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Історія  цензури  як  державного  інституту  багато  років
знаходилась  поза  увагою українських  істориків. Цензура  в
Російській імперії та цензурні реформи ХІХ ст. стали предме-
том дослідження О. М. Скабичевського1 та М. К. Лемке2

В радянській період праці, присвячені цензурі, були відсут-
ні — вважалося, що в “демократичному радянському суспіль-
стві” цензури бути не могло. Визнання її існування означало
би обмеження в СРСР свободи слова — одного з головних
чинників демократичного суспільства.

Лише в кінці 80-х років ХХ ст. в США були оприлюднені
архівні документи, що свідчили про жорстке регламентування
культурного  та  громадсько-політичного  життя  країни.  В
постановах РСДРП(б)-ВКП(б) та уряду СРСР, наказах ВЧК–
ОГПУ СРСР, Головліту СРСР відображались основні напрями
обмеження права реалізації демократичних свобод3.

Історія  формування  органів  радянської  цензури  стала
предметом дослідження спочатку на Заході, а потім в СРСР
та в Російській Федерації. Одними з перших опублікували
свої праці Т. М. Горяєва, О. Ю. Горчева, А. В. Блюм4 . На по-
чатку 90-х років ХХ ст. в Росії пройшов ряд наукових конфе-
ренцій, присвячених цензурі, за участю російських, українсь-
ких та закордонних дослідників5.

Цензура стала предметом кандидатських та докторських
досліджень.  Так,  І. Я. Левченко  захистила  кандидатську
дисертацію “Цензура як  суспільне  явище”,  а  Т. М. Горяєва
докторську — “Історія радянської політичної цензури. 1917–
1991 рр.”6

Арлен Блюм один із перших видав узагальнюючі роботи
по історії радянської цензури — “За кулісами "Міністерства
правди".  Таємна  історія  радянської  цензури,  1917–1929”  і
“Радянська цензура в епоху тотального терору, 1929–1953”7 .
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Основною проблемою  дослідників  радянської  цензури
стала обмежена джерельна база, оскільки документи Головлі-
ту СРСР до 1937 року не збереглися. В науковий обіг вводяться
лише  архівні  матеріали  деяких  обласних  відділень,  звіти  і
листування з партійними та державними органами.

Метою  статті  даної  розвідки  є  дослідження  процесу
становлення і формування органів цензури в 1917 – початку
1920-х рр.

Радянська влада заперечувала існування цензури. Більшо-
вики  наголошували, що  поряд  із  свободою  друку  існувала
система  державного контролю  за  друкованою  продукцією.
Однак, ні органів, що здійснюють цей контроль, ані методів,
якими він здійснювався, не розкривали. “Конституція СРСР
у відповідності з інтересами народу і з метою закріплення і
розвитку соціалістичного ладу гарантує громадянам свободу
друку. Державний контроль встановлений в зв’язку з тим, щоб
не допустити опублікування в відкритому друці і розповсюд-
ження засобами масової інформації свідчень, що складають
державну  таємницю,  та  ін.  свідчень,  які  можуть  принести
шкоду інтересам трудящихся”8 .

Цензура в Україні здійснювалась на основі всеросійських
декретів та постанов більшовиків. Навіть тоді, коли частина
України перебувала під владою УЦР, радянська цензура роз-
повсюджувалась на східну її  територію: Харків, Донецько-
Криворізьку республіку та інші території. Тому неможливо
досліджувати становлення органів цензури в Україні без розу-
міння політики більшовиків стосовно встановлення обмежен-
ня на свободу слова.

Формування органів цензури в Росії почалось одразу після
захоплення влади більшовиками. Вже в перші дні революції
як Тимчасовий уряд, так  і Петроградська  Рада робітничих
депутатів намагалися обмежити та підпорядкувати собі засоби
масової інформації. Так, 5 березня 1917 р. виконком Петрора-
ди постановив “заборонити вихід в світ всім чорносотенним
виданням”9 , що дозволяло більшовикам контролювати періо-
дику різних політичних партій та громадських організацій. 8
березня, постановою Тимчасового уряду була створена Особ-
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лива  комісія  по  ліквідації  Головного  управління  в  справах
друкованих органів10 . Однак, комісія не ліквідовувала інститут
царської цензури, а навпаки, розробила низку постанов і нака-
зів, що регулювали правове становище преси.

