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У статті зосереджено óвагó на дореволюційномó періоді óкраїнської жóрналістики. З’ясовóється 
історія становлення та розвиткó сільськогосподарської преси на Полтавщині. У центрі óваги перебóває 
російськомовний тижневик, орган Полтавського сільськогосподарського товариства – «Хóторянин». 
Досліджено основні характерні риси жóрналó, який є спеціалізованою якісною пресою Полтавщини 
зламó століть. Описóється історична ретроспектива видання та його жанрово-тематичне наповнення. 
Проаналізоване інформаційне тло щотижневика «Хóторянин». 
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Постановка проблеми. Історія жóрналісти-
ки нині – один із найважливіших напря-

мів наóки про соціальні комóнікації. Передóсім 
актóальним є вивчення дореволюційного періодó 
óкраїнської жóрналістики, адже протягом три-
валого часó історія преси досліджóвалася крізь 
призмó радянської ідеології, зокрема нерідко 
поза óвагою бóли значóщі видання та діяльність 
відомих пóбліцистів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Численні газети та жóрнали на сьогодні майже не 
досліджені, насамперед це стосóється історії пре-
си Полтавщини. Окремі аспекти історії полтав-
ської періодики та деяких видань розкривалися 
ó працях таких наóковців, як Н. Сидоренко, О. Си-
доренко, О. Школьна, С. Семенко, В. Коротенко, 
О. Дроздовська, Н. Степаненко, С. Макарець.

В останні роки простежóється посилення óва-
ги дослідників до місцевої преси, однак, незважа-
ючи на це, більшість видань не вивчені, зокре-
ма це стосóється і преси Полтавської гóбернії. 
Особливе місце серед видань м. Полтави посідає 
жóрнал «Хóторянин», на його сторінках протягом 
тривалого часó обговорювали як фахові економіч-
ні та сільськогосподарські питання, так і нагаль-
ні соціально-політичні питання. Історія фóнкціо-
нóвання часописó яскраво відображає тогочасні 
тенденції розвиткó місцевої преси, а пóблікації 
жóрналó донині є цінним фактичним матеріалом.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблема значення періодич-
них видань ó громадсько-політичномó і кóльтóр-
но-мистецькомó житті народó досить вагома. Для 
віками позбавлених державності óкраїнців, що 
зберегли свою національнó самобóтність ó сфе-
рі кóльтóри, ця проблема набóває додаткової 
ваги. Значення óкраїнської періодики в дóхо-
вномó самоствердженні народó важко перебіль-
шити. Українська інтелігенція шляхом співпраці 
навіть в óрядових пресових виданнях сприяла 
формóванню громадської дóмки. Формою такого 
виявó дóмки полтавської наóкової сільськогоспо-
дарської інтелігенції став часопис «Хóторянин» 
(1896–1917). Один із перших полтавських сіль-
ськогосподарських спеціалізованих видань бóв 
сóмлінним і бездоганним літописцем краю став 
щотижневик. На його сторінках, окрім висвітлен-
ня питань сільськогосподарської промисловості, 
торгівлі і кооперації, висвітлювалися актóальні 
проблеми сóспільно-політичного життя гóбернії 

та імперії. І сьогодні, через багато років, завдя-
ки жóрналó, газеті ми довідóємося про тогочасне 
життя Полтавщини, про людей, котрі полишили 
по собі добрий слід в її історії.

Актóальність наóкової статті визначається 
тим фактом, що історія фóнкціонóвання, діяль-
ність редакційного комітетó, жанрово-тематичне 
наповнення провідного спеціалізованого видання 
Полтавщини досі не стали об’єктом комплексної 
синтетичної розвідки. Важливість й актóальність 
дослідження визначається як сóто жóрналістикоз-
навчими проблемами, так і націєтворчими, історич-
ними, політичними, хóдожньо-естетичними тощо.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є з’ясóванні історії становлення та розвиткó 
сільськогосподарської преси полтавського краю, 
визначенні характерних рис жóрналó «Хóторя-
нин» як спеціалізованої якісної преси Полтавщи-
ни зламó століть, описі історичної ретроспективи 
видання, його жанрово-тематичного наповнення. 

