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Circumstances of formation and genre-thematic peculiarities of the wall 
press of the UKROSTA have been studied.

Key words: UKROSTA, ROSTA, the Ukrainian News Agency, wall press, 
Bolshevik agitation and propaganda.

Об’єктивне висвітлення історичного процесу, суспільно-полі-
тичних, економічних та соціокультурних змін на початку 1920-х рр. 
потребує введення сьогодні в науковий обіг максимальної кількості 
джерел, значний пласт яких становлять матеріали преси. Зосеред-
женість більшості сучасних досліджень передусім на вивченні на-
ціонально-патріотичної періодики зумовлена тим, що вона хоч і 
була доступною для науковців у радянський час, але з ідеологічних 
міркувань не досліджувалась, а оприлюднення її стало можливим 
лише в роки незалежної України. Однак великим і малоопрацьова-
ним сегментом залишається українська більшовицька преса, інте рес 
до якої активізувався останніми роками (варто відзначити, зокрема, 
праці В. Владимирова [2], І. Крупського [12], І. Ніколаєва [18]) та 
пов’язаний насамперед із намаганням розібратися у тих засобах 
впливу і тиску на читача, які використовувалися у періодиці кому-
ністичною партією та органами радянської влади для утвердження 
власної світоглядної доктрини.

Метою нашої розвідки є дослідження такого специфічного ви-
ду більшовицьких газет, як стіннівки УКРОСТА, цікавість до яких 
пояснюється їх «територіальною повсюдністю» (виходили майже в 
усіх губернських і повітових містах УСРР) й, отже, пріоритетністю 
оповіщення широкого українського загалу на початку 1920-х рр., 
а також у зв’язку із фрагментарним висвітленням цього питання у 
поточних наукових напрацюваннях — за винятком статей В. Дуб-
ницької [5], О. Коновця [11], А. Матвєєва [15] та Т. Стоян [30], при-
свячених діяльності українських інформаційних агентств у той час 
і в яких побіжно згадується стінна преса, та пуб лікації Л. Яремен-
ко [42], що трактує видавану в Конотопі стінну газету «УКРОСТА» 
«як своєрідний тип друкованої більшовицької пропаганди», тема 
«стіннівок» досі детально не розглядалася.

Воєнні та суспільно-політичні умови 1918—1921 рр. наклали 
відбиток на формування української інформаційної структури. За 
часів гетьмана П. Скоропадського та доби Директорії діяло Укра-
їнське телеграфне агентство (УТА), при якому було створено коор-
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динаційний центр виходу друкованих видань — Бюро української 
преси (БУП) [11; 22].

Свої інформаційні служби створювали й більшовики. Для по-
ширення власних інформаційних матеріалів наприкінці 1917 р. — 
на початку 1918 р. Центральний Виконавчий Комітет Рад України 
використовував друкований орган «Вістник Української Народної 
Республіки» та його російськомовний дублікат п. н. «Вhстникъ 
Украинской Народной Республики», який спочатку виходив у Хар-
кові, згодом — у Києві [8, с. 72—73]. Інформація у ньому подавалася 
на основі повідомлень Харківського відділення Петербурзького 
телеграфного агентства (ПТА), потім — Російського телеграфного 
агентства (РОСТА). Від 16 березня 1918 р., коли почала працювати 
перша більшовицька інформаційна установа — Українське теле-
графне агентство (УкТА) (вже у квітні перейменоване на Українське 
державне телеграфне агентство (УДТА), основним джерелом стали 
його телеграми [16, с. 77; 22].

Із відновленням радянської влади наприкінці 1918 р., при утво-
реному Тимчасовому робітничо-селянському уряді України вже у 
грудні того року було сформовано службу інформації із «запозиче-
ною» від українських державників назвою Бюро української преси 
(БУП), яке підпорядковувалося Наркомату радянської пропаганди 
та діяло у Києві до кінця серпня 1919 р. [8, с. 87]. Його друкованим 
органом стала «Ежедневная стенная газета БУП’А», перший номер 
якої вийшов 1 серпня 1919 р. [1]. Саме вона разом із видаваними у 
Харкові «Стенной Газетой Известий Х. С. и Губ. Исполкома» (ви-
ходила нерегулярно у квітні—червні) та «Стенной Газетой «Все-
издата» (відшуканий у бібліотеках № 32 вийшов 26 липня 1919 р.), 
ймовірно, започаткували стінну пресу в Україні, хоча перша газета 
такого типу під маркою створеного більшовиками Російського теле-
графного агентства (РОСТА) була розклеєна в Москві ще 28 жовтня 
1918 р. [13].

