
 
2.1. Більшовицька політика стосовно 

етнічних меншин у 1917-1921 рр. 
 

Політика більшовиків після жовтневого перевороту визначалася не 
стільки з точки зору ідеологічних принципів, як з практичних 
обставин. Економічна ситуація в Росії, розпад імперії серйозно 
вплинули на ставлення більшовицької партії до регіонів, які заявили 
про можливість вільного незалежного розвитку шляхом оформлення 
власної державності. Партія виступала проти розпаду єдиної 
російської держави. Населення центральної Росії, яка етнографічно 
охоплювала більшість російського народу, з острахом сприймало 
перехід влади на місцях до рук органів, які ні ідеологічно, ні в 
національному плані не мали нічого спільного з більшовицьким 
режимом, що ставило його в складну ситуацію, як у стратегічному, 
так і в економічному плані. 

Більшовицькі вожді розуміли, що їх позиція щодо України мала 
бути надзвичайно гнучкою, як з економічних, так і з етнонаціональних 
питань. Проте стосунки між Центральною Радою і Радою Народних 
Комісарів погіршилися після того, як Центральна Рада не визнала 
влади РНК, а Генеральний секретаріат очолив заходи по створенню 
федеративного уряду для всієї Росії. 

У вересні 1917 р. з ініціативи Центральної Ради в Києві зібрався 
з’їзд народів Росії. На ньому було прийнято резолюцію про 
перетворення Росії в федеративну республіку [1]. Для більшовиків 
резолюція про федеративну форму облаштування Росії була явно 
небажаною. До того ж вектори розвитку російського та українського 
суспільства набували дедалі різних напрямків. У них поступово 
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складалися відмінні форми державної влади: в Україні – 
демократичний лад, наближений до центристського, у Росії – влада 
Рад. У перші місяці свого існування російська Рада народних 
комісарів прийняла і проголосила значно більше міжнародних 
декретів і декларацій (про мир без анексій і контрибуцій, рівність 
націй і права народів, експлуатованих Росією тощо), ніж усі уряди 
Європи разом узяті. Однак подібні акції виявилися здебільшого 
голослівними, не підкріпленими реальними кроками, як на 
міжнародній арені, так і в середині країни. На практиці – спроби 
самовизначення народів Росії, утворення автономій, незалежних 
держав розцінювалися як зрада принципів пролетарського 
інтернаціоналізму та класових інтересів пролетаріату. Більшовицьке 
тлумачення декларованого права на самовизначення націй [2] 
насправді означало реалізацію більшовицьких державницьких 
інтересів і перетворювалося на засіб боротьби проти будь-яких 
самостійницьких тенденцій. 

У листопаді 1917 р. нова влада ще відчувала себе зобов’язаною 
дотримуватися пропагандистських гасел. 15 листопада 1917 р. за 
підписом В. Леніна і Й. Сталіна було опубліковано “Декларацію прав 
народів Росії”, де проголошувалася політика радянського уряду Росії 
щодо різних народів і національних груп: рівність і суверенність 
народів, право на самовизначення аж до відокремлення в самостійні 
держави, знищення будь-яких національних та національно-
релігійних привілеїв, вільний розвиток національних меншостей та 
етнографічних груп тощо. 

Слід зазначити, що документ складався із загальних положень і 
виразів, не визначав порядку використання і здійснення на 
практиці проголошеного права на самовизначення, не 
встановлював жодних політичних і правових передумов, за якими 
це право могло б бути реалізованим, тобто набирало обов’язкового 
характеру для російської державної влади. Не йшлося в 
“Декларації прав народів Росії” й про те, які саме ознаки є 
необхідними для того, щоб ту чи іншу суспільно-територіальну 
одиницю на терені держави можна визнати за окремий “народ”, а 
отже й за суб’єкт права на самовизначення. Як засвідчувала 
подальша практика більшовицької диктатури, брак цієї деталізації 
був широко використаний для того, щоб надати засадам 
“Декларації” у кожному конкретному випадку такого трактування, 
яке найбільше відповідало вимогам більшовицького уряду в той чи 
інший момент і стосувалося того чи іншого об’єкта [3]. 
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Українська Центральна Рада намагалася підтримувати щодо РНК 
Росії нейтральну позицію. Протягом листопада – грудня 1917 р. вона 
здійснила низку кроків, спрямованих на формування демократичного 
ладу в республіці, однак РНК Росії вважала неприйнятним факт 
самого існування УНР, не визнавала будь-які акти Центральної Ради у 
внутрішній і зовнішній політиці (законодавче закріплення народно-
демократичних перетворень, формування державних інституцій 
влади, проголошення III Універсалом автономії УНР) та прийняття 
Конституції. Особливо дратував більшовиків такий пункт, як 
“Виключне й неподільне право видавати закони для Української 
Народної Республіки належить Українській Центральній Раді” та те, 
що на території УНР мають бути дійсними закони, не скасовані 
Центральною Радою [4]. 