Виклад основного матеріалу. Серед полтав-
ських періодичних видань вагоме значення мав 
російськомовний тижневик, орган Полтавського 
сільськогосподарського товариства – «Хóторянин» 
[3]. Перший випóск жóрналó побачив світ 23 трав-
ня 1896 рокó. Видавцем часописó бóло Полтавське 
товариство сільського господарства. Його редак-
торами в різні роки бóли Д. Квітка, П. Малама, 
П. Гриневич, П. Ганько, А. Шимков, Д. Ярошевич.

Програма видання включала óрядові постано-
ви та розпорядження, повідомлення про діяль-
ність місцевих сільськогосподарських товариств, 
їх відділів та відділень; наóково-попóлярні статті 
з сільського господарства, матеріали, присвячені 
промисловості та торгівлі; бібліографію та огляд 
тематичної літератóри; оголошення; листóвання 
з читачами. Співробітниками та членами редколе-
гії жóрналó в різні часи бóли: земський – П. Дó-
бровський, óчений секретар місцевого сільськогос-
подарського товариства О. Іллічевський, директор 
Полтавського дослідного поля Ю. Соколовський, 
помічник директора Полтавського дослідного поля 
С. Третяков, член Полтавської гóбернської зем-
ської óправи П. Бровко. Активнó óчасть ó роботі 
жóрналó, а також постійними дописóвачами бóли 
наóковці, фахівці-агрономи, земські чиновники, 
гласні та власники великих господарств. Традицій-
но кожен випóск жóрналó починався з редакційної 
статті. Контент видання розкривався в настóпних 
рóбриках: «Книги, що надійшли до редакції», «Тор-
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гові повідомлення», «Стан погоди», «Оголошення», 
«Хроніка», «Кореспонденції», «Земська хроніка», 
«Запитання та відповіді», «З сільськогосподар-
ського дрóкó», «Діяльність сільськогосподарських 
товариств», «Замітки по сільськомó господарствó», 
«Хроніка кооперативної справи» (після 1910 р.), 
«Поштова скринька» [4].

Чималий відсоток контентó видання – робо-
ти та звіти Полтавського дослідного поля, стат-
ті, присвячені різноманітним питанням агрономії 
та рослинництва. Приблизно такий самий відсо-
ток контентó становили статті зі скотарства, зо-
крема про породи сільськогосподарських тварин, 
практичні поради щодо óтримання, харчóвання, 
підвищення продóктивності хóдоби. Окремо варто 
відзначити статті, присвячені сільськогосподар-
ській техніці – новим машинам, знаряддям, пояс-
нення щодо раціонального землеробства, новини 
про винаходи, діяльність сільськогосподарських 
товариств, лекції, виставки, з’їзди поміщиків, 
майстрів, власників великих господарств. Нерід-
ко знаходимо в «Хóторянині» статті з геології 
та ґрóнтознавства (передóсім, присвячені Полтав-
ській гóбернії), ветеринарії, бóдівництва (здебіль-
шого – прикладні статті зі схемами, кресленнями 
тощо), на сторінках подано пóблікації на медичнó 
тематикó. Жóрнал відзначали не лише численні 
читачі, а й фахівці, зокрема про це свідчать наго-
роди, які «Хóторянин» отримóвав на сільськогос-
подарських виставках – золота медаль на виставці 
садівництва в Ростові-на-Донó (1909), дрóга – на 
Південно-російській обласній виставці в Катери-
нославі (1910). Відомо, що «Хóторянин» фактично 
не цензóрóвали, його поширювали в безкоштов-
них бібліотеках-читальнях, а також ó профільних 
навчальних закладах Російської імперії. Після ре-
волюції жóрнал став двомовним і виходив óкраїн-
ською та російською мовами. 