В умовах перманентного воєнного стану та економічної кри-
зи вигідність такого способу оповіщення була очевидною — ви-
користовувався мінімум паперової площі, відомості подавалися 
у дуже стислій формі, агітація провадилася на основі оперування 
(маніпулювання) фактичним матеріалом. Стіннівки забезпечува-
ли й загальнодоступність інформації, особливо для найбідніших 
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верств, адже розклеювалися у людних місцях, на базарах, вокзалах 
і т. д. Завдяки цьому, зазначав на шпальтах «Красного журналиста» 
керівник РОСТА 1919 р. і заступник редактора газети «Известия» 
П. М. Керженцев, «стенные газеты явились исключительным явле-
нием в истории периодической печати» [13].

Витіснення більшовицьких військ з України арміями УНР та 
генерала А. Денікіна не дало можливості широко розвинутися цьо-
му виду преси на її теренах 1919 р.: вийшло тільки 28 номерів стін-
нівки БУПа (останній — 30 серпня 1919 р.). Стінні газети «поверну-
лися» знову в Україну із контрнаступом Червоної армії наприкінці 
1919 р.: захопивши втретє, у середині грудня, Київ [6], більшовики 
майже відразу поновили їх друк, випустивши 20 грудня 1919 р. пер-
ший номер «Стенной газеты Киевского бюро Роста».

Спільність мети російських і українських компартійних лі-
дерів в одновимірному поданні інформації обумовила реорганіза-
цію 5 січня 1920 р. Бюро української преси у Всеукраїнське Бюро 
Російського телеграфного агентства (УКРОСТА). Новостворене 
республіканське інформаційне агентство наділялося чіткішими і 
ширшими функціями та «було покликане відігравати значну роль у 
розгортанні і зміцненні мережі партійно-радянської преси в центрі і 
на місцях» [8, с. 92]. Головними напрямами його роботи визначали-
ся: інформаційне забезпечення органів преси новинами політичного 
й економічного життя, агітація та пропаганда більшовизму засобами 
літератури й художнього мистецтва, організаційно-інструкторська 
діяльність.

Столичне (Харківське) УКРОСТА підтримувало телеграфний 
зв’язок із 35 містами республіки, передаючи у регіони найсвіжіший 
інформаційний матеріал. У губернські центри повідомлення тран-
слювалися з Москви і Харкова по радіо.

Для редакцій газет його репортери у формі бюлетенів готували 
офіційну хроніку, зокрема, лише за січень 1920 р. було сформовано 
116 добірок новин з життя столиці. Художнім відділом забезпечува-
лася ілюстративна складова видань, також на зразок «Окон РОСТА» 
видавалися плакати «Вікна сатири» [8, с. 93].

Однак чільне місце в діяльності УКРОСТА займав випуск стін-
них газет. Безпосередньо в Харкові упродовж 1920—1921 рр. ви-
ходила двомовна (російсько-українська) «Стінна газета УКРОСТА» 
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та паралельно з нею 1920 р. — стіннівка українською мовою 
«УКРОСТА». Невдовзі випуск стінних газет став масовим — вони 
виходили «у 70 містах України, доставлялися безкоштовно у найвід-
даленіші її куточки» [11].*

Неповність багатьох представлених в українських бібліотеках 
комплектів газет УКРОСТА (насамперед відсутність їхніх початко-
вих номерів, де мали б міститися «вступні слова» від редакцій) не 
створює, однак, особливих труднощів в окресленні їхніх завдань та 
визначенні цільової читацької аудиторії, які легко «проглядаються» 
у типовій побудові (верстанні й змістовому характері матеріалів) 
цих видань.

Стабільно присутнє у логотипі кожного видання гасло україн-
ською або російською мовою: «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» 
відразу вказувало на обране коло читачів — робітниче і селянське 
середовище. Низка газет «розкривала» своє призначення завдяки 
відповідно дібраному заголовку, як-от «Селянська газета»: «Одна 
назва говорить за те, що ця газета буде обслуговувати наші, селяне, 
інтереси» [20], або поданим у підзаголовку відомостям: «Голота: 
Стінна газета для села Київського Краєвого Відділу «УКРОСТА» чи 
«Клич Труда: Стенная газета городской бедноты. Издание Киевского 
Областного Отделения УКРОСТА».

Як і інші радянські періодичні видання, стінгазети агентства на 
практиці втілювали закладену ще 1917 р. у Декреті про друк прог-
раму, що утверджувала «монопартійність» преси та не допускала 
жодного вільнодумства на її сторінках [13]. Матеріали стіннівок 
підлягали обов’язковій цензурі і лише після цього потрапляли у 
друк, що засвідчувалося позначкою «Р. В. Ц.» («Разрешено военной 
цензурой») кожного міста. Публікації здебільшого не підписувалися 
або ж подавалися під псевдонімами чи криптонімами, хоча з літе-
ратурних джерел відомо, що в УКРОСТА починали свій творчий 

* Про розмах видавничих планів у цьому напрямі свідчать відомості біб ліогра-
фічних покажчиків (як-от: «Одеська періодична преса років революції та грома-
дянської вій ни 1917—1921» (Одеса, 1929), «Періодичні видання УРСР 1917—1960. 
Газети» (Х., 1965), «Газети Радянської України 1917—1920 рр.» (К., 1979), «Газети 
Радянської України 1921—1925 рр.» (К., 1981); ін.) й листової картотеки НДІ пресо-
знавства ЛННБ України ім. В. Стефаника, а також представлені у фондах бібліотек 
України стіннівки (понад сто назв) різних регіонів, що передусім слугували дже-
рельною базою нашого дослідження.
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шлях відомі згодом поети і прозаїки, зокрема: І. Бабель, Е. Багриць-
кий, І. Ільф, В. Інбер, В. Катаєв, М. Кольцов, В. Нарбут, Ю. Олеша, 
Є. Петров [23; 31].

