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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У другій половині ХІХ століття на території 

Південної України розпочинаються модернізаційні зміни, що охопили всі сфери 

життя: економічну, соціальну, політичну, культурну. Деякі з цих процесів 

створювали умови для докорінного зламу тогочасного суспільства. Одним з 

таких факторів у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття стала місцева 

газетна періодика, яка окрім функції інформування суспільства та донесення до 

широкого загалу офіційної державної позиції, поступово набувала функцій 

друкованого органу громадськості. Друга половина ХІХ – початок ХХ століття 

для газетної періодики Південної України стали періодом кількісних та якісних 

змін, які не завжди були безболісними та виключно позитивними. Змінювалися 

умови функціонування газетної періодики, вимоги до самих газет як з боку 

держави, так і з боку громадськості. Періодика ставала не просто ближче до 

суспільства, вона ставала його частиною. Кореспонденти місцевих газет 

відтепер доносили до суспільства не тільки актуальні новини, але й суспільно-

корисну інформацію просвітницького та культуртрегерського змісту, сприяючи 

формуванню нових елементів громадської думки, особливо щодо проблемних 

та болючих питань, пов’язаних із проявами соціальної девіації. Однією з таких 

проблем було пияцтво. 

Звільнення від кріпацтва, освітні реформи сприяли емансипації 

особистості. Держава і дворянство поступово втрачали патерналістські функції. 

Проте, разом із свободою люди отримали тягар відповідальності, який став 

одним із багатьох факторів алкоголізації населення. Поширенню пияцтва також 

сприяла інтенсифікація урбанізаційних та міграційних процесів на півдні 

України, невирішеність соціально-побутових питань, важкі умови праці тощо.  

У науковій історичній літературі існує певна традиція дослідження як 

газетної періодики, так і боротьби з пияцтвом, але дослідники вкрай рідко 

звертали увагу на інформативні можливості саме місцевої газетної періодики як 

джерела для вивчення антиалкогольних кампаній. На сьогодні комплекс 

публікацій місцевих газет Південної України другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття потребує наукового опрацювання як унікальне історичне джерело з 

історії формування та еволюції громадської думки щодо методів боротьби з 

пияцтвом та антиалкогольних кампаній. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до планів держбюджетної науково-дослідної 

теми Запорізького національного університету «Дослідження з історії 

Запорізького краю в особистостях та подіях» (№ державної реєстрації 

0103У007133). 

Особистим внеском дисертанта у розробку цієї теми є вивчення 

особливостей функціонування газетної періодики Бердянського, 

Мелітопольського та Олександрівського повітів на початку ХХ століття, а 

також дослідження на основі газетних публікацій діяльності попечительств про 

народну тверезість в краї. 
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Об’єктом дослідження є газетна періодика Південної України другої 

половини ХІХ – початку ХХ століття. 

Предмет дослідження становить специфіка побутування газетної 

періодики Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ століття та 

висвітлення на сторінках газетних видань проблем боротьби з пияцтвом та 

особливостей розгортання антиалкогольних кампаній на півдні України.  

Метою роботи є комплексний джерелознавчий аналіз публікацій газетної 

періодики Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ століття та 

виявлення їх інформативних можливостей для вивчення організованої протидії 

соціальному явищу пияцтва. 

Для реалізації поставленої мети сформульовано такі дослідницькі 

завдання: 

– охарактеризувати стан наукової розробки проблеми, джерельну базу та 

принципи і методи дослідження; 

– дослідити історичні умови виникнення і функціонування газетних 

видань на півдні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття; 

– проаналізувати структуру та інформаційне наповнення офіційних 

газетних періодичних видань Південної України; 

– визначити роль та місце приватної газетної періодики в 

комунікативному середовищі Південної України; 

– показати особливості відображення на шпальтах місцевих газет 

громадських антиалкогольних ініціатив та державної політики боротьби за 

народну тверезість;  

– здійснити компаративний аналіз закордонного та вітчизняного досвіду 

антиалкогольних кампаній, представленого в газетній періодиці Південної 

України другої половини ХІХ – початку ХХ століття.  

Хронологічні рамки роботи охоплюють період з кінця 1850-х років до 

1914 року. Нижня хронологічна межа визначається початком суспільних змін у 

Російській імперії та прискоренням розвитку газетної періодики на півдні 

України. Верхня хронологічна межа визначається 1914 роком, що зумовлено 

початком Першої світової війни та суспільно-політичними змінами в Російській 

імперії («сухий закон», тематична переорієнтація газетних публікацій, зміни в 

громадському житті тощо).  

Територіальні межі дослідження окреслюються територією Південної 

України, яка охоплювала території трьох губерній Російської імперії: 

Катеринославської, Таврійської та Херсонської. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вона є першим комплексним 

історико-джерелознавчим дослідженням газетної періодики Південної України 

другої половини ХІХ – початку ХХ століття. У роботі вперше відтворена 

історична картина становлення та функціонування газет у регіоні та здійснена 

періодизація історичного розвитку місцевої газетної періодики Південної 

України, враховуючи політичні, економічні та соціальні фактори впливу. 

Вперше виокремлено основні різновиди газет Південної України ХІХ століття 

(«відомості», «вісники» та «листки») та встановлені особливості розвитку 

кожного з них. Доведено, що виявлені особливості даних різновидів газет 
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нівелюються на початку ХХ століття масштабним збільшенням кількості назв 

газет за рахунок появи таких назв, як «голос», «новини» тощо.  

Уперше періодика Південної України другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття стала основним історичним джерелом у висвітленні історії 

боротьби з пияцтвом. У ході виявлення інформативних можливостей газетних 

публікацій увагу було зосереджено на громадській та державній формах 

протидії пияцтву, проаналізована їх результативність та громадська оцінка цієї 

діяльності. Уперше здійснено компаративний аналіз західного та вітчизняного 

досвіду антиалкогольної боротьби, представленого в матеріалах газетної 

періодики Південної України, та досліджені спроби газетних редакцій впливати 

на громадську думку, формувати позитивний імідж здорового способу життя. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним і завершеним науковим дослідженням. Усі наукові результати та 

положення, що виносяться на захист і становлять наукову новизну роботи, 

одержані здобувачем особисто. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

його результати можуть бути використані у подальших дослідженнях історії 

Південної України, історії періодики Російської імперії, України та в 

узагальнюючих працях і лекційних курсах із джерелознавства, історичного 

пресознавства, історії України, історичного краєзнавства, історії журналістики, 

історії громадської думки, соціології громадської думки, історії соціальної 

роботи, історії соціальних девіацій тощо. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Загальна концепція 

