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SOVIET DAILY OCCURRENCE  
THROUGH THE PRISM OF LOCALITY

Having regard to the rethinking of the Ukrainian Soviet pe-
riod its territorial localization is essential. 

The purpose of the proposed survey is to determine the in-
fluence of «local» properties on Soviet everyday life. 

To implement it, the following tasks are set — to identify 
local features and analyze their significance in the study. 

The article deals with the daily life of teachers, its compre-
hension and evaluation by teachers themselves and makes al-
lowances for the macro-historical and micro-historical events of 
that time considering their interrelations and interaction with 
teachers’ everyday life. 

Territorial borders are delineated by the so-called Eastern 
Halychyna, which covered the Ukrainian ethnic lands. Today it 
is entirely Lviv, Ternopil and Ivano-Frankivsk regions. 

The study of the sphere of human everyday life as well as the 
in-depth interest in the Soviet era provides the using of various 
methods and methodological approaches involving the widest 
possible source base. 

Oral history as a source and a method of representing the 
anthropological dimension of historical reconstructions plays a 
key role in the study of Soviet everyday life. 

The local history of Soviet daily occurrence is a good mate-
rial for studying the totalitarian past of Ukraine and redefining 
the past which is «trying to catch up». 

The territorial localization of the Soviet experience makes it 
possible to lay emphasis on the «Sovietness» in its details and 
to assert its influence on the everyday life of Soviet teachers. 

Keywords: daily occurrence, rural areas, Eastern Haly-
chyna, teachers, Soviet period.
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З огляду на переосмислення українського радянського 
періоду істотне значення має його територіальна 
локалізація. Мета розвідки — визначити вплив «місцевих» 
властивостей на радянське повсякдення. Для її втілення 
поставлені завдання — виявлення локальних ознак та 
аналіз їх значущості у вивченні повсякденного життя. У 
статті йдеться про повсякденне житті вчителів, про його 
осмислення та оцінювання самими вчителями та беруться 
до уваги тогочасні макроісторичні та мікроісторичні події, з 
урахуванням їхніх взаємодій та взаємовпливу з учительським 
повсякденням. Територіальні межі окреслені так званою 
Східною Галичиною, що охоплювала українські етнічні 
землі. Сьогодні це повністю Львівська, Тернопільська та 
Івано-Франківська області. Опрацювання сфери людської 
повсякденності, як і поглиблений інтерес до радянського часу, 
передбачає використання різних методів і методологічних 
підходів, із залученням якнайширшої джерельної бази. 
Ключову роль у вивченні радянського повсякденного життя 
відіграє усна історія як джерело і метод, що репрезентує 
антропологічний вимір історичних реконструкцій. Локальна 
історії повсякдення радянського часу є добрим матеріалом для 
вивчення тоталітарного минулого України та переосмислення 
того минулого, що «намагається наздогнати». Територіальна 
локалізація радянського досвіду надає змогу детальніше 
увиразнити «радянськість» та стверджувати про її вплив 
на повсякденний триб життя радянських вчителів.

Ключові слова: повсякдення, сільські терени, Східна Га-
личина, вчителі, радянський час.
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Вступ. Радянський час — це той складний період 
нашої історії, коли територіальні одиниці Украї-

ни з відчутними відмінностями, сформованими вна-
слідок різних рамкових умов розвитку, були силоміць 
«возз’єднані» в Українську Радянську Соціалістич-
ну Республіку. Вивчення цього періоду починаючи 
з 2000-х років набуває пріоритетності в українській 
гуманітарній науці. До сьогодні не просто опубліко-
вано, перекладено чимало наукових досліджень, на-
приклад, про (не)офіційний радянський дискурс [1], 
політичний гумору [2], архітектуру [3], радянську 
ядерну катастрофу [4], конструювання «радянської 
людини» [5] тощо, а сформовано повноцінні диску-
сійні «відкриті простори», що функціонують як що-
річні наукові конференції, семінари 1 або як молодіж-
ні історичні конкурсу 2, проєкти [6]. Наведені при-
клади наукової активності дослідників і дослідниць 
підсилюють актуальність статті, що полягає в уви-
разненні радянськості в її локальних проявах. У та-
кий спосіб це дає можливість говорити про відмін-
ності vs-подібності досвідів та інтерпретування укра-
їнської радянської історії. 

