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ВІЗУАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ЖУРНАЛУ «ШЛЯХ ДО ЗДОРОВ’Я»
ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ КАМПАНІЇ В УСРР (1920-ТІ РОКИ):
ПРОСВІТА І ПРОПАГАНДА
Ірина Адамська

Visual materials of the journal «Shliakh do zdorovia» («Path to Health»)
as a tool of an anti-tuberculosis campaign in the Ukrainian SSR (in the 1920s):
Education and propaganda.
Iryna Adamska
After the Bolsheviks had come to power in Ukraine, they faced a number of social problems
to be solved. One of them was the significant spread of tuberculosis. To fight the infectious
diseases a special information campaign was launched at pages of various periodicals, including a
popular-science journal, „Shliakh do zdorovia„(„Path to Health”), established by the People’s
Commissariat for Health in 1925 and subsequently published by the same institution. The journal
reflected the official policy in the struggle against tuberculosis. It included visual materials to
facilitate the public absorbing information. As such, it became an important tool in the antituberculosis campaign. Simultaneously, like all other periodicals, this journal was an instrument of
agitation and propaganda activities of the Bolsheviks. The article depicts the reasons why an active
information campaign against tuberculosis was launched. It also clarifies the role which visual
materials played in the anti-tuberculosis campaign carried out in "Shliakh do zdorovia" as well as it
shows top directions of this campaign alongside with main topics raised by the authors of the
articles published in the journal. Finally, it compares the level of educational and propaganda
component in each direction and in the information campaign as a whole. The results of the study
indicate that within the Bolsheviks' anti-tuberculosis campaign three main directions can be
distinguished: 1) explanation, why there were a significant number of people suffering from
tuberculosis in the Ukrainian SSR; 2) explanation, why the disease had been spreading further; 3)
presentation of the initiatives which Soviet authorities had taken on to overcome tuberculosis. To
show specific problems in each of these fields as well as actions raised by Soviet authorities to solve
them, visual materials were actively used. Thus, political and ideological components often came
to the fore, even though the very problem of tuberculosis was medical.
Key words: anti-tuberculosis campaign, Soviet authorities, Soviet Ukraine, 1920s, visual
materials, agitation and propaganda, education, medical periodicals.
Захоплення території України більшовицькими військами не лише означало
встановлення радянської влади на частині українських земель, а й ставило перед ними
завдання вирішувати поточні проблеми соціально-економічного характеру, які залишилися в
спадок чи були зумовлені політикою нової влади. До таких соціальних проблем відносилися
епідемії інфекційних захворювань, в тому числі значне ширення туберкульозу. Методи
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боротьби із ними були різні. Важливе місце у кампаніях, ініційованих радянською владою,
відводилося періодичним виданням.
Журнал «Шлях до здоров’я» цінне джерело з історії та культури повсякдення
радянської України 1920-30-х років. Як офіційне науково-популярне видання Народного
комісаріату охорони здоров’я УСРР, журнал у першу чергу створювався для того, щоб
«давати робітникам і селянам в доступному їх розумінню вигляді знання про те, як охороняти