 Події, що відбувалися в суспільстві були сприятливими
для  розвитку  періодики  та  видавничої  справи.  27  квітня
1917 р. Тимчасовий уряд прийняв спеціальну постанову “Про
друк”, в якій відмінялись діючі за старого режиму обмеження
та проголошувалась свобода друку11 . В постанові зазначалося:
“Друк і торгівля друкованими творами вільні. Застосування
до них адміністративних визисків не допускається”12 . Це дало
можливість для виходу періодики різних політичних сил та
партій від чорносотенських організацій до ліворадикальних.

Жовтневий  переворот  поставила  більшовицьку  партію
перед  необхідністю  утримати владу.  Крім  більшовиків,  до
органів влади входили представники інших партій: меншови-
ки, ліві  есери. Кожна з цих партій та політичних сил мала
свої друковані органи, в яких висловлювалось відмінна думка
щодо шляхів подальшого розвитку. Становище більшовиків
було хитким та непевним. Тому з перших же днів своєї влади
більшовики  розробляють  систему  заходів  для  обмеження
впливу політичних опонентів на населення.

Більшовицькі лідери розуміли необхідність у наявності
агітаційно-пропагандистської машини і її роль у формуванні
політичного світогляду у пересічного громадянина. Тому в
цій системі неабияке значення мали друковані органи.

Пройшовши багаторічну школу підпільного друку і випро-
бувавши на собі весь тиск царської, більшовики почали вста-
новлювати жорстоку ідеологічну диктатуру. Одним із перших
декретів був “Декрет про друк”, підписаний В. І. Леніним 27
жовтня 1917 року13 . Він і поклав початок згортання свободи
слова. Декрет наголошував, що “буржуазна преса є наймогут-
нішою зброєю буржуазії. Особливо в критичний момент, коли
нова влада … тільки закріпляється, неможливо було цілком
залишити цю зброю в руках ворога в той час, коли вона не
менш небезпечна  в такі  хвилини, ніж  бомбі  і  кулемети”14 .
Також  визначався  строк  дії  декрету  —  “Як  тільки  новий
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порядок встановиться, — всілякий адміністративний вплив
на друковані органи буде припинений…”15 . Заборона органів
преси проводилась лише за постановою Ради Народних Комі-
сарів, що давало можливість закривати всі опозиційні газети.

“Декрет про друк” — це реакція більшовицької партії на
події Жовтневої революції. Нова влада в період безладдя, що
почалося після 25 жовтня 1917 р., була розгублена, але нама-
галась  взяти  ситуацію  під  свій  контроль:  “В  нашому  сус-
пільстві за ліберальною ширмою фактично ховається свобода
для імущих класів”16 , а “…робітничий і Селянський уряд” не
допустить щоб “отруювали розум і вносили смуту в свідомість
мас”17 . Також, даний декрет слугував виправданням перед
революційно  налаштованими  масами  за  звинувачення,  які
робили різні політичні сили в тому, що “…нова влада поруши-
ла  …  основний  принцип  своєї  програми,  посягнувши  на
свободу  друку”18 . Однак, це було лише прикриттям для
збереження  встановленої  влади.  “Декрет”  досить  розмито
встановлював  критерії  закриття  органів  преси. Зокрема,  в
пункті 2 “Загального положення про друк” зазначалось, що
закриттю підлягають органи преси, які “сіють смуту шляхом
явно  неправдивого  викривлення  фактів”19 .  За  такого
визначення РНК могла закрити друковані органи будь-яких
партій та громадських організацій, політична діяльність яких
не  влаштовували  радянську  владу.  Так,  наприклад,  було
закрито  газету  Українського соціал-демократичного  союзу
“Спілка” “Голос соціал-демократії”, Української демократич-
но-радикальної партії “Рада”20  і журнал “Українське життя”21 ,
та  друкований  орган  Української  соціал-демократичної
робітничої партії — “Робітничу газету”22 .

Такий порядок не задовольняв, в першу чергу, революцій-
но  налаштовану  інтелігенцію,  яка  вважали  демократичні
свободи основою подальшого розвитку держави; політичні
партії, громадські організації, друковані органи яких, як і в
минулому, опинилися під постійною загрозою закриття.

Відповідно  до  положень  Декрету  за  два  з  половиною
місяці було закрито, як контрреволюційні, 120 періодичних
видань23 . Одночасно, виконуючи “Резолюцію ВЦВК з питання
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про друк” від 4 листопада 1917 р., місцеві органи влади почали
конфіскацію  приватних  типографій  і  запасів  паперу24 . В
“Резолюції…”  зазначалось,  що  “…відновлення  так  званої
"свободи друку" … являлось би неприпустимою капітуляцією
перед волею капіталу”, тому ВЦВК “…категорично відкидає
всілякі пропозиції,  що схиляються  до відновлення  старого
режиму у друкарській справі”25 .