З огляду на переосмислення українського радян-
ського періоду істотне значення має його територі-
альна локалізація. Мета запропонованої розвідки — 
визначити вплив «місцевих» прикмет на радянське 
повсякдення. Для її втілення поставлені завдання — 
виявлення локальних ознак і аналіз їх значущості у 
вивченні повсякденного життя. 

Понятійне тлумачення «повсякдення» доволі мно-
жинне, я надаю перевагу запропонованим Ольгою 
Коляструк визначенням, що окреслюють повсякден-
ність як життя в цілому, всі життєві реалії, буден-
не, природне середовище, актуальне «тепер» і «тут» 
буття людини, що включає в себе весь спектр її осо-
1 Всеукраїнський науково-теоретичний семінар із циклу 

«Повсякдення: візії та смисли». Цикл був започатко-
ваний у 2015 р. за ініціативи докторки історичних наук, 
професорки Ольги Коляструк за підтримки факультету 
історії, етнології і права Вінницького державного педа-
гогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Він 
став дискусійним майданчиком для науковців, які дослі-
джують радянську епоху та «радянське» у різноманітних 
його проявах.

2 Радянське минуле. (пере)осмислення історії. Конкурс 
учнівських молодіжних проєктів, проводиться з метою 
ознайомлення молоді з тоталітарним минулим радян-
ського часу, необхідністю його критичного аналізу й пе-
реосмислення та ін.

бистісних виборів [7]. Насамперед людина, з розма-
їттям її потреб та інтересів, має найбільше значен-
ня в осмисленні повсякденності. А повсякденність 
як реальність інтерпретується людьми і має для них 
суб’єктивну значущість як цілісний життєвий світ. 
Мій дослідницький інтерес зосереджується на по-
всякденному житті вчителів, на його осмисленні та 
оцінюванні самими вчителями (ставлення, супереч-
ності, сумніви, способи розв’язання буденних труд-
нощів, несхожості чи тривіальності, можливі життєві 
колізії). Ідучи в руслі розвитку історії повсякденності 
також беру до уваги тогочасні макроісторичні та мі-
кроісторичні події, з урахуванням їхніх взаємодій та 
взаємовпливу з учительським повсякденням.

Міркування багатьох дослідників і висновки різ-
них проєктів вказують на те, що часова тривалість, 
способи й методи радянізації по всій території Украї-
ни були відмінні. Оксана Кісь зауважує, що є відчут-
на відмінність у міркуваннях та особистому сприй-
нятті вад і переваг радянської влади. Предмет та гли-
бина критики тієї влади виразно корелює з місцем 
проживанням й етнічною належністю [8]. Локаль-
не вивчення радянської історії дає змогу увиразни-
ти радянськість, «не підганяючи» її під загальний 
штамп і шаблон. Фокусом мого дослідження в цій те-
матиці є вчителі радянського часу в селах Галичини. 
Територіальні межі окреслені так званою Східною 
Галичиною, що охоплювала українські етнічні зем-
лі. Сьогодні це повністю Львівська, Тернопільська 
та Івано-Франківська області. Освітян в офіційних 
радянських документах, опираючись на сталінський 
вислів, трактували як «фалангу народних вчителів, 
що становить одну із найбільш необхідних частин ве-
ликої армії трудящих нашої країни, які будують нове 
життя на основі соціалізму» [9, арк. 33]. 