III Універсал Центральної Ради, проголосивши Українську 
Народну Республіку автономною державою у складі нової федерації 
національно-державницьких утворень, що виникли на руїнах 
Російської імперії, започаткував самостійну внутрішню і зовнішню 
політику. Більшовики змушені були рахуватися з цим, але уявити 
Україну самостійною ніяк не могли. У циркулярах та директивах, що 
надсилалися в Україну, більшовицькі лідери виявилися навіть 
більшими “українцями”, ніж представники Центральної Ради, які 
підтримували гасло автономії в федерації. Більшовики ж обіцяли 
Україні самовизначення аж до відокремлення. “Брати-українці, – 
йшлося у зверненні Ради Народних Комісарів, ЦВК, ЦК РСДРП(б) та 
інших організацій до українських робітників і солдатів від                       
25 листопада 1917 р., – вас запевняють, ніби ми виступаємо проти 
самовизначення України. Це – брехня! Ми ні на хвилину не думаємо 
замахуватися на права України. Революційний пролетаріат лише 
зацікавлений в тому, щоб за націями було забезпечено право на 
самовизначення аж до відокремлення” [5]. 

Ситуація в Україні швидко змінювалася і обіцянок вже було 
замало. 29 листопада 1917 р. головнокомандувач російської армії 
М. Криленко теж звернувся до українського народу: “Ми хочемо 
вільного в Україні життя українським робітникам і селянам. Ми 
обіцяємо вам повну свободу, ми разом з вами будемо боротися за 
незалежну Українську республіку, але республіку таку ж, як наша, де 
вся влада буде в руках Рад робітничих, солдатських і селянських 
депутатів України” [6]. 

Використовуючи таку бажану для українців ідею незалежності, 
більшовики збирали сили для захоплення влади в Україні. Важливим 
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етапом, за їхніми планами, мав стати Всеукраїнський з’їзд Рад. 
Настанову про його підготовку київським більшовикам дав нарком у 
справах національностей РСФРР Й. Сталін 17 листопада 1917 р. у 
розмові з представником Київського обласного комітету партії [7]. 

Більшовицьке керівництво, усвідомивши, що після жовтневого 
перевороту автоматичного переходу влади в Україні до 
збільшовичених робітничо-селянських рад не сталося, вважало за 
необхідне (найефективнішим і політично найзручнішим) повторення 
тут місцевого “жовтня”. Гарантією успіху мав стати склад учасників 
планованого з’їзду. Як і в Петрограді, на ньому мали бути 
представлені тільки робітничо-солдатські Ради, тобто кількісна 
меншість “організованої революційної демократії”. Але в конкретних 
умовах з’їзд мав носити значною мірою національно неукраїнський 
характер: складатися з представників робітництва, яке становило 
близько 10 % населення України і було переважно за походженням не 
українцями, представників російського війська, частини якого 
дислокувалися в Україні. Участі селянства, найбільшої суспільної 
верстви, у ньому не передбачалося, за винятком невеликої частини 
солдатів із селян – українців. 

Виконуючи директиву ЦК РСДРП (б), Київська обласна Рада 
робітничих і солдатських депутатів на засіданні 24 листопада 1917 р. 
ухвалила скликати 3 грудня Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, 
солдатських і селянських депутатів. У повідомленні зазначалося, що 
його скликають більшовицькі організації, встановлювалася норма 
представництва: об’єднані Ради робітничих, солдатських і селянських 
депутатів мали надіслати десять делегатів, якщо ради існували 
окремо, Ради робітничих і солдатських депутатів надсилали сім осіб, 
а Рада селянських депутатів – чотири. Таку саму кількість мала право 
надсилати й губернська Селянська спілка. Об’єднані повітові Ради 
надсилали п’ять делегатів, а коли діяли окремо, то Ради робітничих і 
солдатських депутатів направляли по три представники, Ради 
селянських депутатів – два [8]. Отже, грубо порушувалася 
елементарна справедливість щодо представництва на з’їзді основних 
верств населення України. 

