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В працях радянського періоду (це роботи М. Рубача, П. Загорського, 
П. Стояна, І. Романенка, К. Шияна, С. Островського, М. Гавриша, 
А. Сапожникова та ін.) висвітлюється історія відбудови післявоєнного 
сільського господарства з позиції організаційно-господарського зміцнення 
колгоспів, трудовій ініціативі селянства та провідній ролі комуністичної 
партії. Жодного слова про голод, методи здійснення аграрних перетворень, 
що відбувались на селі під керівництвом КПУ, вплив політики хлібозаготівель 
на розвиток господарства та перебіг голодомору не сказано. А про 
антиселянські заходи тоталітарного режиму, про поступове наростання 
голоду і визначенні форм опору сталінській політиці зовсім забуто. 

Відтворили історичну правду в 90-ті рр. ХХст. В цей час до дослідження 
сільськогосподарських відносин та голодного лихоліття в повоєнний період 
звернулись такі автори як: В. Калініченко, І. Воронов, Ю. Пилявець, 
О. Веселова, С. Білоконь, Н. Бойко, В. Морочко, А. Огінська, Л. Лук’яненко, 
В. Сергійчук, Ю. Шаповал, П. Шелест тощо. 

Стан сільського господарства Харківщини, причини та перебіг 
голодомору 1946–1947 рр. є малодослідженим. Деякі аспекти цього питання 
розробили К. Шиян, С. Островський, М. Гавриш, В. Калініченко, І. Воронов, 
В. Морочко, О. Веселова. У цих статтях висвітлюються соціально-
економічні та моральні аспекти здійснення сталінської політики, що стала 
причиною продовольчих труднощів та голодомору. Архівні матеріали і 
свідчення живих очевидців доводять, що безпосередньою причиною голоду 
стало примусове, з широким застосуванням репресій, проведення 
хлібозаготівельної політики. 

Науковою новизною дослідження сільського господарства Харківщини в 
післявоєнний період на тлі голодомору 1946–1947 рр. є спроба комплексної 
характеристики основних причин та особливостей стану аграрної політики 
тоталітарного режиму, її вплив на стан сільського господарства, висвітлення 
соціальних проблем харківського села, що спричинили голод. 

Методологічними принципи дослідження є історизм, об’єктивність та 
системність підходу до вивчення питання, комплексність критичного 
аналізу джерел. Дослідження опирається як на загальнонаукові, так і на 
загально історичні методи історіографічного та системного аналізу, 
джерелознавчої критики, історичні, порівняльні методи пізнання, системний 
метод вивчення політичних, соціально-економічних явищ. 

Післявоєнне відродження сільського господарства на Харківщині проходило 
в складних умовах. Під час окупації скоротилася та погіршала посівна площа 
всіх сільгоспугідь, знизилась культура землеробства і, як наслідок, – низька 
врожайність та валові збори. Велика шкода була заподіяна і тваринництву. В 
колгоспах і радгоспах різко скоротилися ресурси робочої сили, ослабла 
матеріально-технічна база. А посуха 1946 р. загострила продовольчу кризу. 

Але все-таки на Харківщині деяких успіхів в роки післявоєнної 
п’ятирічки було досягнуто переважно у виробництві проса, гречки, буряків. 
Низькою була врожайність кукурудзи. Недоліки ці були обумовлені 
нестачею добрив, порушенням вимог агротехніки. Незадовільним залишався 
і стан насінництва, попит на яке був особливо гострим. 

Продовжувалося викачування коштів із сільського господарства методом 
здійснення нееквівалентного обміну між містом і селом. Ціни на промислову 
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продукцію завищувались, а директивні заготівельні ціни на 
сільгосппродукцію були просто символічними. Роздрібні ж ціни були у 
декілька разів вищими. 

Значно завищувались плани хлібозаготівель. Враховуючи посуху 1946 р. 
ці плани не були виконані. Наростала хвиля непокори держполітиці 
хлібозаготівель. Розпочалася політика боротьби з розбазарюванням та 
розтягуванням зерна, саботажем хлібозаготівель. 

Справжньою трагедією став голод 1946–1947 рр. Через засуху і надмірні 
хлібозаготівлі колгоспам нічим було оплачувати трудодні. Рятуючись від 
голоду селяни цілими сім’ями покидали колгоспи, подаючись у міста і 
райони, де було простіше з харчами. Або лишаючись на місцях свого 
проживання, намагались влаштуватись на місцеві підприємства, де була 
карткова система забезпечення продтоварами. 