своє здоров’я під час роботи і вдома» (Anon. 1925, c. 1). У виданні не тільки спрощено
подавали санітарну та медичну інформацію, але й доповнювали її, для легшого сприйняття
населенням, оповіданнями, фейлетонами та значною кількістю візуальних матеріалів.
Ілюстрації були різного характеру – від карикатур до знімків з-під мікроскопу. У текстах і
малюнках журналу міститься інформація про різні аспекти повсякденного життя населення
УСРР, про існуючі проблеми та спроби їх вирішення. В той же час, як і всі інші періодичні
видання, цей журнал був інструментом агітаційно-пропагандистської діяльності більшовиків.
А тому матеріали, які в ньому публікувалися, мали ідеологічний підтекст.
Значна кількість публікацій в журналі «Шлях до здоров’я» у 1920-х роках була
присвячена боротьбі з туберкульозом, а візуальні матеріали, які їх доповнювали, стали
одним з інструментів розгорнутої в УСРР кампанії. У зв’язку з чим метою дослідження є
визначення значущості проблеми ширення туберкульозу для радянської влади та причин
проведення активної інформаційної кампанії по боротьбі з цим захворюванням; з’ясування
ролі візуальних матеріалів в антитуберкульозній кампанії, яку проводили на сторінках
журналу «Шлях до здоров’я»; виявлення основних змістових напрямків цієї кампанії та
головних тем, які в межах них піднімали автори матеріалів; співвіднесення рівня
просвітницької і пропагандистської складової в кожному з напрямків та в інформаційній
кампанії в цілому.
Тему боротьби радянської влади з туберкульозом розглядали науковці в межах робіт,
присвячених вивченню організації охорони здоров’я та медичного обслуговування
населення в радянській Україні в цілому та в окремих її регіонах, різним аспектам боротьби з
епідеміями та соціальними хворобами (Мельничук 2016, Мовчан 2006, Робак & Демочко
2012, Сагач & Лавріненко 2020, Ткаченко 2009, Ціборовський 2010 тощо). Проте особливості
проведення інформаційної кампанії в ході боротьби з туберкульозом, тим більше з
використанням спеціалізованого журналу, не досліджувались.
Перший номер журналу «Шлях до здоров’я», який вийшов у жовтні 1925 року, містив,
одразу ж після інформації про мету видання, матеріали, які були присвячені туберкульозу.
Враховуючи виконання ним не тільки просвітницької, але й ідеологічно-виховної функції, на
самому початку пояснювалося чому туберкульоз відноситься до «соціальних» або
«суспільних» хвороб. Використання цього узагальнюючого терміну до деяких захворювань
радянська влада обґрунтовувала такими причинами їх розповсюдження як «класова
нерівність, капіталістичні суспільні відносини», а у випадку туберкульозу – «надмірною
експлуатацією, поганим житлом, низькою зарплатою та нездоровими умовами фабричнозаводської праці» (Лифшиц 1925, с. 3). З цього виводилась і теза про «спадщину капіталізму»
– значне розповсюдження хвороби, з чим радянській владі необхідно було боротися.
Читачам пропонувався своєрідний аналіз кількості захворювань в дореволюційній Росії
та інших країнах світу. Перш за все проблема значних темпів ширення туберкульозу
ув’язувалась з «імперіалістичною війною» та «проникненням імперіалістичних хижаків» у
різні країни світу (мався на увазі колоніалізм) чи на «околиці царської Росії». Військові дії
дійсно сприяли появі епідемій, і не тільки на території Російської імперії. Але метою
більшовиків було підкреслити цей факт. Для переконливості, пропонувалося порівняти
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кількість загиблих в Росії від поранень під час Першої світової війни – наводилася цифра в 1
млн 700 тис., та кількість померлих за цей же час від туберкульозу – 2 млн осіб.