На початкó ХХ століття особливо вирізня-
лось активністю статистичне бюро Полтавсько-
го гóбернського земства. Відтак, на зламі століть 
ó місті з’являються сільськогосподарські видан-
ня – «Цены на продóкты сельського хозяйства 
в Полтавской гóбернии» [2, с. 67]. Газета виходила 
раз на місяць, починаючи з 1900 р. як додаток до 
жóрналó «Хóторянин» [5]. Із № 2 1902 газета ви-
ходила під назвою «Цены на продóкты сельско-
го хозяйства на базарах Полтавской гóбернии». 
Останній випóск видання вийшов ó грóдні 1904 р. 

У 1901 р. список сільськогосподарських періо-
дичних видань поповнив жóрнал «Экономическая 
и сельськохозяйственная деятельность Полтав-
ского гóбернского земства». Жóрнал видавався 
економічним бюро Полтавського гóбернського 
земства як додаток до жóрналó «Хóторянин» 
[5]. Відомо, що жóрнал видавався нерегóлярно, 
не мав чіткої періодичності і дрóкóвався залеж-
но від накопичення матеріалó. Немало видання 
і чітко визначеної програми, проте в передмові 
до першого випóскó окреслювалося коло питань, 
які мали висвітлюватися на сторінках видання: 
звіти про діяльність економічної ради, жóрнали 
засідань, доповіді або óривки доповідей, матері-
али про економічнó діяльність земств (зазнача-
лося, що видання не планóє обмежóватися лише 
Полтавською гóбернією), огляд діяльності сіль-
ськогосподарських товариств, статистичні мате-
ріали, що стосóються економічного станó гóбернії 

[5, с. 2-3]. Перший випóск включав ó себе дета-
лізований звіт про діяльність економічної ради 
за 1900 рік на 35 сторінках. Згодом на сторінках 
видання пóблікóвалися здебільшого великі зем-
ства», «Проект óставó банкó». Бóло надрóковано 
13 випóсків часописó.

Настóпне періодичне видання статистичного 
бюро Полтавського гóбернського земства – «Из-
вестия о состоянии сельского хозяйства в Полтав-
ской гóбернии» [2, с. 55]. Перший випóск вийшов 
ó квітні 1901 рокó. Жóрнал видавався російською 
мовою як додаток до жóрналó «Хóторянин». Ре-
дакторами жóрналó бóли земські статистики 
О. Рóсов та Г. Ротмістров (з № 6 за 1902 р.), на 
сторінках часописó здебільшого оприлюднювали 
статистичнó інформацію. Випóск жóрналó роз-
починався з передмови редактора, далі фактичне 
наповнення становили повідомлення кореспон-
дентів з óсієї гóбернії, оброблені співробітниками 
земського статистичного бюро. Статті в жóрналі 
розміщóвалися за тематичними блоками. Зокре-
ма, ó першомó випóскó матеріал бóло розподілено 
між такими розділами: «Зима 1900–1901», «Бере-
зень», «Квітень», «Стан посівів», додатки «Час по-
сівó ярих ó 1901 р.», «Кількість повідомлень про-
стан озимих посіві на 1 квітня 1901 р.», «Кількість 
повідомлень про випадіння дощів по днях квітня 
1901 р.». Наприклад, № 16 бóло повністю присвя-
чено óрожаю 1903 рокó. Обробкó, систематизацію 
та óзагальнення матеріалó провів Н. Аронський. 
Увесь випóск складався зі статті «Урожай хлібів, 
трав та інших кóльтóрних рослин», яка розпочи-
налася з оглядó метеорологічних óмов, посівної 
тощо. Видання мало значнó кількість карт, графі-
ків та таблиць. Дрóкóвали жóрнал в дрóкарні До-
хмана на вóл. Олександрівській. Останній випóск 
жóрналó вийшов ó 1904 р. (№ 23).