“Декрет про друк” дав поштовх для розвитку трьох нап-
рямків політичної цензури, що підпорядковувались спеціаль-
ним державним органам, органам ДПУ–НКВС, та військовим
відомствам.

20 грудня 1917 р. була створена Всеросійська надзвичайна
комісія, в число завдань якої входила боротьба з контрреволю-
ційними друкованими органами26 .

Новий  лад  передбачав  введення  системи  тотального
контролю і охорону інтересів радянської влади. Буржуазній
моралі і релігії, їх канонам пролетаріат, за словами В. І. Лені-
на,  повинен  був протиставити партійні  друковані  органи  і
літературу, основною умовою існування яких стало фактичне
знищення опонента в особі буржуазної преси27 .

Заходи боротьби проти буржуазної преси були рішучими:
29 грудня 1917 р. Всеросійський Центральний Виконавчий
Комітет прийняв “Декрет про державне видавництво”28 . Він
встановив абсолютну централізацію книговидавничої справи
і  створив передумови  для державної  монополії в  розвитку
цензури в літературі.

В  січні  1918  року  ситуацію  в більшій  частині  України
контролювали  більшовики.  Було  встановлено  владу  Рад,
організовано збір “податків” у вигляді контрибуцій, реквізи-
цій,  конфіскацій  та  ін.,  націоналізовано  великі промислові
підприємства. Контроль встановлювався не лише в економіці.
Більшовики продовжували боротися проти “української бур-
жуазії”: офіцерів, юнкерів, прихильників Центральної Ради.
Володимир Затонський в доповіді про становище в Києві після
його зайняття військами М. Муравйова зазначав: “Через ту
"українізацію" я мало життя не втратив. Там [у Києві. — В. Б.]
розстрілювали ВСІХ, хто мав якесь відношення до Централь-
ної Ради — просто на вулицях”29 .
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Щоб обмежити можливості УЦР в доступі до широких
мас населення 28 січня 1918 р. було прийнято Декрет “Про
Революційний Трибунал Друку”30 . Він мав повноваження зак-
рити видавництво, конфіскувати типографію, позбавити ви-
давців громадянських прав і навіть заарештувати їх31 . Однак,
формулювання самого злочину розглядається в Революцій-
ному Трибуналі  Друку нечітко:  “До  злочинів  і  проступків
відносять використання преси для повідомлення не правдивих
або  викривлених  свідчень  про  явища  суспільного  життя,
оскільки вони являються посяганням на права і свободу рево-
люційного народу, а також порушення законів про друк, вида-
них Радянською владою”32 . Під таке формулювання можна
було підставити будь-яку опозиційно налаштовану пресу.

У 1918 р. на території колишньої Російської імперії поча-
лась громадянська війна. Радянський уряд проводив жорстку
централізаторську політику: введено продовольчу диктатуру
на  селі  (державна  монополія  на  продаж  хліба,  примусове
вилучення  хліба  та  ін.),  націоналізовано  підприємства  не
залежно від форм власності. Популярність радянської влади
падала навіть серед “революційних мас”. Тому репресії проти
опозиційної преси стали масовими. Свідченням цього є засі-
дання ВЦВК 11 травня 1918 р. було заслухане питання “Про
буржуазні та інші друковані органи, що вміщують обурливі
та неправдиві чутки, в зв’язку з подіями в Україні”33  (відбувся
прихід до влади гетьмана П. Скоропадського, виникали непо-
розуміння між лівими партіями, насамперед есерами, соціал-
демократами та КП(б)У з приводу політичного майбутнього
України).

Наступним етапом формування правового поля для функ-
ціонування цензурних органів став ІІІ Всеукраїнський з’їзд
Рад, який відбувся 1919 р. Він прийняв Конституцію УСРР,
що була розроблена на основі Конституції РСФРР. Окремий
розділ “Про свободу друку” закріплював пріоритет держави
у видавничій справі34 .