Таким чином, війна підірвала продуктивні сили села. Давалися взнаки не 
тільки її наслідки, а й нехтування соціальними проблемами села. Політика 
укріплення «культу особи» підкріплювалась пограбунком всього харчового з 
колгоспів, мусила вгамувати непокірне селянство, вгасити його життєву віру, 
вибити вільнодумство. А для відродження сільського господарства необхідно 
було озброїти його сучасною сільськогосптехнікою і, насамперед, забезпечити 
енергетичними потужностями. На той час це у плани сталінського 
керівництва не входило. Разом з тим обов’язкові сільгосппоставки державі 
поглинали майже весь урожай, підсобне господарство селян обкладали 
непосильними податками. Відчувалась і гостра нестача робочої сили, 
відсутність необхідної техніки, голод 1946–1947 рр.,– саме це і гальмувало 
відновлення та подальший розвиток сільського господарства Харкова. 
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Книга – ценнейший источник информации, прошла в своем развитии 
длительный путь от папирусных и пергаментных свитков до привычных в 
наше время томиков, украшающих книжные полки во всех станах мира, не 
смотря на век цифровых носителей информации. Но каким путем книги 
попадали на полки библиотек и частных коллекций? Необходимую нишу в 
связи между издателем и читателем заняли книжные лавки, впервые 
появившиеся в Москве при Печатном дворе в 40-ые гг. XVII в. В 1714 г. 
была открыта первая книжная лавка при Санкт-Петербургской типографии, 
кот. сначала обслуживала только академическую библиотеку, но с 1731 г. 
стала продавать иностранные книги частным лицам. 

В Харьков книжная торговля пришла намного позже, только в первой 
половине XIX в. можно говорить о появлении первых серьезных книжных 
магазинов. Развитие книготорговли до этого момента шло крайне медленно, 
но к началу XIX в. сложились условия для увеличения книготорговли. В 
первой половине XIX в. наиболее крупной в Харькове была книжная лавка 
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комиссионера императорского Харьковского университета книгопродавца 
П. И. Апарина, которая предоставляла услуги пересылки книг почтой, а 
также предварительного заказа книг, публикуемых в обеих столицах. 

Количество книжных лавок в Харькове постоянно менялось, некоторые 
прогорали и быстро закрывались, другие наоборот завоевывали 
собственного клиента и прочно утверждались на книжном рынке города. 
Так, по статистическому описанию г. Харькова за 1856 г. существовало 
11 магазинов с книжными товарами, крупнейших из кот. была как раз лавка 
Апарина. А в 1870 г. в Харькове (по данным Харьковского календаря за 
1870 г.) упоминается 7 книгопродавцев. Причем существовали 
специализированные букинистические магазины или же только частные 
библиотеки для чтения. Кроме книжных магазинов и лавок, в 60–70-ые гг. 
XIX в. действовали книжные лари или «шкафы». 

К концу первой половины XIX в. происходят заметные качественные 
изменения в книжной торговле. Усиливается процесс размежевания 
издательского дела и книжной торговли. Наряду с предприятиями, 
занимающимися только продажей книг, которые они получают от различных 
издателей и писателей, самостоятельно издающих свои произведения, имеются 
предприятия, занятые только изданием книг. Ряд предприятий носит 
смешанный характер с уклоном в ту или иную сторону. В Москве и Петербурге, 
а затем и в Харькове появляться книжные магазины, оборудованные новой 
книготорговой техникой, широко использующие библиографию, с которой уже 
не могли конкурировать неудобные лавки старого типа. Круг покупателей книг 
значительно расширился за счет нового слоя покупателей – разночинцев, 
нуждавшихся в хорошей, серьезной и недорогой книге. 

Рост книгоиздательского дела обеспечил дальнейший рост книжной 
торговли. Это сказалось в увеличении числа книжных магазинов, в 
дифференциации книготорговой работы, в выделение отдельных ее 
отраслей. В тоже время появляются некоторые новые формы в 
книготорговле, развивается деятельность земских складов, ставивших своей 
целью снабжение земских школ и библиотек книгами и писчебумажными 
материалами и организацию торговли массовыми изданиями в деревне. 
Книжный склад Харьковского губернского земства (находился на 
Сумской, 64) занимался преимущественно книгами, учебниками и 
пособиями для школ, учебных заведений, библиотек и народных читален, а 
также школьными, письменными и чертежными принадлежностями.  

Таким образом, к концу XIX – начала XX вв. в связи с быстрым 
развитием экономики и ростом грамотности населения увеличился выпуск 
книг, поступающих на российский рынок. Достаточно сказать, что по 
количеству названий, выпускаемых ежегодно книг, Россия накануне первой 
мировой войны уступала только Германии. Это создало предпосылки для 
становления книжной торговли как самостоятельной отрасли книжного 
дела. Харьков, хоть и был провинциальным городом Российской империи, 
но не отставал от культурных процессов, происходящих в столицах. 
История книжной торговли позволяет по-другому взглянуть на историю 
интеллигенции, и на историю культуры в целом. 

К сожалению, история книжной торговли в Харькове не освещалась ни в 
одном специальном издании. В то время как существуют монографии 
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посвященные книготорговли Москвы, Петербурга и Киева, наш город 
остается незаслуженно отодвинутым на второй план как провинциальный 
город. Хотя книжная торговля Харькова имела свои уникальные 
особенности, заслуживающие внимания и подробного исследования. 
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