дослідження, його окремі аспекти знайшли відображення у виступах на 

Міжнародних наукових читаннях «Південна Україна: козацька та післякозацька 

доба (XVI–XX ст.)» (Одеса, 26–27 травня 2012 р.), ІІ Всеукраїнській науковій 

конференції «Побут, етнографія і фольклор Придніпров’я у минулому і 

сьогоденні» (Дніпропетровськ, 29 березня 2013 р.), Всеукраїнській науковій 

конференції на знак вшанування пам’яті професора Анатолія Васильовича Бойка 

«Історія Степової України XVII–ХХ століття» (Запоріжжя, 31 травня 2013 р.), 

Всеукраїнській науковій конференції на знак вшанування пам’яті професора 

Анатолія Васильовича Бойка «Історія Степової України XVII–ХХ століття» 

(Запоріжжя, 16–17 травня 2014 р.), Шостих Новицьких читаннях (Запоріжжя, 

17 жовтня 2014 р.), Сьомих Новицьких читаннях (Запоріжжя, 8–9 жовтня 

2015 р.), Всеукраїнській науковій конференції на знак вшанування пам’яті 

професора Анатолія Васильовича Бойка «Історія Степової України XVII – 

ХХ століття» («Бойківські читання» – 2016) (Запоріжжя, 13–14 травня 2016 р.), 

Восьмих Новицьких читаннях (Запоріжжя, 21 жовтня 2016 р.), Всеукраїнській 

науковій конференції на знак вшанування пам’яті професора Анатолія 

Васильовича Бойка «Історія Степової України XVII–ХХ століття» (Запоріжжя, 

19–20 травня 2017р.), Дев’ятих Новицьких читаннях (Запоріжжя, 19–20 жовтня 

2017 р.), Всеукраїнській науковій конференції на знак вшанування пам’яті 

професора Анатолія Васильовича Бойка «Історія Степової України XVII–

ХХІ століття» (Запоріжжя, 11–12 травня 2018 р.), Десятих Новицьких читаннях 

(Запоріжжя, 20 жовтня 2018 р.), Всеукраїнській науковій конференції на знак 
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вшанування пам’яті професора Анатолія Васильовича Бойка «Історія Степової 

України XVII–ХХІ століття» (Запоріжжя, 17–18 травня 2019 р.). 

Публікації. Результати дослідження викладено в 13 публікаціях, з яких 

9 статей у фахових виданнях, з них дві індексуються в наукометричній базі Index 

Copernicus, 1 стаття опублікована у виданні держави, що входить до ЄС. 

Структура дисертації обумовлена темою, метою та дослідницькими 

завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів 

(9 підрозділів), висновків, списку використаних джерел та літератури. 

Загальний обсяг дослідження – 235 сторінок, основний текст роботи викладено 

на 179 сторінках, список використаних джерел та літератури включає у себе 

733 позицій. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, мету 

і завдання, хронологічні й територіальні межі дослідження, наукову новизну, 

практичне значення дисертації, апробацію дослідження. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження», що складається з трьох підрозділів, в яких досліджено стан 

наукової розробки проблеми, здійснено аналіз актуалізованої джерельної бази, 

надано характеристику принципам та методам дослідження. 

Підрозділ 1.1. «Стан наукової розробки проблеми» визначає еволюцію 

поглядів дослідників на газетну періодику Південної України другої половини 

ХІХ – початку ХХ століття як історичне джерело. 

В історіографії питання можна виділити шість напрямів, у контексті яких 

вивчалася газетна періодика в якості історичного джерела. 

Перший напрям історіографії представлений роботами з історії цензури, її 

впливу на розвиток періодичної преси. Для досліджень початку ХХ століття 

притаманні фрагментарні відомості щодо газет Південної України, вони 

переважно стосуються одеських періодичних видань таких, як «Одесский 

вестник»
1
. На сучасному етапі історичних досліджень продовжується вивчення 

впливу цензури на функціонування періодики, але вже враховано її особливості 

в Україні
2
. 

Другий напрям представляють довідкові роботи, укладачі яких ставили за 

мету здійснити бібліографічний опис періодичних видань Російської імперії. 

Перший бібліографічний довідник був складений на початку ХХ століття 

                                           
1
 Арсеньев К. К. Законодательство о печати. Санкт-Петербург : типо-литография 

Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1903. 150 с.; Розенберг В. А. Летопись русской печати. (1907–

1914). Москва : типография М. и С. Сабашниковы, 1914. 102 с.; Якушкин В. Е. Из истории 

русской цензуры. Розенберг В. Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. Москва, 

1905. С. 2–87. 
2
 Савчинський В. Е. Періодична преса: цензурна політика Російського уряду (друга половина 

ХІХ ст.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. 2010. Вип. 17. С. 280–286. 
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М. М. Лісовським
3
. Довідник був результатом титанічної авторської праці зі 

збору даних про газети і журнали, що виходили в Російській імперії упродовж 

1703–1900 років. Створена з метою заповнити існуючу прогалину у бібліографії 

періодики та полегшити евристичну роботу дослідників, вона згодом сама стала 

історичним джерелом, яке єдине зберегло відомості про газети, що не 

збереглися до нашого часу, довідкові дані про зміну назви, період видання, 

періодичність виходу, редакторсько-видавничий склад, а подекуди і про 

причини закриття періодичного видання. Довідкова праця М. М. Лісовського 

стала основою для бібліографічних праць другої половини ХХ століття, які 

розширили та доповнили перше бібліографічне видання альманахами, 

анотаціями, тематичним наповненням номерів
4
. На початку ХХІ століття було 

започатковано проєкт «Українська преса в Україні та світі ХІХ – ХХ ст.», в 

межах якого підготовлені та опубліковані чотири томи ґрунтовних 

бібліографічних описів видань, що охоплюють часовий проміжок з 1812 по 

1916 роки
5
. 

Третій напрям представлений теоретичними розробками та дослідженням 

історії преси Російської імперії та України. Так, в 20–30-х роках ХХ століття 

з’явилися праці, в яких піднімалося питання визначення понятійного апарату 

пресознавства, що свідчило про перехід вивчення преси на якісно новий 

рівень
6
. В першій половні ХХ століття вивчення української преси 

перемістилося закордон
7
, перевидання цих праць в Україні відбулося після 

1991 року. В другій половині ХХ століття історія преси Південної України 

                                           
3
 Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг. : (материалы 

для истории рус. журналистики). Петроград : Тип. АО Типографского дела, 1915. 1067 с. 
4
 Русская периодическая печать (1895 – октябрь 1917) : справочник / Авт.-сост. 