Незалежно від кількості шпальт, якими оперувала кожна ре-
дакція, основний акцент був зроблений на максимальній стислості 
у поданні інформації. Тому у жанровому аспекті стіннівки є доволі 
«бідними» — серед публікацій домінували невеликі статті, інфор-
маційні замітки й повідомлення. З іншого боку, саме лаконічність 
матеріалів, які легко сприймалися і запам’ятовувалися, сприяла 
швидкому «засвоєнню» політично дезорієнтованою частиною укра-
їнського населення поглядів на події в республіці й за кордоном у 
вигідному для «робітничо-селянської влади» ракурсі.

Основну увагу авторсько-редакторського складу стіннівок було 
зосереджено на агітації і пропаганді більшовизму. Велику частину 
газетної площі займав партійно-радянський офіціоз, причому не 
тільки український, а й російський, що пояснювалося спільністю 
державотворчої законодавчої бази, адже прийняті Раднаркомом Ро-
сійської Федерації декрети і постанови автоматично поширювалися 
й на території УСРР. У газетах сповіщалося про діяльність урядів 
обох радянських республік, висвітлювався перебіг сесій ВУЦВК та 
ВЦВК, інформувалося про партійні з’їзди і конференції. Ідейну «об-
робку» українців посилювали друковані на їхніх сторінках промови 
більшовицьких лідерів В. Леніна та Х. Раковського, а також статті 
Л. Троцького.

Поширенню прокомуністичних настроїв сприяли й короткі агі-
таційно-пропагандистські статті місцевих журналістів, зміст яких 
головно зводився до одного — заклику стосовно підтримки ра-
дянської влади і політики більшовиків робітниками й селянами 
України та опору її «ворогам». Під цими публікаціями у стіннівках 
зазначені: М. Борисов, Я. Гамарник, П. Дермічов, І. Докудзовський, 
Ю. Золотарьов, Г. Косинка, А. Ландау, О. Маріїнський, Б. Медведєв, 
М. Миронов, О. Одінцов, С. Пилипенко, О. Решетніков, С. Сльозкін, 
О. Сукачов, М. Хвиля, Ю. Юргенсон та ін.

За спрямуванням стіннівки УКРОСТА — виразно суспільно-
політичні видання, що підкреслювали й редакції окремих газет: «В 
«Голоті» сільські бідаки прочитають про те, що робиться в світі, як 
селяне й робітники борються за свою волю, та що робити, аби не 
було панів і куркулів» [3].
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На тематику стінної преси повною мірою вплинули головні по-
дії 1920—1921 рр. — закінчення громадянської війни та перехід до 
розбудови народного господарства. Поряд із помітною, графічно ви-
діленою назвою чимало стіннівок містили тематичне гасло, яке від-
дзеркалювало нагальні проблеми поточного моменту — від гостро-
політичних до організаційних чи моральних, наприклад: «Всі бийте 
пана: Червоноарміець — рушницею, Робітник — працею біля стан-
ка, Селянин — біля плуга!» [24]; «Разгром Врангеля и белополяков 
даст нам возможность восстановить мирную трудовую жизнь» [33]; 
«Бандит мешает мирному труду! Бандит препятствует выполнению 
разверстки! Бандит заставляет голодать рабочего. Селянин! Помоги 
Рабоче-Крестьянской власти справиться с бандитом, который не 
дает нам восстановить наше хозяйство» [37], та водночас визначало 
змістову тональність номера.

Видавалися також стінгазети, тематично присвячені певним 
подіям чи акціям, як-от: більшовицькі та робітничі свята — Жовт-
нева революція та Першотравень: «1 Мая» (Київ, 1920), «Великий 
Октябрь» (Київ, 1920), «1-ше Травня — Свято праці» (Кобеляки, 
1921); проведення посівної кампанії — «До посіву» (Кобеляки, 
1921); організація загальнообов’язкового військового навчання — 
«УКРОСТА — ВСЕОБУЧУ» (Чернігів, 1921).

