
Том 30 (69) № 4 201982

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки

УДК (477)«1920/1930»:366
DOI https://doi.org/10.32838/2663-5984/2019/4.14

Скубій І.В.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ПОХИЛОГО ВІКУ 
В 1920–1930-ТІ РР. В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ: ВІД ІДЕОЛОГІЇ 
ДО ПОВСЯКДЕННИХ ПОТРЕБ

У дослідженні розглядаються особливості матеріального забезпечення людей похи-
лого віку в 1920–1930-ті рр. на прикладі радянської України за доби раннього сталінізму. 
У статті аналізуються типові риси конструювання радянського суспільства та визначення 
в ньому місця старого покоління, котре представляло собою окрему групу споживачів, до 
якої належали особи у віці від 60 років і старше. У своїй ідеологічній риториці більшовицька 
влада надавала пріоритетну роль дітям і молоді, водночас позиціонуючи себе як нову молоду 
державу, котра стояла на сторожі інтересів робітничого класу. У дослідженні було вста-
новлено, що така політика залишала поза увагою людей похилого віку, що зумовило їх «неви-
димість» у суспільному дискурсі. У статті показано, що їхнє матеріальне забезпечення зале-
жало від багатьох факторів, у т. ч. від стану здоров’я для продовження працевлаштування, 
наявності пенсії, соціального страхування тощо. У сільській місцевості матеріальне забез-
печення людей похилого віку було в складнішому стані. Встановлено, що на селі з метою 
покращення їхнього матеріального становища з середини 1930-х рр. у колгоспах та артілях 
стали з’являтися спеціальні фонди матеріальної допомоги. Попри пропаговану соціальну орі-
єнтованість, радянська держава не передбачила реалізацію заходів щодо боротьби з бід-
ністю і жебрацтвом серед людей похилого віку, у т. ч. у сфері задоволення їхніх повсякденних 
споживчих потреб. Соціальна політика радянської влади була спрямована на пріоритетне 
задоволення інтересів працюючих робітників, що мало наслідком проведення великої кіль-
кості обстежень робітничих бюджетів. Внаслідок такого курсу питання матеріального 
забезпечення робітників, які виходили на пенсію, а також непрацюючого населення непрацез-
датного віку та представників інших соціальних груп старшої вікової категорії були витіс-
нені на периферію державного та суспільного дискурсу. Значна кількість представників цієї 
соціальної групи споживачів була обмежена у доступі до соціальних та економічних ресурсів, 
у т. ч. до товарів і послуг.
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Постановка проблеми. Радянський проект 
створення «нової людини» був одним із найбіль-
ших соціальних експериментів над розумом і 
тілом у ХХ ст. У ранньому радянському суспіль-
стві, яке перебувало у процесі становлення, кожна 
людина прагнула зайняти певну соціальну нішу, а 
споживання було одним зі способів її набуття або 
відображення [11, с. 230]. Важливим механізмом 
конструювання радянської ідентичності, ціннос-
тей і норм суспільства ставали також нові прак-
тики споживання. Поєднання вивчення економіч-
ного життя, ідеології та повсякдення людини дає 
можливість віднайти закономірності взаємоісну-
вання публічного і приватного просторів радян-
ського суспільства.

У процесі трансформації постреволюційного 
суспільства одним з інструментів змін і джерелом 