М. С. Черепахов, Е. М. Фингерит. Москва : Гос. изд-во полит. лит., 1957. 351 с.; Русская 

периодическая печать (1702–1894) : справочник / Под ред. А. Г. Дементьева, А. В. Западова, 

М. С. Черепахова. Москва : Гос. изд-во полит. лит., 1959. 835 с.; Библиография 

периодических изданий России. 1901–1916 / Составители: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., 

Никифоров М. М.; под общей редакцией В. М. Барашенкова, О. Д. Голубевой, 

Н. Я. Морачевского. Ленинград : Государственная Публичная библиотека имени 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1958–1961. В 4-х томах. Т. 1. А–3. Ленинград : ГПБ, 1958. 661 с.; 

Т. 2. И–П. Ленинград : ГПБ, 1959. 714 с.; Т. 3. Р–Я. Ленинград : ГПБ, 1960. 668 с.; 

Т. 4.Указатели. Ленинград : ГПБ, 1961. 396 с. 
5
 Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст.: Історико-бібліографічне дослідження. / 

Уклад. В. М. Галушко, М. М. Романюк (керівник проекту), Л. В. Сніцарчук. Т. 1: 1812–

1890 рр. Львів, 2007. 560 с.; Т. 2: 1891–1905 рр. Львів, 2009. 480 с.; Т. 3: 1906–1910 рр. Львів, 

2011. 580 с.; Т. 4: 1911–1916 рр. Львів, 2014. 568 с. 
6
 Ігнатієнко В. Історія української преси та її вивчення. Бібліологічні вісті. 1923. № 3. С. 21–

26; Ігнатієнко В. Українська преса (1816–1923 рр.): (Історико-бібліографічний етюд). Київ : 

Державне видавництво України, 1926. 76 с.; Кревецький І. Перша газета на Україні. Київ, 

1927. 15 с.; Ясинський М. М. До питання про початок української преси. Бібліологічні вісті. 

1923. № 4. С. 43–46. 
7
 Наріжний С. Українська преса. Подєбради, 1934. 108 с.; Животко А. Нарис історії 

української преси : курс лекцій. Подєбради, 1937. 108 с.; Лукасевич Л. Нарис історії 

української преси 1816–1930 рр. Варшава, 1938. 270 с. 
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частково була представлена в роботах російських філологів
8
, в яких частково 

відображена діяльність газет Південної України. Вивчення історії преси на 

сучасному етапі набуло національних рис
9
. 

Четвертий напрям позиціонують дослідження, присвячені регіональній 

періодиці. Зокрема, серед преси Південної України другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття вивчено газети Катеринославської
10

, Таврійської губернії
11

 

та Криму
12

, а також окремих міст, а саме: Миколаєва
13

, Олександрівська
14

, 

Одеси
15

. 

П’ятий напрям представлений вивченням конкретних газет. Так, в 

українській історіографії представлені дослідження функціонування 

                                           
8
 Березина В. Г. Русская журналистика второй четверти ХІХ века (1840-е годы). Ленинград : 

Изд-во Ленингр. ун-та, 1969. 112 с.; Западов А. В. Русская журналистика XVIII в. Москва : 

Наука, 1964. 224 с.; История русской журналистики XVIII–XIX векав / Под ред. 

Западова А. В. Москва : Высшая школа, 1973. 520 с. 
9
 Кузнякова Т. В. Генеза періодичної друкованої преси в Україні. Актуальні проблеми 

державного управління. 2011. № 2. С. 253–241; Кость С. До питання про зміст поняття 

«українська преса» (або запрошення до дискусії). Вісник Львівського університету. Серія 

Журналістика. 2015. Вип. 40. С. 67–77. 
10

 Періодичні видання Катеринослава та Катеринославської губернії (1838–1917 рр.) : 

список / Укл. Н. М. Сидоренко, О. І. Сидоренко, О. Д. Школьна. Львів-Київ, 1995. 154 с.; 

Школьна О. Д. З історії катеринославської преси (1838–1917 pp.): особливості становлення та 

розвитку. Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Журналістика. 1995. 

Вип. 3. С 239–249; Школьна О. Основні етапи розвитку та особливості функціонування 

масової періодики на регіональному рівні (на прикладі видань Катеринославської губернії 

кінця ХІХ – початку ХХ століття). Ех рrofesso : зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2001. 

Вип. 3. С. 233–245. 
11

 Хоменок О. С. Дореволюционная периодическая печать Таврической губернии (1838–

1916) : очерк истории и библиографический указатель. Одесса : АО БАХВА, 2003. 180 с. 
12

 Непомнящий А., Бобков В. Вивчення російськомовної дорадянської періодичної преси 

Таврійської губернії у сучасному кримознавстві. Українська періодика: історія і сучасність : 

доп. та повідом. IX Всеукр. наук.-теорет. конф. [Львів, 28–29 жовтня 2005 p.]. Львів, 2005. 

С. 207–212; Яблоновська Н. В. Етнічна преса Криму: історія та сучасність. Сімферополь : 

Кримське навчально-педагогічне державне видавництво, 2006. 312 с. 
13

 Спанатій О. Розвиток газетної справи в Миколаєві ХІХ – початку ХХ століття. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Журналістика. 2010. 

Вип. 17. С. 21–24; Скрипарчук А. Л. Зародження і розвиток преси в Миколаєві (кінець ХІХ – 

середина ХХ ст.). Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. 2011. № 4. 109–112. 
14

 Хітрова Т. В. Періодичні видання Запорізького краю початку ХХ ст.: типологічна система : 

монографія. Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. 284 с. 
15

 Левченко Г. С. З історії зародження та становлення газетної справи в Одесі в ХІХ ст. 

Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : збірка 

наукових праць / відпов. ред. М. І. Михайлуша. Вип. 7. Херсон : ОЛДЫ-ПЛЮС, 2019. 

С. 244–250. 
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«Таврических губернских ведомостей»
16

, «Екатеринославских губернских 

ведомостей»
17

, «Одесского вестника»
18

 та інших. 

Шостий напрям представляють джерелознавчі та археографічні
19

 

дослідження періодики, що представлені як загальнотеоретичним
20

, так і 

конкретним напрямами досліджень. Автори конкретного напряму вивчають 

окремі газети або висвітлюють різні тематичні аспекти їх функціонування. Так, 

в якості історичних джерел були залучені губернські відомості
21

, газети Криму 

(«Крымский вестник», «Крымский листок», «Таврида», «Севастопольский 

справочный листок», «Полицейский листок Керчь-Еникальского 

градоначальства»)
22

, Одеси («Одесский вестник»
23

, «Одесские новости»
24

) та 

інші. 

                                           
16

 Хоменок О. С. «Таврические губернские ведомости» – первая официальная газета в Крыму 

(1838–1861). Крым и Россия: неразрывные исторические судьбы и культуры : тезисы 

докладов научной конференции. Симферополь, 1994. С. 37–38. 
17

 Аванесян Д. З. «Екатеринославские губернские ведомости» (1838–1918): становлення та 

розвиток видання. Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв. Т. 23. Київ, 

2011. С. 196–220; Аванесян Д. Губернські відомості (1838–1918): вплив урядової політики на 

становлення та розвиток газет. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та 

аспірантів. Т. 22. Київ, 2011. С. 221–237. 
18

 Картелян О. Д. Діяльність О. Г. Тройницького у головному управління цензури (1857–

1861). Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць. Миколаїв : ЧДУ ім. Петра 

Могили. 2009. Вип. 3. С. 137–139. 
19

 «Юне місто». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського вісника» 

(1827–1860 рр.) / Упорядники: І. І. Лиман, А. М. Піменов. Бердянськ – Ростов-на-Дону : РА 

«Тандем – У», 2007. 358 с. 
20

 Дмитриев С. С. Периодическая печать. Источниковедение истории СССР / Под ред. 