1920 р. у стіннівках превалювали воєнні зведення з фронтів, 
що групувалися у відповідних рубриках, зокрема: «Военная сводка» 
(«ТирУКРОСТА»), «Оперативная сводка за…» («Ал. Укроста»), 
«Оборона республіки» («Селянська газета»), або ж у спільній для 
багатьох видань — «Красный фронт» («На красных фронтах», «Вес-
ти с красных фронтов»). У повідомленнях висвітлювалася ситуація 
на українських теренах, а також у регіонах колишньої Російської 
імперії. Відомості подавалися у позитивному руслі — здебільшого 
сповіщалося про бойові успіхи Червоної армії та здобуті трофеї, а 
про поразки чи відступ замовчувалося або ж, у кращому випадку, 
розповідалося про «запеклі бої» та жертовність червоноармійців.

Інформацію з фронтів доповнювали невеликі статті і замітки, 
які пропагували «героїчну місію» більшовицьких військ та водночас 
залякували читача злочинами ворогів радянської влади. Головними 
супротивниками більшовиків в Україні виступали армії П. Вранге-
ля, С. Петлюри, «білополяків» та збройні угруповання «бандитів» 
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(масовий повстанський рух). У боротьбі з опонентами «забувалося» 
про будь-які етичні норми газетного тексту, зокрема, промовистими 
були вже заголовки публікацій: «Конец Петлюры» [40], «Уничтожим 
Петлюру» (авт. Сидор) [32], «Врангель разлагается» [26], «Унич-
тожить Врангеля — задача дня» [34], «Варварство поляков в Кие-
ве» [29], «Конец черного барона» [39], «Борьба с бандитами» [28, 
1921, № 61], «Бандиты опомнились» [35], «Махно разбит» [27].

Становище у ворожому таборі характеризували також мате-
ріали спеціалізованих і надто «співзвучних» за найменуваннями 
руб рик: «У белых» («Серп і молот», Лебедин), «Во вражеском ста-
не», «В стане белых», «В стане белополяков», «У черного барона» 
(«ЕКУКРОСТА», Катеринослав), «В стане врагов» («УКРОСТА», 
Но вомосковськ), «Борьба с бандитизмом» («Стенная газета 
УКРОСТА», Олександрівськ-Грушевський; «В Труде — Спасенье!», 
Павлоград), «В стане черного барона», «В белом стане» («Стенная 
газета УКРОСТА», Миколаїв), «У Врангеля» («УкРоста», Очаків), 
«В стане контр-революции» («УКРОСТА», Ромни; «Клич Труда», 
Київ).

Побіч із тенденційною «візуалізацією» воєнно-політичної 
картини та безапеляційним словесним «очорненням» незгідних 
у стіннівках УКРОСТА домінували й інші, типові для радянської 
преси 1920-х рр. теми. Значна частина публікацій висвітлювали 
заходи більшовицької влади із подолання господарської руїни в 
УСРР та Російській Федерації — «трудового фронту», як оголосило 
чимало стіннівок, запровадивши колонки з аналогічною чи зміс-
тово наближеною назвою: «Труд встает», «Праця встає» («Праця 
кличе», Вінниця); «Фронт труда» («Стенная газета УКРОСТА», 
Олександрівськ-Грушевський); «На фронте труда» («Стенная газета 
УКРОСТА», Ізюм) та ін.

У «сільській» проблематиці газет це стосувалося виконання 
норм продрозкладки, а із впровадженням непу — продподатку, ор-
ганізації комітетів незаможних селян, класового розшарування на 
селі, налагодження товарообміну між містом і селом. Публікації 
головно відображали трудові звершення: розповідали про успіхи в 
посівній кампанії та виконанні продрозкладки у різних місцевостях, 
підносячи при цьому заслуги комітетів незаможників як представ-
ництв радянської влади на селі: «Нужно выполнить разверстку» [38, 
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1921, № 1], «Продовольственная разверстка» [35], «Организация 
посевкомов» [36, 1921, № 78] і т. д. У жодній із стіннівок, проте, не 
інформувалося про наслідки політики продрозкладки, коли у людей 
відбирали останні харчові запаси, що й стало справжньою причи-
ною голоду на Поволжі та в Україні впродовж 1921—1923 рр. Зреш-
тою, невдоволені (найбільш працелюбні селяни) на шпальтах стін-
газет тут же оголошувалися черговими ворогами — «куркулями».

Однобоко «позитивно» у численних матеріалах стінних газет 
УКРОСТА відтворювалася робітнича тематика. У потоці новин до-
мінували повідомлення, які інформували про відбудову довоєнних 
та будівництво нових промислових об’єктів, електрифікацію народ-
ного господарства. Шпальти газет рясніли заголовками на кшталт: 
«Крупный маслобойный завод» [36, 1920, № 46], «Фабрики ожива-
ют» [37], «Ткацкие мастерские работают» [25], «Электрификация и 
единый хозяйственный план» [41].

