфіскації їхньо-
го майна: «Приходілі (розкуркулювати. — О. К.) 
учителя і свої лежні, шо лінувалися робить…» [17, 
с. 52]. Вчителька Негода Ольга Костянтинівна з 
с. Борзни на Чернігівщині згадувала: «В 1933 році 
нас, учителів, направили по хатах агітувати за вступ 
до колгоспів» [3].

Часто вчителі нацьковували інших учнів на «кур-
кульських» дітей. Доходило до бійок. Винуватця-
ми завжди залишались «классовочуждые дети» [23, 
с. 58]. Зуй Віктор Дмитрович із Орлівки Новгород-
Сіверського району Чернігівської області згадував: 
«Восени 1933 року пішов я у перший клас. У шко-
лі нам давали тарілку супу. Учителька слідкувала, 
щоб я (дитина колгоспника) не купив за 5 копійок 
талон на суп і не передав його «індусу» — хлопчи-
ку, батько якого не вступив до колгоспу. Суп для 
цього хлопця коштував 15 копійок…» [3]. Для од-
нолітків діти «куркулів» мали стати ворогами та ви-
гнанцями, прикладом того, що стається з тими хто 
йде проти системи.

Сільські вчителі часто були членами так званих 
бригад активістів у 1932—1933 рр. Так, Марія С. 
(1907 р. н.) з Золотоніського р-ну Київської облас-
ті згадувала, як працювала вчителькою, стала «бук-
сирницею» — отримала завдання ходити у складі та-
кої бригади і записувати конфісковане майно в укра-
їнських селян: «Що я бачила? Я не тільки бачила, 
я ще й там брала й участь. Ударні бригади обшуку-
вали збіжжя в кожного одноосібника, тисячники по 
черзі брали учителів до бригади — записувати по-
грабоване збіжжя та прізвища пограбованих. При-
йшла черга на мене. Відмовлятися не було можли-
вості. …Я мусила виконувати те, що мені говори-
ли…» [24, с. 152].

Вчителі до роботи «буксирних бригад» цинічно 
залучали учнів шкіл: «Іноді вчитель приводив на 
розкуркулення селян цілий клас: для масовості, для 
більшого розголосу, для показовості. Дітей посила-
ли ревізувати горища, ловити курей, розкривати по-
крівлю хат та хлівів» [23, с. 152]; «…задля показо-
вості могли зі школи направити цілий клас для об-
шуку подвір’я. Цю процедуру проводили урочисто, 
з оркестром…» [11]. У такий спосіб вчителі вихо-



1171Роль радянського вчительства у нищенні традиційної народної культури українців в 1920—1940-х рр.

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 5 (161), 2021

вували у молодшого покоління зневагу до приватної 
власності, до своїх родичів та односельців, відразу 
до всього традиційного, українського.

Водночас комуністичний режим вирізняв вчи-
телів з-поміж інших соціальних категорій. Під час 
Голодомору-геноциду вчителі харчувалися зі спец-
розподільників, як типова комуністична номенклату-
ра. Так, 19 квітня 1933 р. група вчителів-пенсіонерів 
та їхніх утриманців із Прилук скаржилися до Всеу-
країнського комітету профспілок працівників освіти 
на позбавлення їх хлібного пайка: «Минулого року 
в жовтні місяці всім прилуцьким учителям, прикрі-
пленим до закритого вчительського розподільника, 
перед святом Жовтневої революції було додатко-
во видано 12,5 ф[унтів] пшеничного борошна… З 
16 квітня всім учителям, прикріпленим до розподіль-
ника, збільшена норма щоденного хлібного пайка на 
100 г на голову, родині теж по 100 г на утриманця, 
цебто всі вчителі м. Прилуки одержують тепер по 
500 г хліба і по 200 г на утриманця» [3].

Висновки. Отже, комуністичний режим розгля-
дав учительство як одну з опор утримання та зміц-
нення своєї влади в Україні, важливим інструментом 
агітаційно-пропагандистської роботи серед населен-
ня. Поступово, зокрема руками вчительства, було 
здійснено підміну споконвічних цінностей українців, 
нав’язуючи радянські стереотипи поведінки та мис-
лення, обрядовість, навішуючи стигми цілим соціаль-
ним групам: працьовитий господар став «куркулем», 
«ворогом народу»; захисник національних інтересів, 
незгідний з радянською політикою — «петлюрів-
цем», «бандитом»; ледар, наймит та нероба — го-
ловним «будівничим нової держави» тощо.

Сільське вчительство України у 1920—1940-х рр. 
стало тією силою, що за повного сприяння комуніс-
тичного режиму і під його безпосереднім керівни-
цтвом взяло участь у всіх етапах руйнування тра-
диційної культури українців — від способів госпо-
дарювання та сімейного устрою до впровадження 
нової радянської обрядовості. Завдяки їхній ідеоло-
гічно спрямованій навчально-виховній роботі у шко-
лі та громадській діяльності вдалося, якщо не розі-
рвати, то значно послабити зв’язок між молодшим 
та старшим поколіннями українців, а отже припи-
нити традиції передачі народних обрядів, звичаїв, 
ціннісних моральних орієнтирів, світоглядних по-
зицій тощо. Саме це дало змогу владі впроваджу-

вати у життя зразки нового радянського повсяк-
дення в Україні.

На останок зазначимо, що більшість наших ви-
сновків ґрунтується саме на аналізі оповідей, запи-
саних від очевидців, що на власному досвіді відчули 
весь тягар комуністичного режиму. Незважаючи на 
те, що сьогодні все більше архівних документів ста-
ють доступними для наукового опрацювання, кому-
нікативна пам’ять залишається особливо важливим 
джерелом, оскільки зазнала найменше впливів по-
літичних дискурсів.
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