Іл. 1. Жертви: туберкульозу і війни за роки 1914-1918 (Путь к здоровью, 1925, 1, 3)

Ілюстрацією до цього стали дві варіації на картину В.Верещагіна «Апофеоз війни» (див.
іл. 1). Перша з них показувала власне жертв Першої світової війни. Тут зникає з фону
зруйноване місто та обгорілі дерева, натомість поміж черепів з’являється типова зброя –
розбита гармата на передньому плані піраміди та гвинтівки з багнетами по обидві сторони, а
замість дерев навколо піраміди черепів розташовані стовпи з колючим дротом; над
черепами так само кружляють, хоч і змінені, ворони, а додатковою деталлю стає особиста річ
загиблого воїна.
Поряд розташована була друга варіація картини. Піраміда черепів на ній була вищою,
адже мала продемонструвати більшу кількість жертв. Тут вже немає ані дерев, ані дротів на
фоні. Вони замінені заводами чи фабриками, які символізували основних жертв
туберкульозу – робітників. Цей елемент був одним з ключових для радянської влади.
Розвиваючи його, серед черепів розташували окремі предмети промислів (молот і кирка,
ковадло тощо), які вказували на особливу вразливість до туберкульозу представників певних
робітничих професій. На передньому ж плані розмістили пляшки з алкоголем, як упаковані в
ящику поміж черепів, так і порожні біля підніжжя піраміди, адже саме алкоголізм
більшовики називали однією з головних причин ширення туберкульозу.
Звертаючись до теми розповсюдження туберкульозу в мирний час, зазначалось, що від
нього в світі помирає більше осіб, ніж від усіх інших інфекційних хвороб разом взятих. Якщо
подивитись медичну статистику по УСРР тих років, то бачимо наступне. На момент виходу
першого номеру журналу – 1925-1926 бюджетний рік – кількість зареєстрованих хворих на
туберкульоз становила 450 924 особи, при тому що 172 278 з них виявлено в туберкульозних
диспансерах саме за цей рік (Anon. 1927, с. 39-40). У наступні роки кількість
новозареєстрованих хворих збільшувалася на 178 821 особу в 1926-1927 році (Anon. 1928,
c. 38), 192 690 осіб у 1927-1928 році (Anon. 1929, c. XII, 44). При цьому НКОЗ сам зазначав, що
показники залежать від наявності в тих чи інших місцевостях закладів, які реєструють це
захворювання. До того ж не всі хворі звертались за медичною допомогою. А отже рівень
розповсюдження туберкульозу був ще вищим.
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Показники захворюваності на туберкульоз були меншими, ніж, наприклад, статистичні
дані про розповсюдженість малярії, на яку хворіли у 1926 році 479 467 осіб, а в попередні
роки ще більше – 675 030 у 1925 р., 878 119 у 1924 р. (Anon. 1927, c. XII). З іншого боку
можемо побачити позитивну динаміку на зменшення кількості захворівших на малярію, яка
продовжувалась і надалі – у 1927 р. вже було зареєстровано 384 076 хворих (Anon. 1928,
c. 63), а в 1928 р. – 289 933 (Anon. 1929, c. 70). Інші інфекційні хвороби, як наприклад тиф,
часто мали ще й сезонний характер.
Якщо ж говорити про причини смертності населення, то такі дані збиралися в УСРР
тільки по містах. Народний комісар охорони здоров’я Д.Єфімов у 1926 р. видав брошуру,
присвячену туберкульозу, в якій порівняв ці показники. За його даними у 36 містах УСРР у
1924 р. на 10 тис. населення від туберкульозу померло 19,8 осіб, а від усіх інших інфекційних
захворювань – 16 (Ефимов 1926а, с. 10-11).
Така статистика демонструє
серйозність проблеми, яка стояла
перед радянською владою. І
вирішувати вона була змушена не
тільки медичну складову проблеми,
але й політичну. Адже швидко
подолати поширеність туберкульозу
радянська влада не могла, тим
більше
враховуючи
соціальноекономічні
негаразди
першої
половини 1920-х років. Тому
зрозумілим
стає
бажання
більшовиків
з
одного
боку
відмежуватися
від
проблеми,
предст авити її як таку, що отримали
у спадок від минулого ладу, а з
іншого боку – продемонструвати її як загальносвітову. Єдине, що виділялося із загальної
ідеологічної лінії представленого матеріалу – це ілюстрація статистичного матеріалу про
кількість смертей від туберкульозу за 1 годину в різних країнах Європи (див. іл. 2). На
діаграмі вказано було, що у Швейцарії за цей проміжок часу помирає 1 людина, у Швеції – 2,
в Італії та Англії – по 7, в Угорщині – 8, в Австрії – 13, у Франції – 14, у Німеччині – 20, а в Росії
– аж 80. Певно автор прагнув такою статистикою ще раз підкреслити злочинність царського
режиму, але цією ілюстрацією він фактично спростовує свою іншу тезу – про значне
розповсюдження хвороби в інших «капіталістичних» країнах Західної Європи.
Звертає на себе увагу стиль
оформлення
діаграм.
Вони
доповнювались
ілюстраціями,
завдяки яким ставали візуально
зрозумілими навіть без читання
приписів. Так, до кожного стовбця
діаграми
про
спеціалізацію
робітників, які померли від
туберкульозу,
додавався
Іл. 2. Кожну годину помирає від туберкульозу
(Путь к здоровью, 1925, 1, 4)

Іл. 3. На кожні 100.000 померлих робітників
(Путь к здоровью, 1925, 1, 7)