У зв’язку з паливною кризою, яка охопила багато регіонів 
УСРР та Російської Федерації на початку 1920-х рр., особливої акту-
альності набуло питання розроблення родовищ Донецького басейну. 
Це знайшло своє відображення у низці заміток, в яких сповіщалося 
про перші виробничі здобутки у роботі шахт: «Победа на Донбас-
се» [38, 1921, № 5], «Заводы, равняйсь по Донбассу!» [28, 1921, 
№ 60], «К возрождению Донецкого бассейна» [36, 1920, № 48]; ін.

Звичайно, що, інформуючи про досягнення у боротьбі з госпо-
дарською розрухою, у публікаціях стінгазет не уточнювалося, ціною 
яких зусиль і скількох життів це здійснювалося, адже ці відомості 
були «невигідні» і тому ретельно «ховалися» за надто «рафіновани-
ми» газетними рядками про всеосяжний робітничий запал в Україні.

Не уникнули загальної «однонаправленості» у висвітленні по-
дій і місцеві матеріали газет, у яких здебільшого відтворювалася 
успішна діяльність органів радянської влади (повітові виконавчі 
комітети, комнезами) і партійних більшовицьких осередків у подо-
ланні економічних негараздів, традиційно сповіщалося про вико-
нання продуктових заготівель (продрозверстка) і про налагодження 
роботи підприємств, а також про проведення різноманітних трудо-
вих «тижневиків» і свят праці — суботників-недільників. Публікації 
на місцеві теми згруповувалися у відповідні рубрики: «По Лебе-
дину и Лебединскому уезду» («Серп и молот», Лебедин); «Мест-
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ная жизнь», «На Городнянщине» («Стенная газета Городнянского 
Отделения Украинороста», Городня); «По Конотопу» («Стенная 
газета Конотопского Отделения УКРОСТА», Конотоп); «На повіті» 
(«Серп і Молот», Звенигородка); «По губернии», «В Губсобезе», 
«В Опродкомгубе», «В Губсовпрофе» («ЕКУКРОСТА», Катерино-
слав); «По Никопольскому району», «По Никополю», «По губер-
нии» («УКРОСТА», Нікополь).

У численних закордонних повідомленнях стіннівок головними 
темами слугували зростання робітничого руху та посилення кому-
ністичних впливів у світі на тлі «нещадної експлуатації» трудівників 
буржуазією й капіталістами. Чимало матеріалів також стосувалося 
налагодження дипломатичних і торговельних взаємин УСРР та Росії з 
країнами Європи — учасницями Першої світової війни. Особливо ак-
тивно обговорювалося питання підписання мирної угоди з Польщею.

Свій виклад фактів стіннівки УКРОСТА насаджували за до-
помогою невибагливого, а часто й примітивного тексту публікацій. 
Зок рема, невисокий рівень публікацій багатьох газет відзначали й 
самі більшовицькі діячі. Особливо гостро це відчувалося у провін-
ційній пресі, де з добором журналістських і редакторських кадрів 
було надзвичайно сутужно. Як згадував А. Зорич, відомий радян-
ський журналіст і фейлетоніст (справжнє прізвище — Василь Тимо-
фійович Локоть [14]), у редакціях були раді будь-кому, хто «корову 
не писал через «ять» [13].

Найбільше від кореспондентсько-редакторської неграмотності 
потерпали україномовні матеріали стіннівок УКРОСТА, автори 
яких у мові та стилістиці сліпо калькували російський текст, пере-
писуючи його українськими літерами. Так, херсонська стіннівка 
агітувала читачів таким чином: «Мир з Польщею — це мир для зни-
щення внутрішній розрухи і полегшення життя працюющих. Тепер 
нам буде лігче розбаронити барона Врангіля. Вже наша військова 
сводка відзначає перелом у нашу сторону. На Крімському участкі 
фронту Революція перемогає» [38, 1920, ч. 10]. Аналогічні недоліки 
характерні й для інших видань. Зокрема, в «Голоті» красномовними 
були вже заголовки окремих заміток, наприклад: «Елєктріфікація 
Росії», «С крівавого — на трудовий фронт» (1921. — № 36).

Відомо, що іногородньо-інструкторським відділом УКРОСТА 
у Харкові вживалися заходи для покращання інформативної і мовної 
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якості стінгазет: було налагоджено випуск «Інструкторської сторін-
ки» для працівників місцевої преси, організовано пересувні бюро, 
співробітники яких навчали журналістів повітових видань, створе-
но секцію радянської журналістики при Вищій партійній школі [8, 
с. 93]. Однак, як свідчать матеріали стіннівок, реально на доброт-
ності мови, правопису і стилістики видань це позначилося мало.