И. Д. Ковальченко.  М.: Высшая школа, 1973. С. 257–272; Санцевич А. В. Періодична преса 

як комплекс історичних джерел (структурний аналіз). Український історичний журнал. 1988. 

№ 4. С. 64–75; Румянцева М. Ф. Периодическая печать. Источниковедение. Теория. 

История. Метод. Источники российской истории / И. Н. Данилевський, В. В. Кабанов, 

О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. Москва : Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. С.  451–

465. 
21

 Дейч Г. М. Губернские ведомости как исторический источник. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1978. Т. ІХ. С. 236–

253; Непомнящий А. Газета «Таврические губернские ведомости» як джерело історичного 

краєзнавства Криму. Спеціальні галузі історичної науки : збірник на пошану Марка 

Якимовича Варшавчика. Київ, 1999. С. 197–201; Аванесян Д. З. «Катеринославські 

губернські відомості» як джерело з історії культурного життя Катеринославщини ХІХ ст. 

Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки : науковий щорічник. 

Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2009. Вип. 6. С. 98–109. 
22

 Непомнящий А. А. Историческое краеведение Крыма на страницах местной 

периодической печати в ХІХ – начале ХХ века. Записки історичного факультету [Одеського 

національного університету]. 1998. № 7. С. 171–190; Ковтунова О. В. Частная периодическая 

печать Таврической губернии как источник по социальной истории России конца XIX – 

начала XX веков : Автореф. дис… канд. истор. наук. Москва, 2010. 26 с. 
23

 Лиман І. Газетні публікації як джерела локальної історії: досвід підготовки трьохтомного 

археографічного видання «Бердянськ очима кореспондентів «Одеського Вісника». Південний 

архів. Серія : Історичні науки. 2009. Вип. 30. С. 148–154. 
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Таким чином, не дивлячись на достатньо вагомий накопичений досвід 

використання газетної періодики Південної України другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття в якості історичних джерел, вона досить рідко 

використовується для вивчення соціальної історії Південної України, в тому 

числі історії боротьби з пияцтвом. 

У підрозділі 1.2. «Аналіз джерельної бази» проаналізовано комплекс 

джерел, виявлених в ході бібліографічної та архівної евристики у фондах 

бібліотечних та архівних установ України та Російської Федерації.  

За формою подачі інформації, що зумовлена її характером, змістом та 

призначенням, виокремлено періодику, актові, справочинні, мемуарні, 

епістолярні та описово-статистичні джерела. 

Основу джерельної бази дослідження склали газети Південної України 

другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Оскільки газета є комплексним 

історичним джерелом, що містить різноманітні за формою та змістом 

матеріали, інформація щодо організації боротьби з пияцтвом на сторінках 

періодики представлена чисельними газетними публікаціями, які за жанровою 

ознакою об’єднані у такі групи: інформаційні (інформаційна замітка, хроніка, 

телеграми, звіт, репортаж, інформаційна кореспонденція), аналітичні 

(аналітична кореспонденція, аналітична стаття, огляд) та художні (фейлетон). 

На перетині жанрових меж знаходиться передова стаття.  

Актові джерела представлені законодавчими актами (іменні укази
25

 та 

височайше затверджені положення
26

), які регламентували виникнення та 

діяльність газет Південної України в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ століття. 

Значний масив джерельної бази становлять справочинні документи, задля 

дослідження яких було застосовано групування за функціональною ознакою на 

документи: розпорядчі
27

 (циркуляр, припис, розпорядження, наказ), звітні
28

 

                                                                                                                                            
24

 Дружкова І. С. «Одесские новости» як історичне джерело для вивчення подій одеського 

погрому 1905 року. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 

університету. 2010. Вип. 29. С. 294–299. 
25

 Высочайше утвержденное учреждение губернских правлений. [Именной Высочайший 

Указ]. Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗРИ). Собрание (1825–1881). 

Т. 20 (1845). Ч. 1. № 18580. С. 16–60; О даровании некоторых облегчений и удобств 

отечественной печати. [Именной Высочайший Указ]. ПСЗРИ. Собрание (1825–1881). Т. 40 

(1865). № 41988. С. 396. 
26

 Высочайше утвержденное положение об издании губернских ведомостей. ПСЗРИ. 

Собрание (1825–1881). Т. 5 (1830). Ч. 2. № 4036. С.212–219; Высочайше утвержденное 

положение о порядке производства дел в губернских правлениях. ПСЗРИ. Собрание (1825–

1881). Т. 12 (1837). Ч. 1. № 10304. С.439–465. 
27

 Циркуляры и предписания Министерства просвещения о надзоре за «Губернскими 

ведомостями». О передаче морскому начальству в Николаеве литературы без цензурного 

просмотра, об объединении «Листка РОПиТ» с «Новороссийским наблюдателем». ДАОО. 

Ф.8. Оп.1. Спр.12. 34 арк. 
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(звіт, рапорт), прохальні (прохання, клопотання), дозвільні (свідоцтва на право 

на друк газети та відкриття типографії), довідково-інформаційні (повідомлення, 

листування), з особового складу (списки одеських цензорів).  

Мемуарні джерела представлені спогадами сучасників та безпосередніх 

учасників організації видавничої справи та газетної періодики, у тому числі на 

півдні України
29

. 

Епістолярні джерела представлені листуванням відомого російського 

письменника та громадського діяча, активного учасника антиалкогольних 

кампаній Л. М. Толстого з головою Одеського товариства для боротьби з 

пияцтвом О. І. Яришкіним
30

. 

Під час визначення ролі окремих періодичних видань у суспільному житті 

регіону були залучені описово-статистичні джерела, зокрема, праця 

підполковника Генерального штабу Олександра Оттовича Шмідта
31

, який у 

1859 році був відряджений Генеральним штабом до Херсонської губернії із 

завданням скласти статичний опис краю. 

Залучена джерельна база є широкою, різноманітною, представницькою та 

достатньою для висвітлення всіх аспектів наукової проблеми. 

У підрозділі 1.3. «Принципи і методи дослідження» визначені наукові 

принципи та методи роботи. Дослідження базується загальних методологічних 

принципах історизму, системності, об’єктивності та всебічності, що 

реалізувалися за допомогою загальнонаукових (абстрагування, аналіз і синтез, 

аналогія), загальноісторичних (хронологічний, синхроністичний), спеціальних 

джерелознавчих (джерелознавча евристика, герменевтика, класифікація, 

типологічний аналіз) та жуналістикознавчого (жанрово-видовий) методів 

наукового пізнання. 