Наступним кроком до повного контролю за друкованою
інформацією стало прийняття 21 травня 1919 р. положення
“Про  державне  видавництво”.  Таким  чином,  створювався
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загальнодержавний апарат друкованого слова, який включав
видавництво Всеросійського Центрального Виконавчого Ко-
мітету, “Комуніста”, видавництво Комісаріату освіти, Петрог-
радської та Московської Рад. Ця структура отримала назву
Державне видавництво (Держвидав). Через рік в його струк-
турі було організовано Центральну Редакційну Колегію (він
отримав назву “Політвідділ”), яка розробляла і затверджувала
всі видавничі плани, розповсюджувала літературу та прово-
дила “редакторську” роботу35 . Створення Держвидаву стало
початком практичного застосування раніше виданих декретів,
постанов та положень.

Внутрішні та зовнішні протистояння радянської влади, що
призвели  до  громадянської  війни,  обумовили  організацію
військової  цензури.  Наказом  Реввійськради  від  23  грудня
1918 р. було затверджено “Положення про військову цензуру”,
яка передбачала створення в структурі Реввійськради відділу
військової цензури36 .

Оскільки до 1920 р. на територіях України та Росії відбува-
лися складні і суперечливі події за участю іноземних держав,
радянська влада приділяла більше уваги військовій цензурі.
З 1919 року відбулися зміни і у структурі військових цензурних
органів.  В  липні 1919 р.  наказом  РВРР  № 1197/222  від  12
липня 1919 р. керівництво військовою цензурою переходило
до Реєстраційного управління РВР, а в серпні 1921 р. за рішен-
ням Малої РНК та за наказом РВР від 9 серпня 1921 р. війсь-
кова цензура переходила до ВЧК37 .

Військова цензура дозувала інформацію про становище
на фронтах,  яка публікувалась  в  газетах  і  передавалась  по
радіо.  Також  органи Реввійськради  та ВНК  контролювали
зміст листів, які надходили з фронту та відсилались на фронт
і вилучали з текстів окремі речення, вислови, що стосувались
становища солдатів на фронтах і селян та робітників в тилу38 .

Третій  напрямок  у формуванні  та  становленні  органів
цензури пов’язаний з їх підпорядкуванням органам ВЧК, ГПУ,
НКВД. Так як не існувало єдиного органу, що міг би контро-
лювати всі види і форми видань і здійснювати всеохоплюючу
цензурну  політику,  тому  спецслужбам  надавалось  право
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контролю над контрреволюційною діяльністю організацій та
окремих осіб.

Закінчення громадянської війни, стабілізація соціально-
політичного стану суспільства зумовило зміни в цензурній
політиці. Спочатку контроль над поштово-телеграфною корес-
понденцією, а також над військовою цензурою перейшов до
ВЧК.  Постановою  ВЦВК  від  6  лютого  1922 р.,  ВЧК  було
реорганізовано в “Государственное политическое управление”
(ГПУ) при НКВД РРФСР. Після утворення СРСР було ство-
рено  “Объединенное  государственное  политуправление”
(ОГПУ), що отримало надзвичайні повноваження в контролі
за видавництвом, кореспонденцією, військовою та цивільною
злочинністю39 .

Розуміючи  неефективність  такої  розгалуженої  системи
органів  цензури  і  беручи  курс  на  централізацію  апарату,
більшовики  зробили вдалу  спробу централізувати  і  органи
цензури. 6 червня 1922 р. Декретом РНК СРСР було створено
Головне управління в справах літератури та видавництва (Го-
ловліт) при Наркомосі РРФСР і його місцеві органи40. Голов-
літу підпорядковувались республіканські Головліти і мережа
облміськлітів. На ці органи було покладено тотальний полі-
тичний  контроль над  усіма  видами  друкованої продукції  і
видовищами  як превентивний,  так  і  караючий,  і  спостере-
ження за усіма бібліотеками і типографіями.