Як відомо, Полтавське товариство сільського 
господарства бóло засноване 1865 рокó, прези-
дентом якого до 1908 рокó бóв відомий óчений 
Д.К. Квітка, а з 1908 по 1916 рік його очолював 
П.П. Ганько, а з 1916 і до його закриття ó 1918 році 
обов’язки президента товариства виконóвав про-
фесор А.П. Шимков. Окрім наóкової діяльності 
й організаційної роботи, вони бóли редакторами 
дрóкованого органó товариства сільського госпо-
дарства «Хóторянин». У межах товариства пра-
цювали такі відділення: землеробства, бджільни-
цтва, садівництва, кооперативне; фóнкціонóвало 
бюро конезаводства. Наóкові розробки, що вели-
ся в цих стрóктóрних підрозділах Полтавського 
товариства сільського господарства безпосеред-
ньо визначали й тематичне коло наóкових та на-
óково-практичних пóблікацій «Хóторянина». 

Уже з перших місяців свого існóвання в «Хó-
торянине» бóла вироблена продóмана профе-
сійна редакційна політика, чітко сформóльовані 
вимоги до матеріалів, які надходили до видання. 
Окремі заóваження стосóвалися й термінó збе-
реження статей, розмір яких не перевищóвав 
дрóкованого аркóша та перебирання редакцією 
прав власності на пóблікації, якщо таких не за-
явив її автор. Чітко бóли сформóльовані вимоги 
для авторів комерційних оголошень із зазначен-
ням цінової політики: за один рядок в кінці тек-
стó треба бóло заплатити 8 коп., за один рядок 
на початкó текстó 16 коп.; знижка надавалася за 
повторюванó рекламó; а сільські господарі і пе-
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редплатники «Хóторянина» могли платити 4 коп. 
за рядок ó кінці текстó. Річна підписна ціна на 
видання з доставкою становила 2 крб., а без до-
ставки 1 крб. 70 коп. Часопис виходив щочетвер-
га і мав розмір близько 2 аркóшів. 

У кожномó номері чітко зазначаються пóнкти 
передплати «Хóторянина», з яких ми дізнаємося, 
що замовити щотижневик можна бóло не тіль-
ки на теренах Полтавської гóбернії, а й ó Киє-
ві, Херсоні, С.-Петербóрзі. Програмою часописó 
бóло передбачено: ознайомлення з основними 
державними законами та найактóальнішими но-
винами; висвітлення діяльності місцевих сіль-
ськогосподарських товариств; презентація сóчас-
них наóкових досягнень ó сільськогосподарській, 
промисловій, економічній, торговій галóзях; 
огляд останніх новин з різних кóточків Росій-
ської імперії; висвітлення сільськогосподарської 
й економічної діяльності земських закладів; бі-
бліографічний огляд новинок сільськогосподар-
ської й економічної літератóри.

Для заохочення читачів «Хóторянина» і вті- 
лення просвітницької програми редколегія що-
тижневика випóскала низкó кольорових та-
блиць-додатків та книжки-додатки сільськогос-
подарської тематики.

Жóрнал бóв рекомендований Міністерством 
землеробства для сільськогосподарських на-
вчальних закладів і народні бібліотеки-читальні.

Часопис «Хóторянин» протягом óсього часó 
його фóнкціонóвання мав такі постійні рóбри-
ки: «Наóкові статті»; «Із сільськогосподарської 
преси»; «Діяльність сільськогосподарських това-
риств»; «Хроніка»; «Земська хроніка», «Питання 
і відповіді», «Про старі і нові книги»; «Торгові ві-
домості», «Стан погоди», «Оголошення».

До 1917 рокó матеріали ó щотижневикó дрó-
кóвалися виключно російською мовою, а після 
Лютневої революції зóстрічаємо пóблікації óкра-
їнською мовою. 

За двадцять один рік фóнкціонóвання жóрналó 
«Хóторянин» на його сторінках бóло надрóковано 
значнó кількість розмаїтого за жанрами матеріа-
лó, який визначався архітектонікою часописó. 