Вочевидь опрацювання сфери людської повсяк-
денності, як і поглиблений інтерес до радянсько-
го часу, передбачає використання різних мето-
дів і методологічних підходів, із залученням як-
найширшої джерельної бази, де поєднуватимуться 
усноісторичні наративи з ego-документами, з пері-
одикою, з офіційними радянськими документами, 
з етнографічними польовими матеріалами, з опу-
блікованими і неопублікованими текстами. Водно-
час це потребує і ґрунтовного осмислення, оскіль-
ки кожна група джерел «по-своєму» є «продуктив-
ною» у роботі. 
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Актуальний на сьогодні міждисциплінарний підхід 
суттєво розширює межі дослідницьких перспектив ра-
дянського часу. Ключову роль у вивченні радянського 
повсякденного життя відіграє усна історія як джерело 
і метод, що репрезентує антропологічний вимір істо-
ричних реконструкцій. Усноісторичний метод дає змо-
гу вивчити минуле на низовому рівні, демонструючи 
суб’єктивність історичних інтерпретацій та множин-
ність історичної істини. Він запровадив можливість 
альтернативних версій історичних подій, похідних з 
позицій різних людей чи соціальних груп. Звичайно, 
усноісторичні наративи мають усі переваги і хиби, при-
таманні еґо-документам. Коли пізніший досвід і зна-
ння нашаровуються на описані події, викривляють кут 
зору і впливають на оцінки, які втрачають ознаки са-
мостійності, підпадають під вплив панівної думки чи 
нав’язаного ґранд-наративом погляду. Деталі та на-
строї, гострота бачення відформатовуються тим чи ін-
шим стереотипом [10, с. 62]. Тож мною усноісторичні 
наративи не розглядаються як прозорі історичні дже-
рела, що віддзеркалюють легкодоступну правду про 
життя жінок і чоловіків. А радше — це (ре)констру-
ювання заплутаної, багатоликої пережитої реальнос-
ті, де реальність не тільки те, що ми конструюємо, а 
й суперечливий конструкт як такий. Тож усноісторич-
ні наративи — це «спільне виробництво», інтеракція 
між оповідачем і слухачем, що спільно творять нові 
непрозорі історичні джерела [11, с. 212—213].

Основна частина. Результати досліджень вказу-
ють, що з одного боку, є свідоме визнання позитив-
ного впливу радянської влади, тогочасної соціаль-
ної політики на індивідуальні долі людей. Це сто-
сується насамперед доступності певних соціальних 
благ, як-от: можливості здобути безкоштовну осві-
ту, отримати роботу за фахом та повну зайнятість, 
користуватись безкоштовними медичними послу-
гами та отримати безкоштовне житло. А, з іншого 
боку, існували подвійні стандарти в УРСР для лю-
дей різних національностей, насамперед для західних 
українців із тавром «бандерівці» та етнічних росіян, 
щодо їхніх індивідуальних прав, свобод і можливос-
тей [12, с. 284—285]. Для керування багатонаціо-
нальною державою радянська влада завжди застосо-
вувала колоніальні технології, політичного й культур-
ного характеру [13, с. 19]. «Возз’єднана» Західна 
Україна розглядалася як набута територія внутріш-
ньої колонії УРСР із впровадження практик коло-

ніального управління у межах політичних кордонів 
Радянського Союзу. Радянська дійсність породи-
ла особливий тип відносин між державою та насе-
ленням, де переважало ставлення до власних грома-
дян, як до підкорених під час завоювання. До влас-
ної території, як до такої, що сприймалась владою 
як «чужа» чи «захоплена», а тому потребує «засе-
лення» та «окультурення» із центру — метрополії 
[14, с. 7—8]. Послідовними в контексті «освоєння» 
території були практики 40-х — початку 50-х ро-
ків ХХ ст. присилати до Львова з Києва найвідо-
міших українських мистців, поетів, співаків. Такі по-
їздки обов’язково супроводжувалися гастрольними 
виступами найбільших тогочасних «зірок», артистів 
з Москви, Ленінграда. Йшлося про те, аби проде-
монструвати галицькому суспільству все багатство 
радянської культури, щоб мешканці Галичини утвер-
джувалися у думці про те, як же добре українцям у 
Радянському Союзі — це було важливим складни-
ком радянської пропаганди, яка справді мала част-
ковий успіх. Радянізація чи «освоєння» новоприєд-
наної території відбувалися і в радикальніший спо-
сіб із залученням репресивних заходів — це чисельні 
арешти «ворогів народу», депортація місцевого насе-
лення («учасників банд націоналістичного підпілля», 
«банд посібників», «куркулів»), примусова колекти-
візація, вимушений «на добровільних умовах» обмін 
населенням між СРСР і ПНР, ліквідація Україн-
ської греко-католицької церкви та ін. Особистісний 
вимір процесу «соціалістичного» перетворення краю 
і кадрова політика щодо (не)місцевих педагогів до-
бре занотований в спогадах і стає «видимим» під час 
текстуального аналізу вчительських усноісторичних 
наративів [15, с. 459—467]. 