У другому розділі «Газети Південної України другої половини ХІХ – 

початку ХХ століть: формування мережі та еволюція структури», що 

складається з трьох підрозділів, висвітлено особливості функціонування 

офіційних та приватних газет, враховуючи політичні, економічні та соціальні 

умови. 

                                                                                                                                            
28

 Отчет о деятельности комитета за 1909 г. Перечень, характеристики газет, издаваемых в 

Одессе, сведения о их редакторах. Списки изданий, запрещенных цензурой. 1909. ДАОО. 

Ф.10. Оп.1. Спр.8. 11 арк. 
29

 Цензура в России в конце XIX – начале XX века : сб. воспоминаний / под ред. 

М. А. Бенина. СПб : Дмитрий Буланин, 2003. 366 с.; Кауфман А. Е. За кулисами печати: (из 

воспоминаний старого журналиста) / под ред. И. И. Фролова. СПб. : РНБ, 2011. 222 с. 
30

 Толстой Л. Н. [20 марта]. Полное собрание сочинений : в 90 т. Москва, 1952. Т. 50. 

Дневники и Записные книжки. 1888–1889. С. 287; Толстой Л. Н. А. И. Ярышкину. Полное 

собрание сочинений : в 90 т. Москва, 1953. Т. 64. Письма. 1887–1889. С. 237; Толстой Л. Н. 

А. И. Ярышкину. Полное собрание сочинений : в 90 т. Москва, 1953. Т. 65. Письма. 1890–

1891 (январь – июнь). С. 209. 
31

 Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 

Генерального штаба. Херсонская губерния. Часть 1. СПб : Военная типография, 1863. 632 с.  
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У підрозділі 2.1. «Історичні умови функціонування газетної періодики 

Південної України» простежено формування мережі газет та особливості їх 

функціонування. В історії періодичної дореволюційної преси Південної 

України умовно було виділено п’ять періодів: 

1) 1809–1837 рр. – «одеський період» – від появи першого 

періодичного видання до заснування губернських відомостей; 

2) 1838–1850-ті рр. – «період губернських відомостей» та розбудови 

мережі періодичних видань; 

3) 1860-ті – 1870-ті рр. – період інтенсивного розширення мережі 

періодичних видань за загальної сприятливої політичної ситуації в державі; 

4) кінець 1870-х – 1905 рр. – збільшення кількості газет за рахунок 

«листків оголошень» та «довідкових листків»; 

5) 1905–1917 рр. – розширення розмаїття періодичних видань в умовах 

реформи системи державної цензури та зміни умов функціонування 

періодичної преси. 

Було простежено, як, зародившись в м. Одеса, газетна періодика 

поширилася містами і містечками Південної України, відображаючи на своїх 

сторінках найбільш актуальні теми та пекучі питання, якими в тому числі були 

пияцтво та алкоголізм та боротьба з ними. 

У підрозділі 2.2. «Структура та інформаційне наповнення офіційних 

газетних видань на півдні України» реконструйовано формування мережі 

офіційних періодичних видань, їх структуру та інформаційне наповнення. 

Було визначено, що серед видового розмаїття газет офіційні видання 

представляли «вісники» та «відомості». Першим успішним офіційним 

виданням на півдні України став ініційований новоросійським і бессарабським 

генерал-губернатором М. С. Воронцовим «Одесский вестник» – «Journal 

d’Odessa» (1827–1893 рр.). Під час дослідження газети вивчено її редакторський 

склад, періодичність виходу, особливі умови функціонування (протекція 

генерал-губернатора) та інформаційне наповнення.  

Визначено, що найбільшу вагу серед офіційних видань мали губернські 

відомості як у кількісному відношенні, так і в якісному. Засновані згідно із 

«Положенням про порядок справочинства в губернських правліннях» від 

3 червня 1837 року, губернські відомості стали першими газетами в 

Катеринославській та Таврійській губерніях. Так, на півдні України 

функціонували «Екатеринославские губернские ведомости», «Таврические 

губернские ведомости» та «Херсонские губернские ведомости».  

Законодавчо закріплена програма губернських відомостей передбачала 

наявність офіційної та неофіційної частини. Офіційна частина містила укази 

губернського правління, приписи начальника губернії, різноманітні оголошення 

щодо посадових осіб, скликання дворянства та міських громад на вибори тощо. 

Інформаційне наповнення визначалося дозволом губернського правління. 

Неофіційна частина еволюціонувала з окремої газети «Прибавления…» до 

губернських відомостей у повноцінну частину видання, разом із тим 

розширилося коло дозволених публікацій. Так, в неофіційній частині газети 

публікувалися відомості географічного, топографічного, історичного, 
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археографічного, статистичного, етнографічного характеру тощо. Залишилися в 

полі зору сільське господарство, промисловість, торгівля, а також надзвичайні 

події, природні явища, метеорологічні спостереження та некрологи видатних 

осіб. Таким чином, губернські відомості стали унікальним історичним 

джерелом, в комплексі якого наявні як публікації документів, так і різноманітні 

публіцистичні та наукові розвідки. 

У підрозділі 2.3. «Приватна газетна періодика в комунікативному 

середовищі півдня України» досліджено становлення мережі приватної 

періодики в умовах несприятливої цензурної політики Російської імперії. 

Приватні періодичні видання на території Південної України з’явилися в 

другій половині ХІХ століття. Складні умови заснування, суворий державний 

контроль за функціонуванням, відсутність попереднього досвіду призвели до 

того, що програма офіційних видань стала взірцем для перших приватних газет 

Південної України. 

За номінативною ознакою серед приватних газет можна виділити 

«вісники» та «листки». На півдні України в другій половині ХІХ століття 

функціонували два приватні вісники: «Николаевский вестник» (1865–1885 рр.), 

«Крымский вестник» (1888–1918 рр.). Уже на початку ХХ століття до них 

додався «Александровский вестник» (1910–1917 рр.), однак, як представник 

преси початку ХХ століття, він вже не мав характерних для попередників рис, 

що визначають їх належність до запропонованої вище класифікації. 

Програми «вісників» виглядали наступним чином. Офіційний відділ містив 

імператорські укази та розпорядження уряду, місцевої адміністрації. 

Неофіційний відділ включав у себе відомості, що стосувалися життя міста та 

його околиць, а також губернії в цілому. Тут традиційною була рубрика 

«хроніка», яка містила короткі повідомлення про події з життя міста. В цій 

частині публікувалися кореспонденції з регіонів («маленька хроніка», 

«кримська пошта», «по півдню», «кореспонденції»). Обов’язковою була 

наявність фейлетону. Рубрика «торгові відомості» містила короткі 

повідомлення відповідної тематики. В рубриці «бібліографія» надавався огляд 

книжкових новинок. Присутні також були спеціальні рубрики, що 

висвітлювали культурне життя міста, регіону чи всієї Російської імперії («театр 

і мистецтво», «мистецтво і література»).  