малюнок
типового
вигляду
представника професії (див. іл. 3):
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складача, шевця, ткача і щетинника, прачки та швачки, тесляра, робітника, що працює з
металом, працівника харчової промисловості, муляра, прислуги, візника. У цій діаграмі, так
само як і у варіаціях на картину Верещагіна, яскраво була представлена надзвичайно
важлива для більшовиків теза – «пролетарський» характер хвороби.
Аналізуючи стан здоров’я
робітників радянської України,
робилося
його протиставлення
здоров’ю представників «ворожих
класів» – підприємців, банкірів,
купців, священників, заможних
селян, колишніх поміщиків та
офіцерів (Ефимов 1926). Зазначали
при цьому, що така ситуація
характерна також для країн
Західної Європи. Пояснювалась ця
різниця не тільки умовами
проживання, типом зайнятості, але
й харчуванням та відпочинком. Це
відображалось як в ілюстраціях
певних професій, доповнених
відповідними
статистичними
даними (див. іл. 4), так і в
Іл.6. Беш. Де людина карикатурах, розміщених поряд з
Іл. 5. Беш. Поміщик,
по горло сита…
фейлетонами (див. іл. 5 і 6)
поп з купчихою…
(Путь
к
здоровью,
(Путь к здоровью, 1926, 5(8), 25)
(Быланин 1926).
1926, 5(8), 25)
Радянська влада звертала
увагу читачів на те, що на відміну від Західної Європи, тубе ркульоз – це також хвороба селян.
Пояснювалось це поганими побутовими умовами на селі, а, головним чином, неправильною
конструкцією житла, скупченістю проживаючих, відсутністю належних санітарних умов та
навичок.
Погані умови проживання робітників і селян не тільки описувалися в текстах, але й
візуалізовувалися малюнками та фот ографіями. Так, для демонстрації недоліків сільського
побуту було обрано фото бідної української сільської хати, на фоні якої зробили знімок
великої родини. При розгляді фотографії (див. іл. 7), одразу кидається в очі неспівмірність
розміру родини і простору маленької будівлі, а її занедбаний вигляд мав ще більше
підкреслити невідповідність поняттю «здорове житло». В тексті же недоліки споруди
деталізувалися (Марзеев 1925). Зазначалося, що всі матеріали, з яких традиційно будували
житло – дерево, глина, саман – придатні і не шкідливі для здоров’я. Претензії висували саме
до конструкції споруди, зокрема її площі та висоти, однокімнатного планування, відсутності
фундаменту, земляної підлоги, тонких стін, глухих та малих вікон. Натомість пояснювалось,
що сухі стіни, чиста підлога, свіже повітря і сонячне світло – запорука здоров’я. Контрастом
до фотографії слугував малюнок правильно спроектованого сільського будинку (див. іл. 8),
хоча масове спорудження таких хат було неможливе в більшому ступені через матеріальні
фактори, а не через незнання правил будівництва.
Іл. 4. Від туберкульозу помирає…
(Путь к здоровью, 1926, 5(8), 2)
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Ще більше уваги в журналі приділялось аналізу умов проживання робітників у містах.
Робітничі квартали, з їх брудними вулицями і тісними помешканнями, протиставлялися
житлу заможних городян – буржуазії, та районам їх розташування. Хмарочоси, сади і парки,
банки, магазини і навіть дороги та міські залізниці – все це відносили до символів
капіталістичного міста та соціальної нерівності (Ефимов 1927). Жахливі побутові умови, в яких
мешкали незаможні робітники чи безробітні, звичайно ув’язувалися з розповсюдженням
різних хвороб, і в першу чергу – туберкульозу. Яскраво проілюстрував це Б.Фрідкін на
малюнку «В місті», опублікованому в травні 1926 р. на сторінках журналу (див. іл. 9). На

Іл.7. Звичайна українська хата
(Путь к здоровью, 1925, 1, 10)

зображенні між висотними будинками з
опаленням, електрикою, водостоками
затиснуті були маленькі, криві будиночки
незаможного населення, з частково
заставленими дошками вікнами та
пошкодженим дахом; посеред брудної
вулиці сушилася білизна, а поряд
бавилися діти. І над усім цим нависав
величезний скелет, який символізував
туберкульоз, що вже простягав руку за
мешканцями цієї дільниці. Такі райони
називали «туберкульозними кварталами»,
в яких розташовані були «туберкульозні
будинки» (Трахтман 1927). В тому ж
номері, як і у випадку з селом, для
контрасту публікувався проект робітничого
селища, яке мало б замінити брудні
робітничі околиці – замість брудних
вулиць, темних і сирих казарм, на
зображені представлено було зелені
вулиці
зі
світлими,
просторими,
обладнаними всім необхідним будинками
(див. іл. 10).

Іл.8. Якою має бути сільська хата
(Путь к здоровью, 1925, 1, 11)

Іл. 9. Фрідкін Б. У місті
(Путь к здоровью, 1926, 5(8), 3)
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Іл.10. Найкращий внесок у боротьбу з
туберкульозом
(Путь к здоровью, 1926, 5(8), 24)

Іл.11. Туберкульоз – житлова хвороба
(Путь к здоровью, 1925, 1, 6)

Іл. 12. Фіногенов А. Куди не заглядає сонце,
там часто буває лікар
(Путь к здоровью, 1927, 5, 4)

Іл.13. Бондаренко Г. Будівництво
(Путь к здоровью, 1927, 5, титул)