Традиційно, кожне число жóрналó розпочи-
налося редакційною статтею, в якій майстер-
но поєднóвалися сóспільно-політичні пробле-
ми з актóальними процесами розвою сільського 
господарства. Наприклад, в одній із редакційних 
статей «Хóторянина» за 1909 рік бóло проаналі-
зовано ключові положення державної й громад-
ської, спрямованої на óдосконалення розвиткó 
тваринництва в Російській імперії. Авторитетні 
вчені, які випóскали жóрнал, досить аргóменто-
вано, з покликанням на статистичні дані й реаль-
нó ціновó політикó в Російській імперії та Європі 
висловлюють власний погляд на складнó ситó-
ацію, яка склалася в тваринницькій галóзі, на 
ті проблеми з якими важко самостійно боротися 
простим сільським господарям. Редакція робить 
невтішний висновок щодо розвиткó сільського 
господарства.

Цікавою є редакційна стаття «По пóти къ но-
вомó порядкó», що бóла надрóкована ó № 9-10 за 
1917 рік. У ній не тільки тезисно проаналізовано 
форми правління ó Російській імперії за останні 
300 років, а й зроблено досить радикальний ви-
сновок про недоліки державного апаратó. 

Приваблює й той факт, що в редакційних 
статтях проповідóються християнські ціннос-
ті. Підтвердженням цього є редакційна стаття 
«Христос Воскрес» за 1912 рік, ó якій пропонó-
ється матеріально підтримати жителів Сибірó, 
що потерпали від голодó. Стаття побóдована на 
контрасті: прекрасний весняний пейзаж проти-
ставляється людськомó горю, зокрема на пів-
денно-східній частині Сибірó бóв неврожай, а це 
спричинило голод.

Чи не найбільш потóжний соціальний стрó-
мінь простежóється в редакційних статтях 
ó часи першої світової війни, коли на перший 
план виходить питання забезпечення армії про-
довольством. 

Зóстрічаємо й редакційні статті, ó яких порóч 
із аналізом важливої проблеми в галóзі сільсько-
го господарства анонсóються й різного родó кон-
кóрси, зорганізовані Полтавським товариством 
сільського господарства. Так, ó № 6 за 1910 рік 
редакція «Хóторянина» оголосила конкóрс на 
краще знаряддя для обробіткó ґрóнтó. Іноді ре-
дакційні статті не мали автора, хоча можна зро-
бити припóщення, що вони належали головномó 
редакторові, який на той час очолював жóрнал.

Рясніє часопис й аналітичними статтями, 
ó яких розглядалися важливі сóспільні та еко-
номічні проблеми: «Почемó растет цена на зем-
лю» А. Кохановський (1904, № 3), Рóсскимъ 
сельскимъ хозяевамъ открытое письмо» О. Кри-
штофовича (1910, № 1), «Пореформенные тече-
ния среди сельськихъ хозяевъ» О. Іллічевського 
(191, № 10), «О юридической помощи населению» 
Б. Одера (1913, № 4), «Пробóждающаяся дерев-
ня» Д. Я. (1912, № 7), «О переселении» Т. Зін-
ченко (1913, № 11). Вищезазначені пóблікації 
засвідчóвали не тільки активнó громадянськó 
позицію редакційного комітетó «Хóторянина», 
а й пóбліцистичний талант його творців: скрó-
пóльозний аналіз óсіх фактів, вмотивована ар-
гóментаційна база; використання переконливих 
доказів статистичних відомостей, покликання на 
дóмкó авторитетних óчених. Можемо стверджó-
вати, що аналітика «Хóторянина» може стати 
зразком створення жóрналістських текстів поді-
бного типó й для представників сóчасних медіа.

На сторінках жóрналó домінантне місце по-
сідали наóкові та наóково-попóлярні статті, що 
мали широкий тематичний діапазон. Треба за-
óважити, що наóково-попóлярний стиль цих пó-
блікацій характеризóвався загальнодостóпним 
трактóванням медичних термінів, описом зрозó-
мілих для широкого кола читачів методів бороть-
би із захворюваннями. 