З 1880-х років на півдні України набув поширення такий різновид газет, як 

«листки оголошень», що мали довідковий характер. В провінції це була єдина 

можлива форма заснування газети. Програма «листків» законодавчо не 

регламентувалася, але шляхом порівняння газет нами встановлено, що подібні 

видання не мали права публікувати авторські статті, огляди, а особливо 

фейлетони. Починаючи зі звуженої програми, редактори докладали максимум 

зусиль для її розширення. Так, «Одесский листок объявлений» перетворився на 

«Одесский листок». Газета «Южанин» пройшла шлях: «Николаевский листок 

объявлений» – «Николаевский листок» – «Южанин» – «Южная Россия». 

Подібна схема розвитку притаманна була багатьом газетам Південної України.  

Таким чином, місцева газетна періодика посіла вагоме місце в 

комунікативному середовищі Південної України другої половини ХІХ – 
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початку ХХ століття завдяки дописам кореспондентів з міст регіону та країни, 

листам до редакції та відповідям на них в газеті, а також формуючи та 

впливаючи на думку читачів з окремих питань. 

У третьому розділі «Інформативні можливості газетної періодики 

Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ століть з історії 

боротьби з пияцтвом», що складається з трьох підрозділів, висвітлюються 

особливості відображення місцевою газетною періодикою громадських 

антиалкогольних ініціатив та державної політики боротьби за народну 

тверезість. 

У підрозділі 3.1. «Громадські антиалкогольні ініціативи на шпальтах 

газет Південної України» відтворено висвітлення на шпальтах газет Південної 

України діяльності просвітницьких та парафіяльних товариств тверезості. 

Перше товариство тверезості на півдні України було засновано в Одесі в 

1890 році. Мета діяльності Одеського товариства для боротьби з пияцтвом була 

зазначена в статуті товариства – протидіяти надмірному вживанню хмільних 

напоїв. Реалізація мети досягалася наступними заходами: особистий приклад 

тверезості членів товариства, підтримка та солідарна діяльність з іншими 

товариствами тверезості, поширення системних та обґрунтованих уявлень про 

шкоду пияцтва в релігійно-моральному, фізіологічному та матеріальному 

відношеннях (лекції, читання, бесіди тощо), видання дешевих книг 

просвітницького змісту, виявлення порушень правил торгівлі алкогольними 

виробами та повідомлення про це до поліції, влаштування клініки для 

алкоголіків.  

Особливого значення набувають матеріали періодики при вивченні такого 

громадського товариства тверезості як Одеське товариство для боротьби з 

пияцтвом, адже джерельна база з історії даного товариства фактично 

представлена тільки опублікованим статутом та річними звітами про діяльність. 

Відповідно, статті та замітки одеських газет стають єдиним джерелом, здатним 

розкрити практичну діяльність товариства, його досягнення та невдачі, 

персоналії учасників та особливості відносин членів товаристві.  

Діяльність парафіяльних товариств тверезості на шпальтах газет Південної 

України другої половини ХІХ – початку ХХ століття представлена 

фрагментарно. Це переважно повідомлення про діяльність окремих товариств, 

або про ініціативи місцевих священників, за участю яких селяни дають зароки 

не пити. 

У підрозділі 3.2. «Державна антиалкогольна кампанія в Російській імперії 

у висвітленні газетних видань Південної України» визначаються особливості 

відображення державної політики в справі боротьби з пияцтвом. 

На відміну від неофіційної, громадської боротьби з пияцтвом, яка 

розгорнулася вже в 1850-х роках, державні заходи в цьому напрямі фіксуються 

значно пізніше. У 1894 році за ініціативи міністра фінансів графа С. Ю. Вітте у 

контексті реформи казенної винної торгівлі вкотре в Російській імперії було 

запроваджено державну монополію на торгівлю міцними напоями. Реформа 

передбачала заснування нових типів торгових закладів – винних лавок, в яких 

алкоголь можна продавати, але категорично заборонялося вживати алкоголь. 
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Передбачалося, що усунення найбільш доступного місця розпивання 

алкогольних напоїв сприятиме зменшенню пияцтва. Крім того, у місцях 

введення монополії організовувалися попечительства про народну тверезість 

(далі – ПНТ), покликані організувати дозвілля простого люду, аби відволікти 

від вживання алкоголю. 

Діяльність ПНТ полягала в організації народних читань, народних гулянь, 

облаштуванні чайних, їдалень, бібліотек-читалень – головною метою чого було 

відволікання народу від пияцтва шляхом заповнення вільного часу розумними і 

корисними розвагами. Окремі ПНТ відкривали юридичні бюро. Одеське ПНТ 

відзначилося влаштуванням недільної школи при міському народному училищі, 

Олександрійський повітовий комітет ПНТ Херсонської губернії мав нічліжний 

притулок та постоялий двір. 

У підрозділі 3.3. «Популяризація закордонного досвіду боротьби з 

пияцтвом в газетній періодиці Південної України: компаративний аналіз» 

здійснено порівняльний аналіз висвітлення закордонного досвіду боротьби з 

пияцтвом та його втілення у вітчизняній практиці. 

За публікаціями газетної періодики було простежено, що в Південній 

Україні, як і в країнах Заходу були відкриті заклади харчування безалкогольних 

напоїв, а саме – чайні, їдальні. Члени товариств тверезості Південної України 

також використовували практику утримання від вживання алкоголю, аби 

власним прикладом надихати інших. Виявлено схожість активної участі жінок в 

антиалкогольній боротьбі, зокрема схожість «жіночих бунтів» на півдні 

України із американськими «походами» до закладів продажу алкоголю. 

У цілому, слід зазначити, що значна частина західного досвіду боротьби з 

пияцтвом та алкоголізмом була практично неможливою для реалізації в умовах 

Російської імперії, а саме вдосконалення законодавчого регулювання 

виробництва, продажу та вживання алкоголю, влаштування дитячих товариств 

тверезості, пошук роботи для бідного населення. Навпаки, на перших етапах 

своєї діяльності ПНТ значних зусиль докладали не стільки до виконання 

прямих обов’язків, скільки на демонстрацію позитивних результатів у 

кількісних показних та оптимістичних звітах (скільки відкрито чайних, 

читалень, бібліотек тощо). 

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
За результатами дослідження газетної періодики Південної України 

другої половини ХІХ – початку ХХ століття як джерела з історії боротьби з 

пияцтвом були зроблені наступні висновки. 