Детальній критиці підлягали не тільки робітничі райони загалом, але і самі
помешкання, там розташовані. Санітарний лікар Я.Ліфшиц писав: «У запльованому,
брудному житлі, в пильних приміщеннях – в душних кімнатах, в темному куті, що завалений
мотлохом і затягнутий павутиною, гніздиться зараза туберкульозу» (Лифшиц 1926, с. 5).
Перш за все автори звертали увагу на необхідність освітлення, адже читачам регулярно
пояснювалось, що паличка Коха гине під дією прямого сонячного світла. Наводили і
відповідну статистику: «у квартирах, де на кожного жителя припадає 4 вікна, помирає від
туберкульозу на кожні 10 тис. населення 13 осіб, а при 1-2 вікнах – 82 особи на ті ж 10 тис.
населення» (Трахтман 1927). Цю інформацію повторювали, і оформлювали не тільки у
текстовому вигляді (див. іл. 11). Яскраво проілюстрував проблему неналежного освітлення та
поганого провітрювання кімнати робітника А.Фіногенов, відобразивши на малюнку
поєднання в одній кімнаті з маленьким віконечком місця для спання, приготування їжі та
майстерні (див. іл. 12). Хоча з іншого боку такі часто існуючі проблеми як наявність значної
кількості речей, присутність тварин, павутиння та сміття на підлозі, прання та сушіння білизни
в кімнаті він не відобразив, і в цілому кімната виглядає досить охайною. Підпис до малюнку –
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італійське прислів’я – був настановою, яка звертала увагу на ключову проблему: «Куди не
заглядає сонце, там част о буває лікар».
Намагаючись продемонструвати піклування радянської влади про побут робітників і
селян, абстрактні проекти та ідеалізовані зображення, які характерні були для 1925 р.,
почали замінюватися детальними розповідями про перспективи втілення програми
житлового будівництва більшовиків. Це, навіть, стало темою одного з номерів журналу у
1927 р. На титульній сторінці розмістили малюнок Г.Бондаренка «Будівництво», на якому він
зобразив робітників із колодами (чим ілюстрація сюжетно близька до картин О.Богомазова
«Правка пил», «Пилярі», «Накат стовбура», замальовки до яких він робив у 1927 р.)
(Сидоренко 2017, с. 183) та в процесі активного будівництва багатоповерхового будинку з
великими вікнами (див. іл. 13).
У подальшому в журналі почали з’являтися і конкретні рекомендації щодо будівництва
– від вибору місця будівництва і правил закладання фундаменту, розмірів і висоти
приміщень, вікон, оптимальної поверховості, матеріалів тощо (Глезер 1927). Опублікували
навіть бажані плани квартир – дво- і трикімнатні, з передпокоєм, відокремленою кухнею,
коморою, ванною та вбиральнею (Кобрин 1928).
Звичайно ж поставало питання про фінансування будівництва таких помешкань. Цю
тему також не оминули на сторінках журналу, читачам продемонстрували щорічний приріст
коштів, виділених на житлове будівництво. Так, якщо у 1923-24 році сума становила 9 млн
руб., то в 1926-27 – вже 46 млн (Ефимов 1927). І знову ж таки цифри на графіку були
символічно оздоблені – на цей раз риштуванням (див. іл. 14). Проте сам народний комісар
охорони здоров’я Д.Єфімов визнавав, що ці суми хоч і значні, але все ж недостатні для
вирішення всіх нагальних проблем.
Деякі автори прямо говорили, що масове житлове будівництво все ще не під силу
радянській владі (Трахтман 1927), а тому продовжували популяризувати інші заходи,
спрямовані на покращення санітарно-гігієнічних умов проживання – закликали створювати
осередки охорони здоров’я або санітарні комітети в будинках, які б займались
просвітницькою діяльністю, а також слідкували б за дотриманням чистоти в приміщеннях
спільного користування, прибиранням тротуарів і подвір’я, регулярним очищення сміттєвих
ящиків та вигрібних ям, справністю водопроводу і каналізації, висадженням дерев та
створенням спортивних площадок. Радянська влада якщо не могла вирішити проблеми, то
перекладала їх на плечі місцевого населення. Так було і у випадку з налагодженням побуту,
коли говорили про потребу «широкої ініціативи трудящих, масової організованості, міцної
спайки» (Лифшиц 1926, с. 5). Недарма головним гасло більшовиків у сфері охорони здоров’я,
яке публікувалось на обкладинці кожного
журналу, було: «Здоров’я трудящих –
страва самих трудящих». І як завжди,
висунуті
тези
підкріплювалися
ілюстраціями, на яких демонстрували
слідкування за охайністю на загальних
кухнях, спільне прибирання сходів,
висадження дерев і облаштування клумб,
організацію проведення часу на свіжому
повітрі на подвір’ї.
Ще одним варіантом залучення
населення до боротьби з небезпечною
Іл.14. На житлове будівництво витрачено …
хворобою були туберкульозні триденники.
(Путь к здоровью, 1927, 5, 3)
Традиція проведення благодійних акцій та
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просвітницьких кампаній була започаткована ще у часи Російської імперії. Організацією «дня
білої квітки» або «дня ромашки», починаючи з 1911 р., займалась Всеросійська ліга боротьби
з туберкульозом. Емблема міжнародного протитуберкульозного руху – лотарінгський хрест,
була доповнена квітами ромашки. Починаючи з 1912 р. у Києві, з ініціативи Ф.Яновського,
почали проводити триденники (Фещенко, Мельник & Приходько 2010). Радянська влада
ліквідувала Лігу, але продовжила практику проведення триденників, які організовувала
починаючи з 1922 р. – здійснювалась активна просвітницько-пропагандистська кампанія,
збір коштів, стимулювалась самодіяльність населення, спрямована на подолання хвороби.