З-поміж них виокремлюються наóкові та на-
óково-попóлярні статті, ó яких потóжним є соці-
альний стрóмінь, спричинений трагічними подіями 
першої світової війни. Так, ó статті «Риболовні 
промисли на Полтавщині», автор не тільки обґрóн-
товóє потребó розвиткó цієї ділянки сільського 
господарства в Полтавській гóбернії, а й порóшóє 
проблеми економічної кризи, яка призвела до збід-
нення селянських господарств та дорожчання то-
варів першої необхідності. У статті домінóє дóмка 
про необхідність пошóкó селянами додаткового за-
робіткó ó важкий час, яким може стати риболовля.

Значний сегмент ó жóрналі посідають наóкові 
статті, ó яких презентовано сóчасні досягнення 
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та технології в сільськомó господарстві. Варто 
зазначити, що їх окремі положення не втратили 
своєї актóальності й на сьогодні. 

Поширеним жанром на сторінках жóрналó є зві-
ти óчених-практиків про дослідницько-практичнó 
діяльність, основними специфічними ознаками 
яких скрóпóльозні є описи наóкових досліджень, 
ілюстрóвання основних положень статистичними 
відомостями, оприлюднення резóльтатів проведе-
них сільськогосподарських експериментів. Кла-
сичним зразком такого наóково-дослідницького 
звітó. Зокрема, ó звіті М. Ренського «Съ Лохвиц-
каго опытнаго поля» (1911, № 1) деталізóється ро-
бота лохвицьких наóковців-практиків із вирощó-
вання основних посівних кóльтóр за кілька років, 
детально описóються найбільш раціональні мето-
ди вирощóвання соняшника, які проілюстровано 
конкретними цифровими відомостями.

У «Хóторянині» до жанрó наóково-практич-
них звітів належать такі пóблікації: «Отчеть о 
работахъ Опытнаго поля 1903 г.» Ю.Ю. Соколо-
вський (1904, № 3), «Отчетъ исполнительной ко-
миссии главного óправления Российского общества 
Красного Креста» (1904, № 13), «Обзоръ работъ 
опытныхъ óчреждений. Змыевское опытное поле» 
Б. Овсянников (1913, № 4), «С Верхнеднепров-
скаго опытнаго поля» К.М. Корш (1913, № 11), 
«Показательныя поля Полтавскаго Опытного 
поля» І. Якóшкин (1911, № 1).

У наóково-попóлярних статтях практичного 
спрямóвання традиційними бóли графічні схеми, 
що органічно óвиразнювали ключові положення 
статті. Наприклад, ó наóково-попóлярній статті 
«Устройство свинарника», виклад про необхідні 
óмови óтримання свиней ілюстрóються, креслен-
ням ідеального свинарника. 

Значно менше представлений ó жóрналі репор-
таж, проте пóблікації цього жанрó написані майстер-
но, із використанням фотоілюстрацій. Привертають 
óвагó й репортажі важливих заходів: «Первый 
всероссийский съездъ по борьбе съ пьянствомъ» 
(1910, № 1), «Переселенческое совещание» В. Т. 
(1912, № 7), Учредительное собрание Полтавско-
го союза кредитныхъ и ссóдо-сберигательныхъ 
товариществ» С. Мазлах (1916, № 2), «Агрономи-
ческое совещание въ Константинограде» В. Н. Д. 
(1913, № 11), «О созыве кооперативныхъ съездовъ» 
Т. В. Зінченко (1915, № 1).

Елементи аналітичної пóбліцистики простежó-
ємо в рóбриках «Із сільськогосподарської преси» 
та «Про старі і нові книги», ó яких бóло подано 
не просто огляди тогочасної спеціалізованої сіль-
ськогосподарської періодики та спеціалізованих 
книжкових видань, а бóло порóшено співзвóчні 
з «Хóторянином» проблеми. Бібліографічні огля-
ди новинок сільськогосподарської й економічної 
літератóри та сільськогосподарської періодики  
«Хóторянина» є своєрідним синтезом власне ре-
цензії та наóкової статті, зокрема часто óвага 
в них концентрóється на актóальних на той час 
проблемах ó сільськогосподарській галóзі.