Більшовики діяли відкрито, на очах Центральної Ради, її 
Генерального Секретаріату, і хоч вони створювали на шляху своїх 
опонентів мінімум перешкод, але не дуже й намагалися масово 
залучити робітничо-селянські організації до національно-визвольної 
боротьби. Лише організації на чолі з Селянською спілкою вжили 
контрзаходів, щоб не допустити переходу влади в Україні до рук 
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більшовиків. У заяві Селянської спілки, надрукованій у газеті 
“Народна воля”, говорилося що, якби: “...селяни, солдати й робітники 
погодилися з цим, то ясно, що їм би прийшлося передати цим самим 
владу над собою до чужих рук” [9]. Селянська спілка роз’яснювала, 
що, збираючи з’їзд, більшовики прагнуть зірвати скликання 
Українських Установчих зборів, оскільки добре знають, що 
загальним, рівним, прямим і таємним голосуванням перемоги не 
здобудуть. Тому українська демократія, зазначалося у заяві, “все- 
таки піде на той з’їзд, який скликається Київською Радою, і перед 
усім світом виявить свою дійсну волю, котра, можна наперед гадати, 
ледве чи виправдає надії непрошених розпорядників і 
організаторів” [10]. 

На заклик Селянської спілки відгукнулися ради селянських 
депутатів та інші демократичні організації України. На міських і 
повітових з’їздах, що відбувалися в цей період, селяни обирали своїх 
представників на київський з’їзд згідно з передбаченими нормами: 
губернські Ради селянських депутатів посилають представників за 
кількістю повітів, повітові Ради селянських депутатів – за кількістю 
волостей [11]. Центральна Рада виклала широку програму 
демократичних перетворень соціалістичного напряму і незабаром 
майже всі Ради робітничих і солдатських депутатів, міські думи й 
інші місцеві органи влади України визнали Центральну Раду як 
вищий орган республіки. 

Те, що ситуація для них змінюється на гірше, зрозуміли 
більшовики не лише в Україні, а й їхні керівники в Петрограді. 
Доказом цього були дві важливі події: перша – Київський 
обласний з’їзд РСДРП (б), що відбувся 3-5 грудня 1917 р., на 
якому учасники обговорили питання про ставлення до Центральної 
Ради, про вибори до Українських Установчих зборів та платформу 
партії, про центральну владу в Україні. З’їзд ухвалив “всіма 
засобами боротись проти нинішнього складу Центральної Ради й 
прагнути на Україні, як і у всій Росії, створити справді 
революційну владу Рад робітничих, солдатських і селянських 
депутатів”. Водночас з’їзд закликав “українських робітників, 
солдатів і селян об’єднатися з робітниками, солдатами й селянами 
інших частин Росії для спільної боротьби з ворогами народу” [12]. 
Як бачимо, керівники більшовиків в Україні, які скликали з’їзд Рад 
у Києві, одержали чітку директиву щодо Центральної Ради, 
запровадження радянського режиму в Україні і безсумнівного 
підпорядкування її петроградським органам влади. 
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4 грудня 1917 р., у день відкриття Всеукраїнського з’їзду Рад, 
російський Раднарком надіслав ультиматум Центральній Раді, у 
підготовці якого взяли участь В. Ленін, Й. Сталін і Л. Троцький. Він 
починався, як завжди пропагандистським запевненням у тому, що 
Раднарком визнає право на самовизначення за всіма націями, що їх 
пригнічували царат і російська буржуазія. “Все, що стосується 
національних прав і національної незалежності українського народу, 
ми, Рада Народних Комісарів, визнаємо зараз же, без обмежень і 
безумовно”. Одночасно елементи меморандуму поєднувалися з 
ультимативними вимогами: “Ми обвинувачуємо Раду в тому, що, 
прикриваючись національними фразами, вона веде двозначну 
буржуазну політику, яка давно вже виражається в невизнанні Радою 
Рад і радянської влади на Україні.” В ультиматумі Центральну Раду 
звинувачували у всіх гріхах пореволюційного хаосу: в дезорганізації 
фронту, хоч його розвалили більшовики своєю агітацією, роззброєнні 
радянського війська, підтримці генерала Каледіна, в буржуазності, в 
націоналізмі, сепаратизмі, а закінчувався ультиматум словами: якщо 
за 48 годин не буде задовільної відповіді, то “Рада Народних 
Комісарів буде вважати Центральну Раду в стані війни проти 
радянської влади в Росії і на Україні” [13]. Головна мета ультиматуму 
– дискредитувати Центральну Раду в очах делегатів Всеукраїнського 
з’їзду Рад робітничих, селянських і солдатських депутатів та всього 
українського народу. Тон і зміст ультиматуму були свідченням того, 
що Раднарком не визнавав Центральну Раду та її Генеральний 
секретаріат правомочним урядом незалежної держави. Більшовики 
поставили Центральну Раду перед дилемою: усунутися від влади 
добровільно і не перешкоджати більшовикам оголосити Україну 
радянською, або війна. За визнанням М. Скрипника, закінчився 
період “агітаційної і пропагандистської діяльності більшовиків 
мирним шляхом” і настав “момент переоцінки всіх вартостей 
озброєною рукою” [14], тобто пряме втручання у внутрішні справи 
уже самостійної держави. 