Попри чималі зусилля радянської метрополії з 
«окультурення» Галичини та й всієї Західної Украї-
ни, на початку 70-х років ХХ ст. місцеві прикмети 
регіону зберігалися. Знаний дисидент, правозахис-
ник Леонід Плющ під час своєї приватної мандрівки 
краєм фіксує, як по дорозі у Західну міняються кол-
госпники та їхні хати, а з кожним селом на захід хат 
під соломою меншає, вони стають чистіші, на стінах 
з’являється орнамент, двері, вікна й дахи різьблені. У 
Карпатах його вражають гуцули, як «давнє плем’я» з 
дуже своєрідної мовою, звичаями, з ходою ставною 
і гордістю в обличчі. Натомість у Східній ще можна 
побачити шевченківські хати під соломою, затерті та 
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похмурі селянські обличчя [16, с. 281]. Непоказним, 
водночас, виразним елементом локальності Галичини 
були її сільські терени. В радянський час при «будів-
ництві комунізму» важливе місце відводили подолан-
ню істотних відмінностей між містом і селом у «галу-
зі культури й побуту». На початку 80-х років ХХ ст. 
актуальним залишалося питання будівництво, впоряд-
кування житла, в основному садибного типу, розши-
рення будівництва шкіл, дитячих дошкільних закла-
дів, клубів, поліпшення медичного, торговельного та 
побутового обслуговування сільського населення. У 
перспективі передбачалася урбанізація сільської куль-
тури та остаточна ліквідація відмінностей між містом і 
селом, і вирівнювання соціально-професійної структу-
ри сільського та міського населення [17, с. 160, 162]. 
Натомість згадуваний уже Леонід Плющ, який пев-
ний час працював вчителем математики у селі побли-
зу Одеси, описує що справи з викладанням там були 
дуже погані — мізерна зарплата, ніякої творчості — 
все це відлякувало молодь від професії вчителя. Але 
якщо частина молодих учителів у місті все-таки до-
сить енергійні й розумні, та на село їхали найпасивні-
ші чи навіть невдахи. Як пригадує Леонід Плющ, у 
нього були математичні здібності, була енергія й ба-
жання, і тому йому здавалось, що він зможе прине-
сти в селі користь [16, с. 50]. Його зарплата стано-
вила 50 рублів, з яких половину віддавав господині 
за приготування їжі, а за спальне місце (ліжко), що 
винаймав у хаті платив колгосп. З колегами по фаху 
йому було нудно, бо чоловіки говорили тільки про ви-
пивку, а жінки — про городи, які їм виділив колгосп і 
про одяг. Виняток становило тільки спілкування з вчи-
телькою російської та німецької мов, яка як і Леонід 
Плющ, тільки закінчила педагогічний інститут і пер-
ший рік викладала. Спільно проведені вечори, розмо-
ви про літературу, учнів і «дикі» порядки в школі єд-
нало молодих педагогів і зміцнювало бажання змінити 
систему освіти, що ґрунтувалася на демагогії, окоза-
милюванні та процентоманії. Натомість, сил проти-
стояти «ідіотизму сільського життя» у багатьох мо-
лодих спеціалістів не вистарчало, наставало розчару-
вання і знесилення, тож вони намагалися чимскоріш 
переїхати до міс [16, с. 51, 55].

Записані усноісторичні наративи з вчителями, які 
працювали і проживали в селах Галичини в 70—
80-х рр. ХХ ст., проявляють сукупність емоційно-
фактологічного наповнення особистісної автобіографії. 