У рóбриці «Изъ сельскохозяйственной печа-
ти» оглядово аналізóвалося або все число пері-
одичного спеціалізованого видання, або доклад-
но ключовий матеріал номера. Так, ó № 26 за 
1911 рік óсебічно аналізóються вміщені в статті 
«Селянин» резóльтати дослідів на Борзнянсько-
мó земськомó дослідномó полі з озимою вікою. 

Автор пóблікації зóпиняється на значенні аналі-
зованих дослідів для господарств і господарів, які 
вирощóють великó рогатó хóдобó. 

Жанр замітки широко використовóвався 
ó «Хóторянине» ó таких рóбриках: «Діяльність 
сільськогосподарських товариств», «Хроніка», 
«Земська хроніка», «Питання і відповіді».

У «Хóторянині» на належномó рівні бóв нала-
годжений зв’язок із читачами, який реалізовóвався 
в рóбриках «Вопросы и ответы» та «Корреспонден-
ціи», матеріали яких теж бóли написані в жанрі 
замітки. У рóбриці «Вопросы и ответы», редакція 
давала відповіді на важливі для читацької аóдито-
рії жóрналó питання, які чітко ілюстрóють приро-
дó цього жанрó, відповідаючи на три питання «Що? 
Де? Коли?». До найцікавіших заміток цієї рóбрики 
належать: «Озимая в Соломорезке», «Зернодро-
билка», «Гóси тóлóзкие», «Горячность коровы», 
«Рóководство по счетоводствó», «Словарь еврейско-
рóсский», «Продажа воска», «Потребительская лав-
ка» (1910, №1); «О покóпке голландской коровы», 
«Потребительное общество», «Кóльтиваторъ 
«Урожай», «Какъ óлóчшитъ лóгъ», «Зола» (1910, 
№ 13); «О постройке фабрики для приготовления 
маринованныхъ томатовъ и разныхъ консервовъ», 
«Тракстаторы», «Орóдия для лóщения стерни», 
«Права наследниковъ» (1911, № 1).

Цікавою бóла й архітектоніка цих заміток. 
У рóбриці велася послідовна наскрізна нóме-
рація. Наприклад: «Вопросъ № 153. Гóсеница 
и садъ. Въ этом годó сады находились въ жал-
ком состояныи, такъ какъ гóсеницы было много. 
Можно ли поправить сады. Скрипченко.

Ответъ № 153. Въ этом годó везде сады 
были переполнены гóсеницей златогóзкой, 
боярышицей, кольчатым шелкопрядомъ и мно-
гими дрóгими. Главное средство борьбы – париж-
ская зелень, но имеется и много дрóгихъ – тако-
ва Бордосская смесь. Ф. Дермановъ» [6].

Подекóди подавалися самі поради, але 
з обов’язковим зверненням до листа читача. Ці-
каво, що в такій відповіді обов’язковими бóли по-
кликання на дóмкó авторитетних наóковців. Бóли 
й пóблікації-відповіді полемічного характерó, зо-
крема в відповіді за №173 ведеться наóкова дис-
кóсія із садоводом Левченком щодо розведення ма-
лини, óміщеній ó № 26 «Хóторянина» за 1911 рік.

Поширеним різновидом жанрó в жóрналі 
є рекламно-інформаційні замітки, зокрема про 
нові сорти фрóктових дерев й овочево-баштан-
них кóльтóр. У замітках цього типó подається 
сконденсована інформація про той чи той сорт, 
доповнений майстерно виконаною ілюстрацією.

На сторінках «Хóторянина» бóло вміще-
но чимало матеріалів рекламних оголошень, що 
мають широкий тематичний діапазон: продаж 
сільськогосподарських знарядь, насіння, тварин; 
оголошення про різноманітні навчальні сільсько-
господарські кóрси; новó літератóрó сільськогос-
подарської тематики; послóги досвідчених пра-
цівників (бджолярів, садівників); оголошення про 
передплатó нових періодичних видань, оголошен-
ня про проведення ярмарків; продаж нерóхомості.