1. Періодика все частіше виступає основою джерельної бази як 

історичних, так і джерелознавчих досліджень, у тому числі й газети Південної 

України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Слід зауважити, що 

історіографія практично не має традиції спеціалізованого дослідження даного 

питання. Газети Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ століття 

потрапляли до кола досліджень бібліографів, філологів, істориків преси. Так, 

вивчення періодики розпочалося наприкінці ХІХ століття краєзнавцями та 

публіцистами, оформившись на початку ХХ століття в системне дослідження 
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історії преси та цензурної політики Російської імперії. Значне розширення і 

поглиблення досліджень преси відбулося з середини ХХ століття, коли 

матеріали газет почали використовувати в якості основного історичного 

джерела. На сучасному етапі дослідники залучають до наукового обігу все 

більшу кількість газет Південної України, проте вони не достатньо 

використовуються для вивчення соціальної історії Південної України, в тому 

числі для вивчення історії боротьби з пияцтвом.  

2. Типологічні особливості газетної періодики Південної України почали 

складатися ще на початку ХІХ століття і пройшли п’ять періодів розвитку: 

1809–1837 роки – «одеський період», період становлення періодики за протекції 

губернської адміністрації; 1838–1850-ті роки – «період губернських 

відомостей», коли в кожній губернії з’явилася газета; 1860-ті – 1870-ті роки – 

період інтенсивного розширення мережі періодичних видань унаслідок низки 

реформ, у тому числі цензурної; кінець 1870-х – 1905 роки – період посилення 

цензури, збільшення кількості довідкових видань («листків оголошень», 

«довідкових листків»); 1905–1917 роки – період збільшення розмаїття 

періодичних видань унаслідок реформ державної цензури. За цей час мережа 

періодичних видань Південної України, яка починалася з однієї  одеської 

газети, охопила всю територію Південної України, включаючи маленькі 

повітові містечка.  

3. У другій половині ХІХ – на початку ХХ століття на півдні України 

функціонували офіційні та приватні газети. Офіційні газети поширювали в 

суспільстві «правильну, вивірену та потрібну» інформацію, передбачали 

ґрунтовну підготовку та перевірку матеріалів, тому їх щоденний вихід був 

неможливим. Офіційні видання вирізнялися ґрунтовністю всіх публікацій, у 

тому числі історико-географічних, етнографічних та господарських матеріалів. 

Це надає особливого значення губернським відомостям як історичному 

джерелу. Проте офіційні видання програвали приватним у висвітленні гострих 

питань, оперативності реагування на події, розмаїтті тематики. Найдовше 

проіснували ті офіційні видання, засновниками яких була держава, що надавала 

всебічну підтримку, в тому числі й фінансову. Саме тому губернські відомості 

на території Південної України («Екатеринославские губернские ведомости», 

«Таврические губернские ведомости», «Херсонские губернские ведомости») 

видавалися до встановлення радянської влади. 

4. Приватна газетна періодика Південної України в другій половині 

ХІХ століття посіла помітне місце в комунікативному середовищі Південної 

України. Телеграми, кореспонденції з міст регіону та всієї Російської імперії, 

листи до редакції місцевих читачів робили приватні газети платформою для 

комунікації, а також рупором громадської думки. Редактори приватних газет 

прагнули налагодити щоденний випуск, аби стати головним джерелом 

актуальної інформації в місті та регіоні. Попри поширену думку про 

другорядність регіональної газетної періодики через практику запозичення 

ними матеріалів зі столичних видань, можна стверджувати, що місцеві газети є 

унікальним історичним джерелом, яке максимально наближене до місцевої 

громади та її життя. Тому як офіційна, так і приватна газетна періодика мають 
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потужний інформативний потенціал для висвітлення боротьби з пияцтвом, яка з 

другої половини ХІХ століття стала і державною, і громадською справою. 

5. Громадські антиалкогольні ініціативи відображені на сторінках 

місцевої газетної періодики досить фрагментарно, але ці матеріали містять 

унікальну інформацію, не зафіксовану в інших джерелах, наприклад, створення 

та функціонування парафіяльних товариств, практикування зароків не пити в 

окремих селах, позиція місцевого населення та авторів щодо цих публікацій. 

Інші громадські ініціативи були настільки слабкими, що лише в 1890 році було 

створене Одеське товариство для боротьби з пияцтвом, що стало першим 

подібним на півдні України. Голова Одеського товариства активно 

публікувався в місцевій пресі, висвітлюючи співпрацю товариства з іншими 

подібними організаціями, напрями діяльності товариства та конфліктні 

ситуації. У цьому контексті, слід відзначити, що потужні інформативні 

можливості місцевої газетної періодики, тим не менше, вимагають ретельної та 

уважної роботи дослідника, порівняння даних газетної періодики з іншими 

джерелами. 

Державна політика боротьби за тверезість, яка стала частиною 

впровадження казенної винної монополії 1894 року, передбачала засновування 

попечительств про народну тверезість. Діяльність попечительств, у першу 

чергу, висвітлювалася на сторінках губернських відомостей (статути, звіти про 

хід реформи та діяльність попечительств). Дані публікації дозволили 

встановити час відкриття попечительств про народну тверезість, склад їх 

учасників, попечителей, основні напрями роботи, фінансові витрати. Натомість 

дописувачі приватних газет висловлювали сумніви щодо доцільності 

впровадження самої реформи, а згодом звертали увагу як на позитивні, так і 

негативні результати діяльності попечительств про народну тверезість. Так, за 

газетними публікаціями можна чітко простежити еволюцію громадської думки 

щодо діяльності попечительств про народну тверезість: на початку своєї 

діяльності вони викликали надію та позитивні сподівання, але з часом були 

звинувачені в бездіяльності та неефективності. 

6. Газетні публікації дають унікальну можливість відстежити поширення 

на півдні України інформації про зарубіжний досвід антиалкогольних кампаній. 

Компаративний аналіз дозволив виявити точки перетину в державній 

антиалкогольній політиці в Російській імперії та Південній Кароліні (США); в 

участі жінок в антиалкогольному русі; в організації закладів громадського 

харчування без продажу алкоголю; у поширені членами товариств тверезості 

практики повного утримання від вживання алкоголю. Натомість 

нереалізованими на півдні України залишилися можливості лікування 

алкозалежних та заснування дитячих товариств тверезості. Проте публікація 

матеріалів про ефективність таких методів боротьби з пияцтвом вже давала 

підґрунтя для роздумів та планів на майбутнє для попечительств про народну 

тверезість та активної громадськості Південної України. 

Отже, газетна періодика Південної України другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття має широкі інформативні можливості для дослідження 

різних аспектів соціальної історії Південної України, які до сьогодні в 
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історичних та джерелознавчих дослідженнях реалізовані не в повній мірі і 

потребують подальшого вивчення. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни». – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

Проведене системне джерелознавче дослідження газетної періодики 

Південної України як джерела з історії боротьби з пияцтвом другої половини 

ХІХ – початку ХХ століть. Охарактеризовано стан наукової розробки 

проблеми, джерельну базу та принципи і методи дослідження. Досліджено 

історичні умови виникнення і функціонування газетних періодичних видань на 

півдні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. 