формування різноманітних уявлень про фемін-
ність і маскулінність було споживання, які репре-
зентувалися через типові образи молодих робіт-
ника та селянки. Втім, такий підхід до розуміння 
соціальної структури радянського суспільства 
залишає поза увагою соціальних акторів стар-
шої вікової категорії – людей похилого віку. Тому 
основними об’єктами запропонованого дослі-
дження є споживачі похилого віку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розробка та прагнення осмислення споживання як 
теоретичної та практичної проблеми повсякден-
ного життя в радянському суспільстві бере поча-
ток із часу встановлення більшовицької влади. 
Увага науковців до історії повсякденного життя 
мала наслідком формування багатого історіогра-
фічного поля, яке відкриває можливість розу-
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міння проблем «маленької людини» в тоталітарну 
добу, її повсякденні відносини з владою, систе-
мою розподілу та постачання, проблеми із забез-
печенням особистих потреб [1; 5; 16; 20]. Втім, 
багато облич радянського суспільства ще «невід-
криті», серед яких є споживачі – мільйони жите-
лів міст і сіл, чоловіків, жінок і дітей, робітників і 
селян, партійців і військових, шахтарів і вчителів 
та представників багатьох інших соціально-про-
фесійних груп. Прикметною рисою більшості 
досліджень радянського споживання, у т. ч. як 
складової частини практик виживання, є увага до 
взаємозв’язку цієї повсякденної діяльності з ідео-
логією комунізму [24]. Останніми роками зростає 
зацікавлення українських істориків до проблем 
споживання у радянську добу, що має наслід-
ком появу досліджень, які знайомлять із новими 
áкторами радянської історії – споживачами  
[12–14; 23]. Дослідники детально розглядають 
особливості функціонування гендерних ролей 
у споживанні, показуючи у такий спосіб тісний 
зв’язок гендеру та повсякденних практик. У свою 
чергу, споживання, маючи гендерну природу, 
зумовлюється і віковими особливостями, а тому 
типовий образ споживача має включати обличчя 
дитини і людини похилого віку, кожен із яких мав 
свої специфічні споживчі практики, які зумов-
лювалися віковими можливостями. Останніми 
роками з’являються дослідження, які, спираючись 
на методологічні принципи нової соціальної істо-
рії, історії споживання та матеріальної культури, 
відкривають «завісу» над дитячим матеріальним 
світом за доби сталінізму [10]. Логічним продо-
вженням вивчення особливостей споживання та 
матеріального забезпечення є дослідження спо-
живчих практик іншої вікової групи – людей 
похилого віку, які також були учасниками більшо-
вицького соціального експерименту 1920–1930-х 
рр. із виховання «нової людини» та вчилися спо-
живати «по-радянськи».

Постановка завдання. Спираючись на 
методологічні концепції культурної біографії 
речей Арджуна Аппадураї та Ігоря Копитоффа 
[18, с. 3–63; 21, с. 64–94], це дослідження має на 
меті показати, якими були особливості спожи-
вання у представників третього покоління. Спо-
живачі цієї вікової групи перебували поза полем 
зору більшовицької влади, враховуючи її увагу до 
дітей і молоді, «квітів життя», нового покоління 
радянських громадян. Це зумовлює інтерес до 
особливостей їхнього споживання і матеріаль-
ного забезпечення в 1920–1930-х рр. Які товари 
«створювали» повсякденне життя старіючого 

населення молодого радянського суспільства? 
Як комуністична ідеологія та політика впливали 
на визначення їхніх щоденних потреб і прак-
тик? Іншими словами, перед дослідником постає 
завдання «зрозуміти» (курсив – І. С.) споживача 
похилого віку, можливість чого на теоретичному 
рівні було вже доведено вченими [19].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Споживання в радянську добу є яскравим індика-
тором радянського повсякдення та рівня розвитку 
матеріальної культури. Інструменти та практики 
споживання часто ставали засобами соціальної 
трансформації суспільства, у т. ч. боротьби за 
рівні права та гендерну рівність. Світ споживання 
людини похилого віку доби ранньорадянського 
суспільства увібрав у себе всі характерні та типові 
риси цього щоденного процесу, але водночас мав 
свою специфіку. Кількість представників цієї 
вікової групи у радянському суспільстві за пере-
писом 1937 р. складала близько 7%1. У суспіль-
ному дискурсі та на рівні повсякденного життя ця 
група споживачів у 1920–1930-ті рр. залишилася 
майже непомітною, «невидимою» та «іншою». 
Аналіз публікацій у газетних і журнальних видан-
нях 1920–1930-х рр. свідчить, що образ людини 
третього віку був ледь помітним у суспільному 
дискурсі. Причини цього можна знайти у тому, що 
в межах радянської ідеології увага зверталася до 
молоді, активних учасників революційних подій 
і соціальних кампаній влади у мирну добу. Пен-
сійне законодавство стало з’являтися лише напри-
кінці 1920-х рр. Відтоді з’явилася і традиційна для 
радянської пенсійної системи вікова норма про 
початок пенсійного віку: 60 років – для чоловіків, 
55 років – для жінок [6].