Типовою для стінних газет УКРОСТА була часта зміна на-
зви одного й того ж видання, що виявляло несамостійність їхньої 
редакційної політики й значну залежність від наказів «зверху». Їх 
попередниками переважно виступали друковані на українських 
теренах стіннівки РОСТА, що «переростали» або у «Стінну газету 
УКРОСТА», або в «УКРОСТА» із відповідним зазначенням «на-
стінності» у підзаголовку. Ця заголовкова одноманітність слугувала 
своєрідною рекламною вивіскою для видань агентства та сприяла 
їх пізнаваності й популяризації серед потенційних читачів. Чимало 
газет також виходило чи продовжувало згодом свій «друкований 
шлях» під індивідуальними назвами, в яких здебільшого викорис-
товувалися асоціативно адаптовані для робітників і селян вербаль-
ні символи «праця», «серп і молот», «голота», «біднота» та ін., а 
УКРОСТА рекламувалося опосередковано у підзаголовку.

Так, харківська стіннівка спершу (27 номерів 1920 р.) виходила 
як «Стенная газета Роста = Стінна газета Роста», потім — «Стінна 
Газета УКРОСТА», від № 61 за 1920 р. та до № 754 за 1921 р. — 
«Стенная Газета УКРОСТА», починаючи від № 755 (14 квіт-
ня 1921 р.) — «Пламя Труда». Видавана у Києві з кінця 1919 р., 
«Стенная газета Киевского Бюро Роста» деякий час 1920 р. виходила 
як «Стенная газета Киевского Бюро УКРОСТА», потім (від № 109 
за 1920 р.) — як «Стенная газета Киевского Областного Отделения 
УКРОСТА», а в грудні 1920 р. змінила назву на «Клич Труда». 
Катеринославська (м. Катеринослав — тепер м. Дніпропетровськ) 
стіннівка «РОСТА» переросла у газету цього ж агентства п. н. «Соха 
и Молот», згодом — у «Стенную газету РОСТА = Стінну газету 
РОСТА», далі стала «Стенной газетой УКРОСТА = Стінною га-
зетою УКРОСТА», а невдовзі (від 13 липня) почала виходити під 
територіально означеною абревіатурою — «ЕКУКРОСТА».

Доволі поширеною була також «регіонально-географічна при-
в’язка» у заголовку, й через це назви окремих газет виглядали надто 
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громіздкими, як-от: «Стенная газета Лисичанского Уездотделения 
УКРОСТА», «Стенная газета Городнянского Отделения Украино-
роста», «Стенная газета Конотопского Отделения УКРОСТА», 
«Стенная Газета Бердичевского Отделения УКРОСТА», «Стенная 
Газета Криворогского отделения УКРОСТА». З метою оптимізації 
довжини заголовків широко використовувалося їхнє скорочення, 
наприклад: у Сумах виходила газета «СУМУКРОСТА», в Олексан-
дрії — «Ал. Укроста», в Одесі — «ОДУКРОСТА». Характерною 
рисою видань південних губерній України стало вживання у їх-
ніх назвах слова «юг». 1920 р. херсонська «Стінна Газета УКРОС-
ТА» змінила назву на «Югроста», від 1921 р. спершу виходила як 
«УКРОСТА», згодом — як «Югукроста». Подібно трансформува-
лися заголовки стіннівок, що виходили в Миколаївській, Одеській і 
Таврійській губерніях. Упродовж 1920—1921 рр. чотири рази зміню-
вала свій заголовок миколаївська «Югроста»: спершу — «Стенная 
газета Югроста», потім — «Стенная газета УКРОСТА», «Укроста» 
та «Югукроста». Одеська стіннівка «ЮГРОСТА» у липні 1920 р. пе-
ретворилася на «ОДУКРОСТА», згодом знову повернулася до свого 
попереднього заголовка, а від середини лютого 1921 р. виходила 
як «Югукроста». Під аналогічними назвами з «префіксом» «юг» 
друкувалися і видання містечкової стінної преси — у Вознесенську, 
Єлисаветграді (тепер — м. Кіровоград), Первомайську, Олешках 
(нині — м. Цюрупинськ Херсонської обл.) та Очакові.

В історичному ракурсі окремої згадки заслуговують збережені 
в українських бібліотеках примірники стіннівок, які виходили в на-
селених пунктах упродовж 1920—1921 рр., але пізніше внаслідок 
територіального поділу відійшли до інших держав, зокрема до Росії 
і Придністровської Молдавської Республіки, або ж взагалі зникли з 
її карти. Так, у Кам’янську (нині — м. Каменськ-Шахтинський Рос-
товської обл., Російська Федерація) [9] виходила у 1920—1921 рр. 
стіннівка УКРОСТА п. н. «Красный Казак». У м. Олександрівськ-
Грушевський (тепер — м. Шахти Ростовської обл., Російська Феде-
рація) упродовж 1920—1921 рр. місцевим відділенням друкувалася 
«Стенная газета УКРОСТА» [16]. У 1920 р. п. н. «ТирУКРОСТА» 
в Тирасполі виходила стіннівка, перейменована на «УКРОСТА» 
1921 р. Значний інтерес становить також «Стенная газета УКРОС-
ТА», яка виходила у Новогеоргіївську Кременчуцької губернії 
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1920 р., — документальний свідок пресовидавничої діяльності у 
місті, затопленому в 1959—1961 рр. водами Кременчуцького водо-
сховища [19].