Іл.15. Шляхи зараження туберкульозом (Путь к здоровью, 1926, 5(8), 13)

Іл.16. За здорове житло…
(Путь к здоровью, 1926, 5(8), 4)

Іл.17. Туберкульоз у тварин
(Путь к здоровью, 1927, 5, 16)

Останнє відобразилось і в одному з головних гасел
кампанії: «Боротьба з туберкульозом – справа самих
трудящих». До 1924 р. символом триденників
продовжував виступати лотарінгський хрест з
ромашками, а потім його замінили на червону
шипшину з серпом і молотом в центрі (Коровкин
2002). Хоча в журналі за травень 1926 р. заставкою
до інформації про проведення туберкульозного
триденника були білі квіти, які все ще асоціювалися з
кампаніями по боротьбі із цим захворюванням.
Окрім
вищезазначених
причин
розповсюдження туберкульозу, говорили також про
алкоголізм, погане харчування, недотримання
правил особистої гігієни і низький рівень санітарних
знань. З першим боролися в межах антиалкогольної
кампанії радянської влади, акцентуючи увагу на ролі
пивних та антисанітарної поведінки п’яної людини у
розповсюдженні
хвороби,
що
відповідно
ілюстрували (див. детальніше Адамська 2017).
Погане харчування завжди називали серед причин
розповсюдження туберкульозу, але акцент робили
на цей фактор, в тому числі графічно, в основному під
час порівняння стану здоров’я заможних людей і
бідних, про що говорилось вище.
Близькою до теми впливу якості харчування на
поширення
туберкульозу
була
проблема
недотримання санітарних вимог продажу продуктів і

TEXT AND IMAGE: ESSENTIAL PROBLEMS IN ART HISTORY. 2021.2(12) | 103

MODERN AND CONTEMPORARY ART

приготування їжі. Хаотичні ринки, вживання необроблених термічно продуктів тваринного
походження, присутність домашніх тварин в місцях приготування їжі, користування спільним
посудом – всі ці фактори ширення хвороби з’являлися, головним чином з просвітницькою
метою, як у текстах, так і на ілюстраціях журналу (див. іл. 15, 16, 17) (Ульянов 1927, Холодный
1926). Такі ж цілі мали публікації матеріалів про саму хворобу, її збудника та проявів в
організмі (Трахтман 1926). У цьому випадку ілюстративні матеріали були медичного
характеру – зйомки з-під мікроскопу клітин, зображення внутрішніх органів. Надання
подібної медичної інформації мало сприяти розумінню характеру захворювання і його
поширення, стимулювати населення дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних
норм у публічних місцях – слідкувати за чистотою тіла, не цілувати в губи дітей, не плювати
на підлогу чи тротуар, не брати в рот сторонні предмети, регулярно робити вологе
прибирання тощо (див. іл. 18, 19, 20) (Холодный 1926).

Іл.18. Ми самі винуваті у ширенні туберкульозу
(Путь к здоровью, 1925, 2, 25)