В умовах активної розбудови нової держави, 
заснованої на засадах соціалістичної ідеології, яка 
своїм головним завданням проголосила боротьбу 
зі старим дореволюційним ладом, представники 
старших поколінь сприймалися владою довгий 
час як ідеологічно ворожі носії «міщанського бур-
жуазного побуту». Радянська історіографія також 
наслідувала цю традицію та звертала увагу на те, 
що «декласовані елементи» складаються більшою 
мірою з людей похилого віку та включають у себе 
велику кількість бідняків [2, с. 75]. Відоме гасло 
«Молодим у нас дорога, старики у нас в повазі»2, 
яке пропагувалося впродовж всіх років існування 
1 До уваги взято чоловіків і жінок, жителів міст і сіл, яким 
на час проведення перепису було більше 60 років, із них у 
містах проживало близько 4,24% чоловіків і 7,58% жінок, а в 
селах – 6,87% і 9,39% відповідно. Загальна чисельність осіб 
старше 60 років складала 160 121 599.
2 Вираз більш вживаний російською мовою: «Молодым у нас 
дорога, старикам у нас почет».
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Радянського Союзу та стало частиною соціальної 
пам’яті кількох поколінь, на практиці не завжди 
відповідало дійсності. Єдиним хіба винятком із 
цієї концепції був символічний смисл у сприй-
нятті т. зв. «першого радянського старшого поко-
ління» [22], яке фактично заклало ідейні основи 
нового ладу та водночас слугувало своєрідним 
мостом від минулого до майбутнього.

Дискурс про так звану «щасливу старість» 
(курсив – І. С.) був частиною ідеологічної рито-
рики радянської влади. Якою ж вона була та в чому 
саме полягала її сутність? За Конституцією СРСР 
(1936 р.) передбачалося, що кожен громадянин кра-
їни мав отримувати соціальні блага відповідно до 
свого трудового внеску, який він зробив протягом 
життя. У ст. 120 було вперше гарантовано право 
кожного громадянина похилого віку на матері-
альне забезпечення. Своєрідною гарантією отри-
мання будь-яких матеріальних благ від держави 
було соціальне страхування робітників і службов-
ців. У такий спосіб було закріплено, що право на 
пропаговану «щасливу старість» базувалося на 
класовому принципі, оскільки виключало зі списку 
реципієнтів селян. Фактично, стан матеріального 
забезпечення та доступу людей похилого віку до 
споживчих благ і ресурсів радянської економіки, 
своєрідне місце в споживчій ієрархії залежало від 
попереднього місця роботи і відповідного внеску 
у розвиток виробництва країни. Чим ближчою 
була особа у своєму професійному житті до сус-
пільно важливого будівництва, наприклад, важкої 
промисловості, тим більшим був доступ у неї до 
споживчих ресурсів – закритих розподільників, 
пенсійного забезпечення та інших соціальних благ. 
Загальна чисельність осіб, які офіційно вважалися 
пенсіонерами і була на державному забезпеченні, 
була незначною у співвідношенні до загальної 
чисельності населення країни: 75 789 943 чоло-
віків і 84 331 656 жінок, що разом складало 
160 121 599 особи або 0,66% всього населення3.

Враховуючи, що протягом 1920–1930-х рр. у 
СРСР відбувалося становлення централізованої 
системи державного розподілу товарів, для осіб 
старшого і пенсійного віку були доступні такі 
джерела / «можливості» їх отримання:

1) пенсії та допомоги по соціальному страху-
ванню;

2) членство у робітничому кооперативі;
3) членство у професійній спілці;
4) власні джерела постачання для самозайня-

тих верств населення.
3 Див. перепис населення 1937 р. Загальнодержавне пенсійне 
забезпечення було введено в 1956 р., коли було прийнято 
закон «Про державні пенсії».

