
 
3.1. Становище етнічних меншин 

Півдня України між двома 
голодоморами (1923-1932 рр.) 
 

Багатоетнічність України в сукупності з економічною руїною 
початку 20-х рр. ХХ століття визначили надзвичайну складність і 
внутрішню суперечливість розвитку соціально-економічних 
процесів у країні протягом “воєнного комунізму” та привели до 
їхнього критичного загострення. Політичні зміни в Україні 
розпочиналися на тлі міжетнічної конфронтації, безпосередньою 
основою якої було катастрофічне погіршення умов 
господарювання й економічного відтворення всіх етнічних громад 
республіки. 

За складом населення Південь України був багатонаціональним 
регіоном України. На 1 січня 1924 р. на території Одеської 
губернії [1], до складу якої входили Одеська, Первомайська, 
Єлизаветградська (Зінов’ївська), Миколаївська, Херсонська, 
Балтська округи (наприкінці 1924 р. частина Одеської та Балтської 
округ відійшла до новоутвореної Молдавської АСРР) та відповідні 
окружні центри, проживали представники більш як 50 національностей 
[2]. Використовуючи результати Всесоюзного перепису населення 
1926 р., нами підраховано, що неукраїнське населення Півдня 
України становило 32,9 % від загальної кількості (3448777 чол.) 
[3]. На початок проведення Всесоюзного перепису населення          
1926 р. найчисленнішими етносами Півдня України були українці, 
росіяни та євреї (табл. 1 і табл. 2). 
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Таблиця 1 
Національний склад населення Півдня України в 1926 р. [4] 

Національність 

Округи 

      

Українці 637586 304023 356286 578170 439024 2315089 
Росіяни 68732 88084 299565 17275 64652 538308 
Євреї 32777 36696 170451 41158 35509 316591 
Німці 2476 30911 71410 1587 16820 123204 
Молдавани 23014 14075 16358 14796 451 68694 
Болгари 91 5225 19411 7634 95 32456 
Поляки 1694 2912 11574 2714 4474 23368 
Білоруси 1991 12798 3114 535 1489 19927 
Греки 36 157 3487 37 127 3844 
Чехи та словаки 70 64 446 430 187 1197 
Інші 1074 841 1364 744 2076 6099 
Разом 769541 495786 953466 665080 564904 3448777 
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Таблиця 2 
Національний склад міст Півдня України 

(станом на 1 березня 1925 р. (у %) [5] 

Міста 
Загальна 
кількість 
населення 

Національність 

       

Одеса 427831 2,9 44,8 1,4 44,4 0,8 3,1 2,6 
Миколаїв 108820 15,3 50,9 0,9 28,5 – 2,2 2,2 
Єлизаветград 77129 21,9 33,7 0,5 41,2 – 1,2 1,5 
Херсон 74483 40,5 18,9 0,3 37,1 0,4 0,9 1,8 
Первомайськ 25761 30,9 29,4 0,4 34,6 – 1,1 3,6 
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Південь України, що мав сприятливе географічне положення 
(м’якість клімату, родючість ґрунту) став місцем широкої колонізації. 
Кількісний склад, соціальна структура та економічне становище 
національного населення Півдня України на початку 20-х років              
ХХ ст. значною мірою визначалися результатами заселення та 
господарського освоєння цих земель. 

Переважна більшість (90,4 %) українського населення проживала 
великими суцільними масивами в сільській місцевості, займаючись 
землеробством [6]. Це визначило характер розселення на Півдні 
України всіх національних меншостей. За таких умов етнічні групи, 
більшість населення яких також була сільською, утворювали в цій 
суцільній масі невеликі національні анклави (як, наприклад, німці, 
греки, болгари) або розселялись серед навколишнього українського 
населення (білоруси, поляки). 

Навпаки, в містах Півдня України українське населення 
поступалось за кількістю не лише російському, але подекуди і 
єврейському (табл. 2.). Це також зумовлювалось як географічним 
станом регіону та особливостями його заселення, так і специфікою 
розвитку міст: спочатку як адміністративних, згодом – торгових і 
промислових центрів. 