Проаналізовано структуру та інформаційне наповнення офіційних газетних 

видань Південної України. Визначено роль та місце приватних газет в 

комунікативному середовищі Південної України. Показано особливості 

відображення місцевою газетною періодикою громадських антиалкогольних 

ініціатив та державної політики боротьби за народну тверезість. Здійснено 

компаративний аналіз закордонного та вітчизняного досвіду антиалкогольних 

кампаній, представленого на шпальтах газет Південної України другої 

половини ХІХ – початку ХХ століття.  

Ключові слова: газетна періодика, жанри та різновиди періодики, 

пияцтво та алкоголізм, Південна Україна, редакційна політика, Одеське 

товариство для боротьби з пияцтвом, попечительства про народну тверезість. 

 

АННОТАЦИЯ 

Петрова Е. А. Газетная периодика Южно Украины как источник по 

истории борьбы с пьянством (вторая половина ХІХ – начало ХХ веков). – 

На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.06 «Историография, источниковедение и специальные 

исторические дисциплины». – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 
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Проведено системное источниковедческое исследования газетной 

периодики Южной Украины как источника по истории борьбы с пьянством 

второй половины XIX – начала ХХ веков. Дана характеристика состоянию 

научной разработки проблемы, источниковой базы, принципам и методам 

исследования. Исследованы исторические условия возникновения и 

функционирования газетных периодических изданий на юге Украины во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Проанализирована структура и 

информационное наполнение официальных газетных изданий Южной 

Украины. Определена роль и место частных газет в коммуникативной среде 

Южной Украины. Показаны особенности отражения местной газетной 

периодикой общественных антиалкогольных инициатив и государственной 

политики борьбы за народную трезвость. Осуществлен компаративный анализ 

зарубежного и отечественного опыта антиалкогольных кампаний, 

представленного в газетной периодике Южной Украины второй половины 

XIX – начала ХХ веков. 

Ключевые слова: газетная периодика, жанры и разновидности 

периодики, пьянство и алкоголизм, Южная Украина, редакционная политика, 

Одесское общество для борьбы с пьянством, попечительства о народной 

трезвости. 

 

SUMMARY 

Petrova K.A. Newspaper periodicals of Southern Ukraine as a source to 

the history of the fight against drunkenness (second half of the XIXth – 

beginning of the XXth centuries). – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript.  

Dissertation for the degree of Candidate of Historical Science in the specialty 

07.00.06 «Historiography, Source Study and Special Historical Disciplines». – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The period of the second half of the XIXth – the beginning of the XXth 

centuries became the time of modernization changes for the inhabitants of Southern 

Ukraine that covered all spheres of life. A significant marker of such changes was the 

local newspaper periodicals, which gradually acquired the functions of a printed 

organ of the general public. The conditions for the functioning of newspaper 

periodicals and the requirements for newspapers from both the state and the public 

changed. Henceforth local newspaper correspondents provided the public with useful 

information, helping to form new elements of public opinion, especially on 

problematic and painful issues related to social deviation. One of such problem was 

drunkenness. 

In the scientific historical literature there is a certain tradition of studying both 

newspaper periodicals and the fight against alcoholism. Newspapers of Southern 

Ukraine of the second half of the XIXth – the beginning of the XXth centuries were 

included to the researches of bibliographers, philologists, historians of the press. 

Significant expansion and deepening of press research has taken place since the 

middle of the XXth century, when newspaper materials began to be used as the main 

historical source. At the present stage, researchers involve more and more 
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newspapers of Southern Ukraine to their researches, but they use them quite rarely to 

study the social history of Southern Ukraine, including the study of the history of the 

fight against alcoholism. 

The dissertation thesis is based on the general methodological principles of 

historicism, systemacity, objectivity and comprehensiveness. 

The chronological boundaries of the dissertation cover the period from the end 

of the 1850s to 1914. The lower chronological boundary is determined by the 

beginning of social changes in the Russian Empire and the acceleration of the 

development of newspaper periodicals in the south of Ukraine. The upper 

chronological boundary, which is 1914, is determined by the beginning of the World 

War I and socio-political changes in the Russian Empire. 

The territorial boundaries of the study are delineated by the territory of 

Southern Ukraine, which covered the territories of three provinces of the Russian 

Empire: Katerynoslav, Tavria and Kherson. 

The dissertation is the first complex historical and source study of newspaper 

periodicals of Southern Ukraine of the second half of the XIXth – the beginning of 

the XXth centuries. The paper recreates the historical picture of the formation and 

functioning of newspapers in the region and identifies five stages of historical 

development of local newspaper periodicals of Southern Ukraine for the first time. 

Due to the analysis of the structure and information content of official and 

private newspapers in the south of Ukraine, it was established that official 

newspapers disseminated «correct» information in the society, provided thorough 

preparation and verification of materials. Private newspaper periodicals of Southern 

Ukraine of the second half of the XIXth century took a prominent place in the 

communicative environment of the region. Telegrams, correspondence from regional 

cities and throughout the Russian Empire, and letters to local readers made private 

newspapers a platform for communication as well as a mouthpiece of public opinion. 

The author was able to identify the main types of newspapers of Southern 

Ukraine («information», «newsletters» and «sheets») and to establish the peculiarities 

of the development of each of them. It is proved that the features of the types of 

newspapers were neutralized at the beginning of the XXth century by large-scale 

increasing of the number of newspaper titles. 

It was found that public anti-alcohol initiatives are reflected on the pages of 

local newspapers fragmentarily, but these materials contain unique information, 

which is not recorded in other sources, for instance, the creation and operation of 

parish societies, vows not to drink in some villages, the position of local population 

and authors on these publications. Other public initiatives were so weak that only in 

1890 the Odessa Society for Combating Drunkenness was established, which became 

the first one on the south of Ukraine. 

The activity of the trusteeship on people’s sobriety, which was covered on the 

pages of the provincial newspapers (statutes, reports on the progress of the reform 

and the activity of the trusteeship), is described. These publications allowed to 

establish the time of opening of the trusteeship, the composition of their members, 

trustees, the main areas of their work, financial costs. Reporters from private 
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newspapers questioned the feasibility of the reform, and later drew attention to both 

the positive and negative results of the trusteeship. 

It was found that newspaper publications provide a unique opportunity to track 

the spread of information in the south of Ukraine about the foreign experience of 

anti-alcohol campaigns. Comparative analysis revealed points of intersection in the 

state anti-alcohol policy in the Russian Empire and South Carolina (USA); in the 

participation of women in the anti-alcohol movement; in the organization of public 

catering establishments without the sale of alcohol; in the practice of complete 

abstinence from alcohol by members of temperance society. Instead, opportunities for 

the treatment of alcoholics and the establishment of children’s temperance societies 

remained unrealized in Southern Ukraine. 

Key words: newspaper periodicals, genres and types of periodicals, 

drunkenness and alcoholism, Southern Ukraine, editorial policy, Odessa Society for 

Combating Drunkenness, trusteeship on people’s sobriety. 
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