Під час проведення обстежень сімейних 
бюджетів споживачі похилого віку не виділялися 
в окрему групу обліку. Натомість державну ста-
тистику насамперед цікавив стан забезпечення 
та постачання робітників і службовців [15]. Тому, 
попри наявність достатньо багатої джерельної 
бази щодо забезпечення повсякденних потреб 
суспільства, проблеми споживання людей похи-
лого віку залишилися поза увагою статистики, що 
ускладнює роботу сучасних дослідників.

Питання збільшення кількості промислових 
підприємств в межах країни, як і зростання загаль-
ної кількості робітників і поступове старіння час-
тини із них обговорювалося на сторінках преси. 
Наприкінці 1920-х рр. загострення цієї проблеми 
викликало необхідність звернення уваги Всеро-
сійської ради народного господарства до Народ-
ного комісаріату праці, оскільки погіршення 
їхнього матеріального стану у зв’язку із втратою 
працездатності ставало поширеним явищем. Про-
блема «розширення практики страхування старо-
сті» була актуальною і регулярно обговорювалася 
на шпальтах щоденних робітничих газет. У все-
радянській робітничій газеті «Труд» було розмі-
щено обговорення цієї проблеми з аргументацією 
про те, що у зв’язку з «раціоналізацією виробни-
цтва і появою надлишків робочої сили ці катего-
рії робітників необхідно звільнити від роботи в 
першу чергу», але водночас зверталася увага на 
необхідність заходів щодо їхнього соціального 
забезпечення після звільнення з підприємства 
[8]. Суспільство хвилювала проблема відсутності 
належного соціального забезпечення старості та, 
як наслідок, наявність великої кількості робітни-
ків непрацездатного віку. Впроваджувана у різних 
сферах господарства країни система соціального 
страхування була покликана забезпечити міні-
мальне задоволення соціальних потреб робітни-
ків, які виходили на пенсію, та членів їхніх сімей. 
Як доводять дослідники, частка витрат на пенсії 
у фондах соціального страхування була порів-
няно незначною і становила наприкінці 1920-х 
рр. близько 23,7% усіх страхових виплат, посту-
паючись країнам Західної Європи і за широтою 
охоплення контингенту, і за розмірами допомоги  
[4, с. 113]. Так, наприклад, на текстильній фабриці 
у Ярославлі в травні 1928 р. налічувалося близько 
900 робітників у віці від 60 до 80 років, із яких на 
пенсію було переведено всього 40 осіб [7, с. 5].

Враховуючи ідеологічний курс влади щодо 
встановлення в суспільстві т. зв. «диктатури 
пролетаріату», не менш гостро стояла проблема 
соціального забезпечення селян похилого віку. 
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Головне завдання державної політики полягало у 
боротьбі з жебрацтвом, яке було особливо пошире-
ним серед бездомних, безсімейних і малозабезпе-
чених груп [3, с. 68]. В обговоренні цього питання 
на ІІ сесії Всерадянського виконавчого комітету 
організація забезпечення продуктами харчування 
чи одягом не розглядалася, натомість серед мож-
ливих варіантів вирішення проблеми жебрацтва 
на селі було запропоновано надання посівного 
насіння для селян. Матеріальне становище інва-
лідів, яких розглядали в межах соціальної групи 
людей похилого віку, пропонувалося покращити 
за рахунок налагодження постачання їхніх артілей 
сировиною, що було однією із найбільш поши-
рених проблем їх повсякденної роботи [17, с. 2].  
У такий спосіб вирішення проблеми матеріаль-
ного становища старих людей на селі бачилося 
владою за рахунок забезпечення їх сировиною для 
кустарного виробництва або насіннєвим матеріа-
лом. Такі заходи були більш допустимі у середо-
вищі малозабезпеченого населення працездатного 
віку, які мали фізичні сили і здоров’я працювати. 
Натомість, попри пропаговану соціальну орієн-
тованість радянської держави, не передбачалося 
впровадження заходів щодо боротьби з бідністю і 
жебрацтвом серед людей похилого віку. З 1935 р. 
почали з’являтися ініціативи щодо покращення 
матеріального становища цієї соціальної групи у 
сільській місцевості, результатом чого стало ство-
рення спеціальних фондів матеріальної допомоги. 
Відповідно до статутів сільськогосподарських 
артілей передбачалося сформувати у кожному 
колгоспі фонд у розмірі не більше 2% від вало-
вої виробництва колгоспу, який був покликаний 
гарантувати допомогу робітникам, котрі тимча-