Особливу увагу на сторінках журналу «Шлях до
здоров’я» звертали на безпосередню діяльність
радянської влади, спрямовану на подолання
поширення захворювання. Окрім інформації про
санітарно-просвітні заходи, що проводилися на
підприємствах,
в
школах,
в
межах
сільськогосподарських виставок тощо, наводили і
результати формування мережі медичних установ.
Акцентували увагу читачів на тому, що фінансування
здійснювалося з бюджету, і допомога хворим
туберкульозом не залежала від благодійності. На
сторінках
журналу
йшлося
про
створення
спеціалізованих медичних закладів – туберкульозних
інститутів і диспансерів. В УСРР у 1928 р.
функціонувало три спеціалізовані науково-дослідні та
науково-практичні
інститути:
Український
Іл.19. Шляхи зараження туберкульозом туберкульозний інститут у Харкові та два регіональні
туберкульозні інститути – в Києві та Одесі; діяло 118
(Путь к здоровью, 1926, 5(8), 12)
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диспансерів та 43 туберкульозні пункти (Anon. 1929, с. 2, 12). В журналі регулярно
публікувались фотографії, на яких демонстрували організацію медичної допомоги в цих
установах, між іншим наводилися приклади використання медичної техніки. За рахунок
цього намагались підвищити довіру населення до офіційної медицини, поширити знання про
спеціалізовані медичні установи та стимулювати населення звертатися до них при перших
симптомах хвороби для отримання допомоги та пояснення правил спілкування з
оточуючими (Т-н 1926; Загорельский 1926). В той же час це мало демонструвати турботу
більшовиків про здоров’я населення.

Іл.20. Шляхи зараження туберкульозом (Путь к здоровью, 1926, 5(8), 12)

Цій меті відповідав матеріал про організацію санаторіїв для туберкульозних хворих. За
офіційною інформацією НКОЗ, в УСРР у 1928 р. налічувалось постійних санаторіїв для хворих
туберкульозом: 32 – для дорослих (з них нічних та денних – 25) і 25 – дитячих (Anon. 1929, c.
12-13). Для порівняння, у 1914 р. на території України функціонувало 5 спеціалізованих
санаторіїв, про що більшовики нагадували під час підведення підсумків своєї діяльності
(Приходько 2012, с. 142; Трахман 1928). Радянська влада створювала окрім постійних
санаторіїв в курортних місцевостях, нічні санаторії, якими населення мало змогу
користуватися не виїжджаючи з місця проживання і не припиняючи працювати. В журналі
демонстрували діяльність радянської влади щодо організації як дорослих, так і дитячих
санаторіїв. Користь проведення часу в санаторіях усіх видів описували у текстах, причому
часто протиставляли долі тих осіб, хто вчасно був направлений до цих установ, і тих, хто не

Іл.21. Харківський нічний санаторій для
робітників, хворих на туберкульоз
(Путь к здоровью, 1925, 2, 35)

Іл.22. У нічному санаторії…
(Путь к здоровью, 1925, 1, 26)
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потрапив до лікувального закладу (Маркович 1926, Гребильская 1926). Можливість лікування
в спеціалізованих медичних установах та санаторіях робітників і селян, їх дітей представляли
як результат революції, зміни влади та перемоги більшовиків. Описи діяльності санаторіїв
часто доповнювали фотографіями, а іноді ілюстративний матеріал був єдиним джерелом
інформації (див. іл. 21 і 22) (Мозырский 1925). Вони мали продемонструвати як медичний
догляд за хворими, так і налагоджений побут – чистоту, правильне харчування, організацію
вільного часу і відпочинку. Популяризували діяльність санаторіїв також за рахунок художніх
ілюстрацій (див. іл. 23, 24, 25), що були тематично близькі фотографіям і мали візуалізувати
основні сюжети текстів. Підкреслювалось, що після повернення з санаторію необхідно
налагоджувати побут і змінювати атмосферу на роботі, позбуватися поганих звичок,
правильно використовувати час відпустки: якнайбільше перебувати на свіжому повітрі,
купатися і приймати сонячні ванни, надавати перевагу активному відпочинку, адже в іншому
випадку результати лікування можуть бути швидко зведені нанівець (див. іл. 26 і 27)
(Маркович 1926, Каплан 1928).

Іл. 23.В сонячних промінях (Путь к здоровью, 1926, 6(9), 19)
Іл. 24.Тільки но завершився другий
сніданок (Путь к здоровью, 1926,
6(9), 19)

Іл.25. Каплан Л.Б. Діти влітку (Путь к здоровью, 1927, 8-9, 31)

Іл.27. Фіногенов А. Після приїзду (Путь к здоровью, 1928,10,27)