Згідно з положенням “…Головліт забороняє видання і роз-
повсюдження творів: а) що містять агітацію проти Радянської
влади; б) що розголошують військову таємницю Республіки;
в) що  пробуджують  суспільну  думку;  г) що  пробуджують
національний і релігійний фанатизм; д) що мають порногра-
фічний характер”41. Також в Положенні були вказані завдання
Головліту: “а) попередній перегляд всіх визначених до опублі-
кування  чи  розповсюдження  творів,  як  рукописних  так  і
друкованих,  видань  періодичних  і  неперіодичних,  знімків,
малюнків, карт і т.п.; б) видача дозволів на право видання окре-
мих творів, а рівно органів друку; в) складання списків творів
друку, заборонених до продажу і розповсюдження; г) видання
правил, розпоряджень і інструкцій в справах друку, обов’язко-
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вих для всіх органів друку, видавництв, типографій, бібліотек
і книжкових магазинів”42 . В “Положенні про Головліт” було
сказано, що на чолі організації повинен стояти завідуючий,
який призначається Колегією Наркомосу, і два помічники, що
призначаються тією ж Колегією за згодою з Реввійськрадою
і ГПУ. В параграфі 10 “Положення…” окреслюються завдання
ГПУ по контролю за друком: “На органи ГПУ покладається
боротьба з розповсюдженням творів, не дозволених Голов-
літом і його органами, а також нагляд за типографіями, митни-
ми і прикордонними пунктами, боротьба з підпільними видан-
нями і їх розповсюдженням, боротьба з провозом через кордон
для  поширення на  території  РРФСР  не  дозволеної  в  обігу
літератури, спостереження за продажем російської та інозем-
ної літератури і вилучення книг, не дозволених Головлітом і
його органами, згідно списків Головліту”43 .

Аналогічний декрет про формування органів Головліту
був  прийнятий  урядом  України  29  серпня  1922 р.44  Але у
відносинах  Центру  з  республіканськими  органами  щодо
створення державної  цензури виникли проблеми. Верхівка
української влади вважала рішення про створення республі-
канських  органів  Головліту  прямим  втручанням  у  справи
суверенної республіки. Про це свідчить протест члена Колегії,
Уповноваженого НКО УРСР при НКО РРФСР Гадзинського,
направлений в РНК 27 червня 1922 р., в якому мова йшла про
невідповідність пунктів “Положення про Головліт” до норм
Конституції України стосовно підпорядкування органів цензу-
ри  Харкова  та  Києва  НКО  УСРР,  безпосередньо  НКО
РРФСР45 . Питання було вирішено швидко і чітко: за рекомен-
дацією  Наркомосу  було  прийнято  спеціальне  рішення  на
Президії ВЦВК. А 29 серпня 1922 р. був організований Голов-
літ УРСР за схемою центрального апарату Головліту. Таким
чином  спроба  відстояти  свою  незалежність  в  прийнятті
найважливіших ідеологічних рішень була вичерпана.

Таким чином, з перших днів існування радянської влади
в Україні  була  скопійована російська  система контролю  за
діяльністю  друкованих  органів.  Згодом  вона  здійснювала
ідеологічну диктатуру в  інтелектуальній сфері суспільства.
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Поступово трансформуючись із вищих партійних органів —
ЦК, Політбюро, Оргбюро — органи цензури перетворювались
на окремі, добре налагоджені механізми військово-каральної
цензури, пізніше всеохоплюючу політично-ідеологічну струк-
туру Головліт.
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Ïîäêóð Ð.Þ

Îðãàí³çàö³éíå ñòàíîâëåííÿ Â×Ê:
 òèì÷àñîâà êîì³ñ³ÿ ÷è

 ïðîîáðàç ïîë³òè÷íî¿ ïîë³ö³¿?

Тривалий час історія ВЧК–ГПУ залишалися поза увагою
дослідників. Але, враховуючи повноваження, які надавалися
органам державної безпеки партійно-державним керівницт-
вом СРСР, спецслужба активно впливали на всі без виключен-
ня сторони суспільного життя. Тому без визначення місця і
ролі спецслужб в суспільному житті практично неможливо
реконструювати події в історії Радянської України зокрема, і
СРСР  в  цілому.  Керівник  Головного  архівного  управління
Російської Федерації В. Козлов, який один з перших ознайо-
мився  з  переданими  на  державне  зберігання  документами
вищого  політичного  керівництва,  окремими  матеріалами  з
архівів Федеральної Служби безпеки та її обласних управлінь
відзначав: “Думаю, що історії ХХ століття в повному обсязі
ніхто не знає і, навряд чи узнає, хоча б тому, що її творцями
значною мірою були спецслужби”1. Введення в науковий обіг
документальних матеріалів, певна лібералізація режиму дер-
жавних і відомчих архівів дозволила з’ясувати основні етапи
формування колишніх спецслужб, виявити покладені на них
функції, дати загальну характеристику пов’язаних з їх діяль-
ністю документальних масивів.

Створення та діяльність органів державної безпеки 1917–
1920 рр. стала предметом декількох досліджень. П. Софінов,
Д. Голінков,  В. Портнов  розглянули  створення  ВЧК  на  тлі