сово втратили працездатність, а також інвалідам 
або людям похилого віку [9].

Висновки. Позиціонування радянської влади 
як нової молодої держави, що представляла інтер-
еси робітничого класу, залишило поза увагою 
людей похилого віку. Спрямованість державного 
курсу на пріоритетне задоволення інтересів пра-
цюючих робітників, які серед кола заходів супро-
воджувалися чисельними обстеженнями їхніх 
сімейних бюджетів, витіснили на периферію сус-
пільного та державного дискурсу проблеми мате-
ріального забезпечення робітників, які виходили 
на пенсію, непрацюючого населення непрацездат-
ного віку та представників інших соціальних груп 
старшої вікової категорії. З середини 1930-х рр.  
ці питання стали набирати актуальність у зв’язку 
зі зростанням чисельності осіб похилого віку 
в структурі радянського суспільства, що мало 
результатом створення спеціальних фондів мате-
ріальної допомоги, запровадження соціального 
страхування на підприємствах тощо. Втім, такі 
заходи не дозволили вирішити проблему матері-
ального забезпечення та не передбачали надання 
доступу до товарів і послуг цій категорії суспіль-
ства. За відсутності загального пенсійного забез-
печення у 1920–1930-ті рр. вона була найменш 
соціально захищеною й адаптованою до вижи-
вання. За таких умов доступ людини похилого віку 
до товарів і послуг залежав від матеріального ста-
новища конкретної особи або її родини. У зв’язку 
з цим перспективним напрямом подальших дослі-
джень у сфері історії радянського споживання та 
матеріальної культури є детальне вивчення світу 
товарів і споживчих потреб людини похилого віку 
за доби сталінізму.
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Skubii I.V. MATERIAL WELFARE OF THE ELDERLY CONSUMERS IN THE 1920–1930S’ SOVIET 
UKRAINE: FROM IDEOLOGY AND EVERYDAY NEEDS

It has been examined the peculiarities of the material welfare of the elderly consumers in the 1920–1930s 
on the example of Soviet Ukraine during the early Stalinist era. It has been analyzed the typical features of 
constructing Soviet society through the prism of identifying the place of the old generationasa separate group 
of consumers, which consisted of persons aged 60 years and older. In its ideological rhetoric, the Bolshevik 
authorities gave priority to children and young people, while an elderly consumer received little attention, 
which explains his “invisibility” in public discourse. It has been found that their material wellbeing depended 
on many factors such as health status for continuing employment, retirement, social security, etc. In rural 
areas, the material welfare of the elderly was more complicated. Despite the social orientation of the Soviet 
state’s propaganda, it was not intended to introduce measures to fight against poverty and begging among the 
elderly in the countryside. The study analyzed how, since the mid-1930s, special financial aid funds began to 
appear in the countryside, designed to improve their material welfare.The positioning of Soviet power as a 
new, young state representing the interests of the working class left the ideological discourse of the elderly 
out of consideration. The focus of the state policy on priority satisfaction of the interests of working workers, 
numerous surveys of workers’ budgets, have displaced on the periphery of social problems the issue of finan-
cial support for retired workers, unemployed population of disabled workers and representatives of other 
social groups of older age. As a result, a significant part of the representatives of this social group did not have 
access to social and economic resources, as well as goods and services. 

Key words: elderly consumer, material welfare, everyday needs, Soviet society, Soviet Ukraine.