Стінні газети УКРОСТА переважно друкувалися тільки з однієї 
сторони аркуша, що обумовлювалося потребою їх відповідного роз-
міщення — наклеюванням на видному місці. Хоча були й винятки: 
на зворотах видаваної у Пирятині «УКРОСТА» 1921 р. публікува-
лися газета «Юный Пахарь» та «Сторінка Робітниці і Селянки», по 
дві сторінки мали окремі числа газет у Білій Церкві, Вовчанську, 
Очакові, Пирятині та Умані.

Цьому типу видань був притаманний різнобій форматів, що 
пояснювалося передусім нестачею паперу й суто технічними труд-
нощами друку у 1920—1921 рр. Окремі газети відзначалися надто 
малими розмірами, інші нагадували плакати. Навіть у межах одного 
видання його номери суттєво різнилися: формат харківської стіннів-
ки коливався від 71×43 до 52,5×35,5 см, городнянської — від 60×42,5 
до 43,5×37,5 см, київської — від 60×39 до 53×34 см, уманської — від 
72,5×44,5 до 44,5×37,5 см. На їхньому тлі видавана в Очакові стін-
нівка розміром 36×35,5 см виглядає справді мініатюрною.

Більшість збережених газет видавалися друкарським способом, 
хоча деякі (наприклад «Стенная газета «УКРОСТА» Тростянецкого 
Отделения Украино-роста» та її попередники) набрані машинопис-
но, а потім розтиражовані за допомогою розмножувальної техніки.

В умовах провадженої більшовиками політики «воєнного кому-
нізму» стінгазети УКРОСТА розповсюджувалися безкоштовно, а 
до їх поширення залучалися всі радянські установи. Зокрема, «Оф-
фициальный Вестник Александровского Отделения «УКРОСТА» 
сповіщав таке: «Газета «Укроста» выдается учреждениям по 1-му 
экземпляру с обязательным условием выклеивать ее на видном мес-
те» (1920. — 4 мая (№ 3). Подібні заклики лунали й зі шпальт стін-
газети «Голота»: «Голоту» треба вивішувати (наліплювати чи наби-
вати) на парканах, стінах, дошках — у таких місцях на селі, щоб її 
читало багато люду» (1920. — 26 груд. (№ 31).

Наклади здебільшого не перевищували 200—600 примірників, 
тисячних показників (1000—2000 екземплярів) сягали лише стіннів-
ки Києва та Харкова. Стінгазети виходили щоденно або два-чотири 
рази на тиждень, що залежало від кількісного складу редакції та на-
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явних друкарських потужностей. Штат багатьох повітових редакцій 
складався з одного-двох співробітників, які виконували всю роботу, 
починаючи від збору матеріалів у номер і аж до розповсюдження 
тиражу [13]. Для прикладу, обов’язки редактора і видавця стіннівки 
«УКРОСТА», яка виходила два рази на тиждень у м. Красний Луч, 
певний час 1920 р. суміщав О. Геймер.

За однозначної більшості українського населення та формаль-
но декларованої мовної рівності стінні газети УКРОСТА пере-
важно друкувалися російською мовою або були двомовними (ро-
сійсько-українськими). Україномовні газети видавалися у містах 
Київської, Полтавської, Подільської та Чернігівської губерній: у 
Звенигородці — «Серп і Молот», у Києві — «Біднота» й «Голота», 
у Липовці — «До праці», у Ніжині — «Селянська газета», також 
п. н. «УКРОСТА» українською мовою стіннівки виходили у Гадячі, 
Золотоноші, Кобеляках, Миргороді, Пирятині, Полтаві, Умані та 
інших містах. Натомість видання відділень агентства в Донецькій, 
Кременчуцькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Одеській 
і Таврійській губерніях були двомовними або російськомовними. 
Практикувалася також своєрідна «гра» в українство — подання на-
зви українською мовою, а тексту — російською.

У вихідних даних видавці газет вказувалися знеособлено — 
ними виступали головно місцеві осередки УКРОСТА. Побіч із ста-
ціонарними відділеннями, подібно до РОСТА, агітація і пропаганда 
проводилися і пересувними засобами, зокрема спеціально орга-
нізованими агітпоїздами. Українськими теренами курсував потяг 
«Більшовик», редакційна бригада якого на станціях прибуття ви-
давала стіннівку «УКРОСТА». Її перший номер за 1920 р. був на-
друкований на станції Лозова, № 15 — у Катеринославі, № 19 — у 
містечку Синельникове, № 114 — у Павлограді. 1921 р. це видання 
стало «осілим» — переросло в стінну газету Павлоградського пові-
тового відділення УКРОСТА «В Труде — Спасенье!».