Численнішим і, разом з тим, найкраще вивченим серед 
національних меншостей Півдня України було російське населення. 
Як і на решті території республіки, на Півдні переважна більшість 
російського населення проживала у великих містах, складаючи 
основу робітничого класу України. Загалом воно становило тут до         
40 % міського населення [7]. Деяка кількість росіян розселялася і в 
сільській місцевості, зокрема поблизу Первомайська. 

У другій половині ХVІІІ ст. починається масове переселення 
німців на Південь України [8]. У 1808-1811 рр. на берегах річки 
Березань у Херсонському повіті з’явилися колонії Ландау, Шпейєр, 
Карлсруе, Зульц, Рорбах, Вормс, Ротштадт, Мюнхен, Йоганесталь, 
Катериненталь, Ватерлоо [9]. Таким чином, з облаштуванням                     
12 колоній була утворена німецька Тилігуло-Березанська округа, де 
жили 970 німецьких сімей [10]. 

Складною й суперечливою була історична доля єврейського 
населення Півдня України. Значна кількість євреїв, близько 1,5 млн 
чоловік, опинилися на території України після розділень Польщі. 
Починаючи з 1923 р., поряд зі старими землеробськими колоніями 
створюються нові переселенські селища. У середині 1920-х рр. у 
Миколаївській окрузі виникли 3 єврейські колонії [11]. Це дозволило 
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поставити й незабаром вирішити питання про створення єврейських 
національних сільрад і районів, нормалізувати ситуацію. 

Молдавани на Півдні України проживали майже виключно в 
Одеській губернії. У цій місцевості вони почали селитися ще в другій 
половині ХVІІІ століття. Територію Миколаївської області вони 
почали заселяти в 40-60-ті роки ХVІІІ ст. Дуже скоро виникли три 
міста, які стояли поруч і були переважно заселені молдаванами – 
Ольвіопіль, Богопіль, Голта, які в 1919 р. були об’єднані в одне місто 
– Первомайськ. У 1924 р. основна маса осіб молдавської 
національності була зосереджена на території МАСРР [12]. 

Одна з численних національних груп Півдня України – болгари. Їх 
розселення зумовлене болгарською колонізацією кінця ХVІІІ – 
першої половини ХІХ століть. Перші поселення болгар в Україні 
засновані вихідцями з села Флатар біля Сілістри (400 родин) в долині 
річок Вись і Синюха (1752 р.) – села Вільшанка, Добре та інші 
Бобринецького повіту Херсонської губернії [13]. На початку 1920-х рр. 
майже все болгарське населення України проживало в Одеській 
губернії. 

Поляки в середині 1920-х рр. проживали в 6 поселеннях. 
Найбільша їх кількість припадала на Херсонську округу [14]. 
Компактними групами на території сучасної Миколаївщини поляки 
проживали в чотирьох населених пунктах: Киселівці Снігурівського 
району, заснованій у 1846 р., на хуторі Жовтень Баланівської сільради 
Очаківського району, хуторі Іваницькому Привільнянського, потім – 
Новоодеського району та в Щербанях Вознесенського району [15]. 

Переселення греків до районів Південної України почалося ще з 
VІ століття до нашої ери. В 1920-х рр. грецькі села, головним чином, 
були розташовані на території Зінов’ївської (Єлизаветградської), 
Миколаївської, Одеської та Херсонської округ. 

На Півдні України тривалий час проживав ще цілий ряд 
нечисленних національних меншостей, різних за походженням та 
історичною долею, але таких, що додали і своїх характерних рис до 
життя цього багатонаціонального регіону. Зокрема, у 1924 р. на 
Півдні України існувало 3 білоруські поселення (Херсонська та 
Миколаївська округи) [16], найбільша кількість чеського населення 
припадала на Первомайську і Херсонську округи, більшість литовців 
проживали, головним чином, у містах Одеської та Миколаївської 
округ. Латиське населення в помітних кількостях з’явилося на Півдні 
України після громадянської війни. Дехто з них, отримавши землю, 
оселився на Лівобережжі Дніпра, поблизу Каховки, Чаплинки й 
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Херсона. В Одесі та в Одеській губернії проживала також невелика 
кількість естонців [17]. Представники вірменської національності, в 
основному, мешкали в Цареводарському селі Херсонської округи 
[18], 300 вірмен проживали в місті Миколаєві [19]. У Бериславському 
районі Херсонської округи проживали шведи. 