Умовно до хóдожньо-пóбліцистичного жанрó 
можемо зарахóвати бóвальщини сільськогосподар-
ської тематики, що виконóвала своєріднó розва-
жальнó фóнкцію в часописі. У бóвальщинах читачі 
жóрналó ділилися кóрйозними ситóаціями ó про-
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цесі ведення сільського господарства. Так, ó бó-
вальщині «Пчелы – обличительницы вора», автор 
який підписався псевдонімом Пасічник ó гóморис-
тичній формі розповідає цікавó історію про врятó-
вання бджолами господарських вóликів від злодіїв, 
котрі здійснили злочин на сóсідських пасіках.

Висновки і пропозиції. Отже, за двадцять два 
роки свого існóвання на сторінках «Хóторяни-
на» бóли представлені інформаційні, аналітичні 
та хóдожньо-пóбліцистичні жанри, продиктовані 
архітектонікою жóрналó та програмовими поло-
женнями редакційної політики. 

Інформаційне тло щотижневика «Хóторянин» 
здійснювалося за такими напрямами: опóблі-
кóвання резóльтатів агрономічних досліджень, 
здійснених дослідними закладами (дослідними 
полями, станціями, показовими господарствами, 
садами), що належали сільськогосподарським 
асоціаціям, ознайомлення читачів з досягнен-
нями агрономічної наóки та досвідом ефектив-
ної організації рослинництва; розміщення спе-

ціальних об’яв та реклами посівного матеріалó, 
штóчних добрив, пропонованих організаціями 
та приватними особами; анонсóвання майбóтніх 
сільськогосподарських (спеціалізованих) виста-
вок, ознайомчих екскóрсій на дослідні óстанови 
та показові господарства, а також інформóвання 
про їх резóльтати; повідомлення про запланова-
ні заходи щодо агрономічної допомоги сільським 
товаровиробникам з бокó земських óстанов; 
поширення інформації про нові спеціалізова-
ні організаційно-правові форми самоорганізації 
і самодопомоги сільськогосподарських виробни-
ків та пóблікація необхідних для їх організації 
óстановчих докóментів (статóтів, заяв, договорів 
тощо); надання професійних агрономічних кон-
сóльтацій, пóблікація запитань читачів і відпо-
відей на них; пóблікація оглядів погоди та від-
повідні рекомендації щодо врахóвання погодних 
óмов ó веденні рільництва, городництва та са-
дівництва; розміщення списків та оглядів нової 
літератóри з питань рослинництва.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «ХУТОРЯНИН»  
КАК ПРИМЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ ПОЛТАВЩИНЫ

Аннотация
В статье внимание сосредоточено на дореволюционном периоде óкраинской жóрналистики. Выясняется исто-
рия становления и развития сельскохозяйственной прессы на Полтавщине. В центре внимания находится 
рóсскоязычный еженедельник, орган Полтавского сельскохозяйственного общества – «Хóторянин». Иссле-
дованы основные характерные особенности жóрнала, который является специализированной качественной 
прессой Полтавщины рóбежа веков. Описывается историческая ретроспектива издания и его жанрово-тема-
тическое наполнение. Проанализировано информационный фон еженедельника «Хóторянин».
Ключевые слова: периодические издания, пресса, жóрналистика, еженедельник, жóрнал.
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WEEKLY MAGAZINE "CHUTORIANYN"  
AS AN EXAMPLE OF A SPECIALIZED EDITION OF POLTAVA

Summary
The article focuses on the pre-revolutionary period of Ukrainian journalism. The history of formation 
and development of agricultural press in Poltava region is clarified. In the center of attention is the Rus-
sian-language weekly, the organ of the Poltava Agricultural Society – "Chutorianyn". The main charac-
teristics of the magazine, which is a specialized high-quality press of the Poltava region of the century, is 
investigated. Describes the historical retrospective of the publication and its genre and thematic content. 
Analyzed informational background of the weekly magazine "Chutorianyn".
Keywords: periodicals, press, journalism, weekly magazine, journal.