Текстові сегменти усноісторичних наративів описують 
повсякденний ритм вчительок таким чином: «…зна-
єте, як у селі то життя, приходиш до дому, я ж мала 
сім’ю, спочатку чекаєш дітей зі школи, діти корів же-
нуть, а я збираюся та йду з чоловіком у поле, до сіна. 
Ото наше повсякденне життя. Ціле літо біля сіна, а 
осінь знову школа і знову робота, і після роботи бульбу 
збирати, і о так аж до зими. А зимою, що у нас такого 
не було, не має такого, щоб десь поїхати, піти. Хіба у 
клуб, кіно ше, тоді кіно було, у нас возили кіно. У кіно 
підеш чи якісь танці організують у клубі. Переважно 
то школа організовувала такі всі концерти, бо я була. 
Я ще вчила співи, то я була організатор того всього, 
тих концертів. То в мене було одне захоплення, що я 
тим всім цікавилася. Я не музикант, а так самоучка. 
Я ставила концерти всі, у школі ми виступали в клу-
бі на кожне свято, тепер бачу не має того. На кож-
не свято я ставила концерт. Участь брали учні, а вже 
директор наш, він зараз у районі працює, він органі-
зовував художній гурток драматичний. То ми ставили 
вистави! Страшенні! Їзди в сусідні села, участь брали 
вчителі і з села люди. Пам’ятаю, що ставили «Назар 
Стодоля» я й уже позабувала ті українські вистави, 
я уже позабувала. Ще й мій чоловік приймав участь. 
Всі йшли, цікаво було, клуб такий був, самі приноси-
ли з дому, такі лавки, крісла, місця не було на вікнах 
люди сиділи. Страшна маса народу була! До кожно-
го свята требу було підготувати, а як же, а тим біль-
ше я ше хотіла. А як вже на Тараса Шевченка, то 
Боже! То було страхіття! То і молодші класи! Я дню-
вала і ночувала в тій школі! Бо не було часу. Я в не-
ділю ходила робити репетиції, бо діти корів пасли — 
не було часу! А як учила — сама. Чоловік мені ку-
пив радіо таке, пластинків накупила з піснями і я собі 
сиділа вечір, і то слухала! Дуже любила слухати! ... 
Я мала і корову, чоловік коня мав, свині. Я тримала 
по два бугаї, корова, по дві свині. Корми були. То не 
так, як тепер, така дорожнеча. Тоді я за один карбо-
ванець купила шість хліба і що мені було свиней го-
дувати. І ще чотири сірки виходило. Та чесне слово! 
Та наберу цілу торбу хліба, тай шо — зварила чи не 
зварила свині, а хліб є, дай дала, тай усе. Та які свині 
були! А чоловік хіба ввчері приходив. Він на маши-
ні робив, та й їздив, великі рейси мав — в Миколаїв 
з Миколаєва. Приїде то сіно привезе машиною, ма-
шину він завжди мав, брав з роботи. А я вже йшла 
робила, то ше батько жив. То ми обидвоє з батьком 
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ідемо на поле. Діти йшли зі мною, поробили такі малі 
грабельки тай ходили!» 3. Інший приклад зі вчитель-
ського наративу суголосний попередньому: «сіно за-
готовляла на корову, садила бульбу, сіяла, займалася 
господарков! Я навіть собі так уявляю, як я могла зо 
всім справитися. І на роботу, і роботу треба було вес-
ти на належному рівні, бо вимагав… (тогочасний ди-
ректор школи. — О. Г.). Все село знає шо він вимагав 
і зараз йому всі вдячні за то! І учитися, і дома каліка 
була, мама стара лишилася, а сестра каліка, десять ро-
ків вона лежала. Щоденне життя — було господар-
ські турботи, а потому були хворі мама й сестра, мала 
загрузку таку за хворими ухажувати, та й робота, та 
й всьо, та й сама .... (плаче. — О. Г.) 4. 

Повсякденне життя вчителів різнобічно охоплю-
вало родинні відносини, домашні побутові обов’язки, 
відпочинкові практики, господарські клопоти, осо-
бисті переживання та ін. Повсякденні практики були 
узалежнені від сільського трибу життя — це сіль-
ськогосподарські роботи на власних городах, пра-
ця у підсобному господарстві, що були додатко-
вими постійними засобами для забезпечення вчи-
тельських родин. Тож сільські вчителі були менш 
активно залучені в «діставання» продовольчих про-
дуктів, оскільки найпростіший їх набір вони вирощу-
вали на власних городах і у власних підсобних гос-
подарствах. Натомість невисокий але сталий рівень 
оплати праці та ощадливий підхід до сімейного бю-
джету надавав їм можливість купувати промисло-
ві товари — телевізори, холодильники, радіоприй-
мачі тощо. Водночас, налагодження чи розв’язання 
різноманітних побутових дрібниць, регулювання сі-
мейних відносин залишалося у віданні жінок вчите-
льок, у свій позаробочий час вони вирішували зна-
чну кількість родинно-побутових питань.