Таким чином, завдяки заселенню Півдня України різними 
національними меншинами цей регіон у 1924 р. мав у своєму складі 
215 німецьких колоній, 215 російських, 34 грецькі та болгарські,             
30 єврейських, 32 молдавські, 6 польських та 3 білоруські поселення [20]. 

Соціально-економічні і культурні заходи 1922-1924 рр. викликали 
подальші трансформації традиційної соціальної структури й 
суспільної організації національних меншин. Після виходу з голоду 
раніше замовчувані проблеми актуалізувалися з новою силою, 
критично підвищивши рівень конфліктності по всій території 
України. Надалі уряд республіки мав якось реагувати на них. У цих 
умовах проголошення політики коренізації виявилося своєчасним і в 
різних соціальних верствах було сприйняте як можливий перехід до 
якісно нового етапу в соціально-економічній та етнічній історії країни. 

Втім радянська влада вкладала свій зміст у лібералізацію 
внутрішньої національної політики. Особливістю більшовицької 
етнополітики був її “наступальний” (у трактуванні партійних лідерів 
– творчий) характер. Вона мала на меті не стільки регулювання 
реальних етносоціальних й етнополітичних процесів, скільки їхнє 
моделювання й, відтак, докорінну переорієнтацію відповідно до 
завдань пришвидшення соціально-економічного розвитку країни. 
Створеним у той час спеціальним державним структурам, що мали 
опікуватися справами національних меншин, відводилася непересічна 
роль у тактичних планах правлячої партії. Що ж до особливостей та 
наслідків їхньої діяльності, то вони й досі не втрачають свого 
значення не лише стосовно вивчення історії радянської державності в 
УСРР, а й щодо дослідження комплексу соціально-економічних, 
культурних та етнонаціональних чинників, які супроводжували 
процес консолідації української нації в міжвоєнну добу [21]. 

Непересічне місце серед них посідає Центральна комісія в справах 
національних меншостей (ЦКНМ) при ВУЦВК та діяльність її органів на 
Півдні України. Конституція УСРР 1919 р. характеризувала 
новостворену державу як організацію диктатури пролетаріату і 
бідного селянства, яка боротиметься за перемогу світової 
комуністичної революції і водночас не допускатиме пригнічення 
національних меншин або обмеження їхньої рівноправності. Після 
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остаточного утвердження в Україні радянська влада спочатку 
“опікувалася” етнічними меншинами через різні національні секції 
(відділи) ЦК КП(б)У (єврейську, латиську, литовську, татарську, 
німецьку тощо, організовані в 1919-1921 рр.). Певна допомога євреям, 
які постраждали від погромів, вчинених у тім числі Червоною 
армією, продовження діяльності Єврейського народного 
університету, ректором якого призначено М. Зільберфарба, були 
переважно епізодичними заходами [22]. 

Реалізацію ж державної етнополітики фактично започаткував 
Комісаріат з питань єврейської національної культури на чолі з 
колишнім членом Центральної Ради, а пізніше більшовиком 
І. Хургіним. Зберігся його перший наказ від 7 лютого 1919 р., в якому 
він розкривав схему організації цього комісаріату. Однак надії 
комісаріату на перехід влади в єврейських установах національного 
самоуправління до єврейського трудового народу з єврейським 
пролетаріатом на чолі, на заміну єврейських громад єврейськими 
радами робітничих депутатів не виправдалися. Отримавши у спадок 
неналагоджений апарат колишнього Міністерства з єврейських справ, 
відсутність фінансування і розпоряджень уряду, комісаріат не зміг 
розгорнути активної діяльності. Незважаючи на це, комісаріат якийсь 
час продовжував діяти як загальна канцелярія, яка в поточній роботі 
замінила майже всі відділи і департаменти. Різні погляди більшовиків 
і їхніх союзників з Бунду зумовили, що 28 квітня 1919 р. політбюро 
ЦК КП(б)У відмовило в юридичному оформленні цього комісаріату. 
Подібне рішення було і щодо можливості утворення Наркомнацу при 
уряді УСРР у 1920 р. Лише нова національна політика, проголошена 
Х з’їздом РКП(б) у березні 1921 р., спонукала політбюро ЦК КП(б)У 
ухвалити 23 квітня 1921 р. постанову про утворення, замість 
Наркомнацу, Відділу національних меншин при НКВС, якому 
підпорядковувалися всі підвідділи, зайняті роботою серед 
національних груп. До його завдань входило довести, що 
проголошений принцип самовизначення національностей не є 
порожнім звуком. Спеціальні органи державної влади, що проводили 
роботу серед національних меншостей почали створюватися в різних 
республіках. 