Дуже обмеженою є нині інформація про відповідальних за ре-
дакцію осіб: у стіннівках вони або не зазначалися, або фігурували 
колективно як редакційна колегія. За окремими винятками, як-от 
про українського журналіста і редактора у 1920 р. київської стінга-
зети «Голота» Миколу Любченка, страченого НКВС 1937 р. [4], про 
членів редакцій цих видань майже нічого невідомо. Навіть у тих 
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виданнях, де редактори вказані, суттєвою перешкодою у пошуку 
їх життєписних даних є те, що багато прізвищ — це псевдоніми, 
якими нерідко послуговувалися більшовицькі діячі у 1920-ті рр. 
Наприклад, газету «Лит-Агит Укроста» (особливий вид стіннівок, 
матеріали яких мали допомагати редакціям губернських і повітових 
газет у пропаганді більшовизму та розміщувалися на аркуші таким 
чином, щоб їх можна було вирізати й вивісити окремо у вітрині чи 
віддати до набору для місцевої преси [13]), яка видавалася літера-
турним відділом агентства у Харкові 1920 р., редагували П. М. Кер-
женцев, Д. Ерде та Б. М. Бурятов. Справжні ж імена й прізвища 
двох перших з них — Платон Михайлович Лебедєв [10] та Давид 
Ізраїльович Райх штейн [7]. Аналогічно під псевдонімом Михайло 
Кольцов одеську стіннівку «Югроста» 1920 р. певний час редагував 
Михайло Юхимович Фрідлянд [17].

Використання псевдонімів зумовлювалося намаганням при-
ховати свою національність і родинні зв’язки на роботі, що тоді 
суворо каралося. Так, перевірка робітничими і селянськими ін-
спекторами харківського УКРОСТА 1920 р. виявила, що під різ-
ними прізвищами тут працювало чимало євреїв — друзів і родичів 
Д. Ерде, які отримували набагато більшу зарплату, ніж інші рядові 
працівники [7]. Тому сьогодні напевно можемо стверджувати одне: 
редакторами стіннівок УКРОСТА виступали передусім завідувачі 
місцевих відділень (інколи це зазначалося у газетах) або ж їхні спів-
робітники, члени редакцій. Зокрема, стіннівку в Бахмуті редагували 
Н. Наумов та Донецький («Стенная газета УКРОСТА», 1920); в 
Бердичеві — А. Люнге («Стенная Газета Бердичевского Отделения 
УКРОСТА», 1920—1921); у Білій Церкві — А. Абашев («Трудовой 
Набат», 1921); у Вовчанську — М. Кранц («Стенная Газета УКРОС-
ТА = Стінна Газета УКРОСТА», 1920); в Єлисаветграді — А. Лє-
нау ( Стенная газета Югроста ); у Золотоноші — Я. Б. Тал 
(« , 1920—1921); в Ізюмі — Яковенко («Стенная газета 
УКРОСТА», ); у Києві — А. Ландау та М. Кисельов («Клич 
Труда», 1920—1921); у Кобеляках — Ф. Берлявський та Г. Браслав-
ський (« ).

УКРОСТА діяло в УСРР лише неповних півтора року: 21 квіт-
ня 1921 р. на засіданні Президії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету з доповіддю виступив голова Харківського 
відділення В. Нарбут та запропонував перейменувати УКРОСТА на 
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РАТАУ (Радіотелеграфне агентство України) у зв’язку з покладанням 
особливих надій на радіо як на найперспективніший вид тогочасної 
комунікації. Його пропозицію було підтримано, а самого В. Нарбута 
призначено директором нового агентства [23]. Відповідно стіннівки 
УКРОСТА переходили у підпорядкування новій службі інформації, 
хоча на практиці ще певний час у назвах й у підзаголов ках окремих 
видань фігурувала стара абревіатура агентства [21].

Підсумовуючи, зазначимо: впродовж 1920—1921 рр. більшо-
вицька влада прагнула зміцнити свої позиції на українських теренах, 
використовуючи для цього різноманітні методи агітації і пропа-
ганди. Одним із найефективніших стали стінні газети УКРОСТА, 
які завдяки стислому викладу інформації і загальнодоступності 
сприяли швидкому розповсюдженню комуністичних ідей серед міс-
цевого населення. Цей вид періодики яскраво демонстрував найпід-
ступнішу рису преси тоталітарного суспільства — маніпулювання 
громадською думкою, що здійснювалося шляхом замовчування і 
перекручування фактів, акцентуванням уваги на другорядному і 
відволіканням уваги від головного. Однак, незважаючи на виразну 
заангажованість у висвітленні суспільно-політичних подій та мов-
ностилістичну нефаховість, за відсутності альтернативних інфор-
маційних засобів, стіннівки справно виконували покладені на них 
завдання із одурманення більшовицькою ідеологією українців, що 
стало підставою і забезпечило понад сімдесятирічне комуністичне 
панування в Україні.
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