Фактично в повсякденні вчительок, окрім фахової 
праці, домінували: активна безоплатна праця в до-
машньому господарстві та енергійний менеджмент 
сімейно-побутових взаємин. Зі свого боку, це суттє-
во скорочувало час на їх особистий відпочинок, до-
звілля чи хобі. Опосередковано на проведення часу 

3 Зап. Оксана Годованська в липні 2015 р. у с. Кам’янка 
Стрийського р-ну Львівської обл., від респондентки 
Д. С., 1947 р. н.

4 Зап. Оксана Годованська в липні 2015 р. у с. Кам’янка 
Стрийського р-ну Львівської обл., від респондентки 
Х. К., 1936 р. н.

вільного від професійних обов’язків вчителів, впли-
вало їх проживання у селі. Серед найпоширенішого 
«набору» вільного часопроведення, що був доступ-
ний для сільких вчителів, були читання книг, відвід-
ування кіносеансів, святкових концертів у місцевих 
клубах, участь в шкільних аматорських хорах чи теа-
тральних гуртках, зрідка туристичні походи по «міс-
цях бойової слави» радянських воїнів у Другій світо-
вій війні. Натомість, відвідування концертних висту-
пів, парків культури чи відпочинку, театрів та музеїв, 
що знаходилися виключно в містах, було нечисель-
ним і завжди приурочене до конкретної дати радян-
ського ідеологічного календаря. 

Висновки. Локальна історії повсякдення радян-
ського часу є добрим матеріалом для вивчення тота-
літарного минулого України та переосмислення того 
минулого, що «намагається наздогнати». Територі-
альна локалізація радянського досвіду дає змогу де-
тальніше увиразнити «радянськість» та спостеріга-
ти її вплив на повсякденний триб життя радянських 
вчителів. Сільські терени Східної Галичини виступа-
ють локальною ознакою радянського періоду нашої 
історії. Можна стверджувати про незатерті, своє-
рідні прикмети краю, що співіснували із його радя-
нізацією. «Соціалістичні» видозміни мали вплив на 
край і дали свої результати, що втілилися у кадровій 
політиці, колективізації, індустріалізації, урбанізації, 
типовій забудові шкіл, будинків для молодих спеці-
алістів села, клубів культури чи побуту. Тим самим 
формуючи загальний образ «радянського села», що 
став притаманний усім сільським теренам УРСР. 

Буття у селі конструювало кістяк повсякденно-
го життя радянських вчителів, істотно впливало на 
їх соціально-побутові умови, ведення домашнього 
господарства, дозвілля тощо. Локальність у дослі-
дженні радянської повсякденності є одним з ключів, 
що відмикає розуміння особливостей способу життя 
та доступу до соціальних благ. Однак, при вивчен-
ні повсякденного життя вчителів у другій половині 
ХХ ст. у селах Галичини не має підстав стверджу-
вати про формування чи про існування їх локальної 
ідентичності. Попри те, що локальна ідентичність є 
первинним рівнем територіально-просторової іден-
тичності та постає результатом ідентифікації особи 
з місцевою спільнотою, відчуттям причетності до 
подій, що відбуваються на території проживання та 
формується під впливом колективного та індивіду-
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ального досвіду і взаємодії в межах локальної спіль-
ноти [18, с. 13]. В усноісторичних наративах вчителі 
демонструють сукупність емоцій, настроїв, почуттів, 
які вони відчували щодо своєї належності, насампе-
ред, до вчительської (професійної) спільноти, а не до 
регіональної (сільської) спільноти. Помітним є висо-
кий рівень емоційної прив’язаності вчителів до своєї 
професійної спільноти, близькості з іншими членки-
нями і членами групи. Спостерігається їх інформова-
ність про своє місця проживання, про спосіб життя, 
традиції, історію, соціально-економічний стан і полі-
тичні уподобання сільської спільноти. В повсякденні 
вчителі досить тісно поділяли сільський триб життя, 
втім, із скорішим залученням нововведень у побу-
ті — телевізор, пральна машина, автомобіль та ін. 
Вчителі, передусім, у час своєї професійної активнос-
ті демонстрували зацікавленість і активне «включен-
ня» у життям місцевої громади. Це підтверджує ви-
сокий ступінь їх залучення до соціально-політичного 
та культурного життя у селах. 
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