Іл.26. Фіногенов А. На відпочинку
(Путь к здоровью, 1928, 7, титул)
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Таким чином, поширення туберкульозу, наряду з низкою інших епідемій, було значною
проблемою для радянської влади. Боротьба із цим захворюванням, особливо
розповсюдженим серед робітників і селян – основною соціальною базою більшовиків, була
як медичним, так і політичним завданням. Тому в журналі НКОЗ УСРР «Шлях до здоров’я»
намагались продемонструвати всіма можливими засобами діяльність радянської влади,
спрямовану на його подолання. Значну роль в антитуберкульозній кампанії відігравали
візуальні матеріали, які у великій кількості з’являлись на його сторінках. Проаналізувавши
всю інформаційну кампанію більшовиків, можна виділити три основні напрямки. Перший
передбачав пояснення наявності значної кількості хворих на туберкульоз в УСРР. Тут акцент
робився на наслідках «імперіалістичної війни» та «капіталістичному спадку», на соціальній
нерівності, яка існувала за часів Російської імперії та продовжувала існувати в інших країнах
світу, та «пролетарському» характері хвороби. Отже, політична та ідеологічна складова
домінували. Другий напрямок – роз’яснення причин подальшого ширення хвороби. Серед
причин називали погані побутові умови, низький рівень санітарно-гігієнічних знань і
відсутність відповідних навичок у населення. У цьому випадку демонстрували як проблеми,
так і дії радянської влади спрямовані на їх подолання. Ілюстрація негативних деталей побуту і
праці, що сприяли поширенню туберкульозу, доповнювалась інформацією про будівельну
кампанію задля поліпшення житлових умов робітників і селян, про сприяння самоорганізації
населення для покращення санітарних умов вдома і на роботі. Паралельно з констатацією
низького рівня знань про хворобу та шляхи її розповсюдження, публікували медичні
матеріали про збудника туберкульозу та особливості його впливу на організм, звертали увагу
читачів на шляхи передачі захворювання та перераховували санітарно-гігієнічні правила,
яких необхідно притримуватись щоб уникнути зараження, розповсюджували інформацію про
інші санітарно-просвітницькі заходи, організовані в різних установах. Хоч просвітницька
складова була значною, але всю інформацію і далі подавали в контексті досягнень
більшовиків і турботи радянської влади про населення. Третім напрямком інформаційної
кампанії була публікація матеріалів про ініціативи радянської влади, спрямовані на
подолання туберкульозу, зокрема формування мережі спеціалізованих медичних установ та
організація санаторно-курортного лікування дорослих і дітей. Окрім даних про хід і
результати цієї кампанії, популяризувалась діяльність новостворюваних установ. У цьому
випадку просвітницька складова хоч і була присутня, але явно поступалася інформації про
досягнення влади. Тож в цілому, хоч проблема туберкульозу і була медичною, політична
складова виходила на перший план, що проявилось в інформаційній кампанії, яку проводили
на сторінках журналу «Шлях до здоров’я», зокрема у візуальних матеріалах, які для цього
використовували.
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Візуальні матеріали журналу «Шлях до здоров’я»
як інструмент антитуберкульозної кампанії в УСРР (1920-ті роки):
просвіта і пропаганда
Після встановлення влади на території України, більшовики зіткнулися з низкою
соціальних проблем. Однією з них було значне поширення туберкульозу. Важливе місце у
боротьбі з інфекційними захворюваннями займали інформаційні кампанії, які проводили на
сторінках різних періодичних видань. Науково-популярний журнал «Шлях до здоров’я»
видавався з 1925 р. Народним комісаріатом охорони здоров’я і відображав офіційну
політику в справі боротьби з туберкульозом. Для легшого сприйняття інформації
населенням, публікації доповнювали візуальними матеріалами. Вони ставали
інструментом антитуберкульозної кампанії. Водночас цей журнал, як і всі інші періодичні
видання, був інструментом агітаційно-пропагандистської діяльності більшовиків. У
статті визначено причини проведення активної інформаційної кампанії боротьби з
туберкульозом; з’ясовано роль візуальних матеріалів в антитуберкульозній кампанії, яку
проводили на сторінках журналу «Шлях до здоров’я»; виявлено основні змістові напрямки
цієї кампанії та головні теми, які в межах них піднімали автори матеріалів; співвіднесено
рівень просвітницької і пропагандистської складової в кожному з напрямків та в
інформаційній кампанії в цілому. Результати дослідження свідчать, що в
антитуберкульозній кампанії більшовиків можна виділити три основні напрямки: перший
– пояснення наявності значної кількості хворих на туберкульоз в УСРР, другий –
роз’яснення причин подальшого ширення захворювання, третій – популяризація ініціатив
радянської влади, спрямованих на подолання туберкульозу. Для демонстрації по кожному
з цих напрямків конкретних проблем та дій радянської влади спрямованих на їх подолання,
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редакція журналу активно використовувала візуальні матеріали. При цьому хоч проблема
туберкульозу і була медичною, політична та ідеологічна складова часто виходила на
перший план.
Ключові слова: антитуберкульозна кампанія, радянська влада, радянська Україна,
1920-ті роки, візуальні матеріали, агітація і пропаганда, просвіта, медична періодика.
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