Генеральний секретаріат у відповіді вказав на нещирість Ради 
Народних Комісарів: “Не можна одночасно визнавати право на 
самовизначення “аж до відокремлення” і в той же час робити грубий 
замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це 
робить Рада Народних Комісарів щодо Народної Української 
Республіки” [15]. Відповідальність за українсько-російську війну, яка 
могла виникнути, Генеральний секретаріат цілком покладав на 
петроградський більшовицький уряд. 
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4 грудня 1917 р. у Києві розпочав роботу Всеукраїнський з’їзд Рад 
робітничих, солдатських та селянських депутатів. З 2500 учасників 
з’їзду депутатів-більшовиків було 60 (за іншими даними – 127). 
“Насправді не було ще на Україні ні одного з’їзду, – відзначав його 
учасник П. Христюк, – який би з таким обуренням поставився до 
більшовиків, як цей з’їзд, скликаний більшовиками” [16]. Звичайно, 
таке співвідношення сил стало нездоланною перешкодою на шляху до 
легального захоплення більшовиками влади в Україні. Оголошений 
на з’їзді ультиматум Петроградської РНК викликав бурю гніву серед 
делегатів. 

Всеукраїнський з’їзд Рад став величезною демонстрацією підтримки 
Центральної Ради, засвідчив переконливу антибільшовицьку позицію 
українського суспільства. У резолюції “Організація влади на Україні” 
зібрання висловило Центральній Раді цілковите довір’я і постановило 
не проводити перевиборів [17]. 

Можна погодитися з Т. Гунчаком, що це був “ще один доказ того, 
що більшовики просто недооцінили розвій національного руху, який 
охопив тоді широкі українські маси, а головне – селянство” [18]. 
Більшовицький ідеолог в Україні М. Попов теж змушений був 
визнати, що більшовицька партія “мала проти себе з’єднаний фронт 
українських національних соціалістичних партій, що спиралися на 
компактні маси української дрібної буржуазії, насамперед 
селянства” [19]. 

Зрозумівши, що досягти мети – повалення Центральної Ради на 
Всеукраїнському з’їзді їм не вдасться, більшовицькі керівники 
спробували перетворити його на нараду без прийняття рішень. Та, 
зазнавши невдачі і в цьому, вони разом з частиною фракції лівих 
російських есерів переїхали до Харкова [20], де приєдналися до 
обласного з’їзду Рад Донецько-Криворізького басейну. Об’єднаний 
з’їзд оголосив себе І Всеукраїнським з’їздом Рад. У ньому взяло 
участь понад 200 делегатів з правом ухвального і 6 – з дорадчим 
голосом. Було розглянуто такі питання: 1) про поточний момент; 2) про 
владу в Україні; 3) про самовизначення України; 4) про самовизначення 
Донецького і Криворізького басейнів; 5) вибори Центрального Виконавчого 
комітету Рад. 

Від імені В. Леніна з’їзд привітав С. Бакинський, який тільки-но 
прибув із Петрограду. З доповіддю виступив Артем (Ф. Сергєєв). 
Зазначивши, що тільки радянський уряд Росії може забезпечити 
практичне здійснення права націй на самовизначення, з’їзд оголосив 
Україну федеративною частиною Російської Радянської Республіки 
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під назвою Українська Народна Республіка (тобто теж УНР) і обрав 
Центральний виконавчий комітет як вищий орган державної влади 
Рад. 17 грудня 1917 р. ЦВК сформував перший радянський уряд 
України – Народний секретаріат, до якого ввійшло 12 секретарів, які 
відали окремими галузями державного управління. 11 з них 
очолювали більшовики і тільки секретарство земельних справ очолив 
Є. Терлецький – лівий есер. Фактом є те, що для діяльності 
Народного секретаріату тривалий час не виділяли приміщення, а 
прийняті ним рішення не визнавали. Протягом перших тижнів 
існування радянської влади обмежувалося невеликою територією – 
Харковом і частиною його губернії, решта була в руках Центральної 
Ради або військ Каледіна. 

У прийнятому 14 грудня 1917 р. маніфесті “До всіх робітників, 
селян і солдатів України” харківський ЦВК повідомляв про ухвалу 
з’їзду позбавити Центральну Раду прав, “які вона собі захопила” і про 
те, що “перебирає на себе всю владу в Україні” [21]. Так розпочалася 
збройна боротьба більшовиків за утвердження своєї влади в Україні. 
Радянський уряд у Харкові став ширмою для введення російських 
військ в Україну. І. Майстренко, який емігрував на Захід під час 
Другої світової війни, у своїй історії Компартії України писав: 
“Петроград хотів, щоб його війна з Центральною Радою виглядала не 
як національна війна Росії з Україною, а як класова війна в самій 
українській нації, війна українського радянського уряду проти 
українського дрібнобуржуазного уряду” [22]. 

Одним із ключових питань за більшовицької влади стало 
єврейське, а точніше – взаємовідносини українського та єврейського 
населення. 

Широко поширювалися чутки про єврейське походження всіх 
комісарів і чекістів. Використовуючи цю ситуацію, малограмотні 
“отамани” і “батьки”, апелюючи до найбільш примітивних інстинктів 
своїх прихильників, почували себе царьками, широко 
використовували можливість страчувати і милувати, грабувати, 
буйствувати і розважатися. Чимало євреїв були активними членами 
неєврейських партій і навіть входили до їхнього керівництва, 
зокрема, більшовицьких організацій, або співчували їм. Хоча, по 
визнанню історика О. Субтельного, “більшість євреїв у дійсності 
залишалися аполітичними” [23]. 

До київського ревкому в жовтні 1917 р. входили євреї Я. Гамарник 
і А. Горвіц, наркомом у військових справах Донецько-Криворізької 
республіки був М. Рухимович, першим секретарем Сквирського повітового 
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комітету КП(б)У обрали двадцятилітню А. Шотен-Кабаннік. Цей 
список можна продовжити, але краще послатися на академіка 
М. Покровського, що відзначав, що “за даними різних з’їздів, євреї 
складають від 1/4 до 1/3 організаційного шару всіх революційних 
партій” [24]. Чимало євреїв було й у протилежному таборі. 
Всеукраїнський з’їзд рабинів, що відбувся в травні 1918 р. в Одесі, 
наклав херем (проклін) на радянську республіку. 

Національний склад тогочасних вищих органів радянської влади та 
військового командування за підрахунками, зробленими на основі 
архівних джерел, становили: близько 80 % – євреї, росіяни, поляки, 
угорці, латиші, представники інших національностей [25]. Ревкоми, в 
руках яких зосередилася влада на місцях, головним чином складалися 
з політичних та військових діячів, надісланих Москвою [26]. 
Командування Червоної армії діяло тільки за наказами і 
розпорядженнями центру [27]. 

Таким чином, на першому етапі свого перебування при владі, 
більшовики, демонструючи свій “демократизм” у етнонаціональному 
питанні, одночасно показали, що головне для них – зміцнення власної 
влади та її потенціальної експансії в широкому геополітичному 
ареалі. Більшовицька партія після приходу до влади, займаючи з 
національного питання найрадикальніші позиції серед тогочасних 
політичних організацій, декларувала самовизначення націй аж до 
відокремлення. Проголошуючи на словах право націй на 
самовизначення, рівність народів, суверенітет, державність, 
більшовики дедалі більше відходили від цих постулатів, 
використовуючи на практиці декларування гасел, а не прийняття 
рішень у питаннях національної політики. 

Етнонаціональна політика більшовиків у своїй основі спиралася на 
три головних принципи: 1) максимальне збереження регіонів 
колишньої царської Росії; 2) сувору централізацію органів управління 
народним господарством, суспільно-політичним життям, культурою, 
наукою; 3) поступове обмеження, а в перспективі й позбавлення прав, 
національних привілеїв народів окраїн. В їх основу було покладено 
зміцнення влади більшовицької партії. 