На території України в травні 1921 р. президія ВУЦВК прийняла 
рішення про створення Відділу національних меншостей при 
Наркоматі внутрішніх справ. До його компетенції входило 
“забезпечення мирного будівництва і братерського співробітництва 
всіх національностей, які проживають на території УСРР; широке 
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сприяння матеріальному розвитку національних меншостей, 
враховуючи особливості їхнього побуту, культури і економічного 
розвитку, нагляд за втіленням у життя національної політики 
радянської влади”. Головою Відділу було призначено комуніста 
єврейської національності І. Сударського [23]. 

Відділ національних меншостей вивчав національний склад 
населення республіки. Для роботи враховувалися особливості 
соціально-класового розшарування ряду національних груп, 
зокрема, євреїв, 2/3 яких до революційних подій були зайняті в 
сфері дрібної торгівлі й кустарно-ремісничого виробництва і 
тільки 4 % пов’язані з великою промисловістю (підприємці, 
службовці, робітники). Також зверталася особлива увага на 
створення умов для ліквідації економічної і культурної 
відсталості, підготовку національних кадрів, проведення 
національного районування, на забезпечення активної участі 
національних меншостей у соціалістичному будівництві. 

При Відділі національних меншостей НКВС було створено 
підвідділи: єврейський, польський, німецький. Вони діяли в 
Київській, Одеській, Катеринославській і Донецькій губерніях. У 
деяких губерніях створювалися секції: єврейські, німецькі, татарські, 
латиські, естонські. До листопада 1922 р. при Волинському, 
Катеринославському, Донецькому, Одеському губернських відділах 
внутрішніх справ вже функціонували німецькі секції [24]. 

У перші роки радянської влади робота серед нацменшин носила 
переважно просвітницький характер: відкривалися школи, 
бібліотеки, клуби тощо. З метою координації діяльності в 1921 р. 
при Народному комісаріаті освіти УСРР була створена Рада 
національних меншин, якій підпорядкувалися відповідні секції. 
При Запорізькому губернському відділі народної освіти така 
секція з 10 січня по 27 квітня 1921 р. провела реорганізацію 
діючих навчальних закладів, внесла ряд змін у методику 
викладання і виховання школярів, організовувала роботу 
культосвітніх установ, розподіляла літературу, видану 
національною мовою. Секція активно включалася в боротьбу з 
неписьменністю дорослого населення [25]. 

Органи влади та управління проводили й іншу роботу серед 
національних громад: вивчалася соціально-господарська структура, 
особливості побуту, ставлення до заходів радянської влади, 
з’ясовувалася природа конфліктів на етнічному ґрунті, рівень 
соціального розшарування, політичні настрої та релігійна орієнтація [26]. 
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Керівні партійні органи, тримаючи в своїх руках важелі впливу на 
національні процеси, визнали одним з головних регулюючих 
факторів регіональне районування. За їх ініціативою в 1922 р. була 
започаткована реформа адміністративно-територіального устрою, яка 
негативно позначилася на житті національних меншин. Вона мала 
суттєві концептуальні прорахунки, здійснювалася надто поспішно, 
форсованими темпами, а головне – ігнорувала національний склад 
новостворюваних чи реорганізованих адміністративно-територіальних 
одиниць, що виникли на місці колишніх повітів і волостей. 

Зменшення загальної кількості сільрад за рахунок їхнього укрупнення 
призводило до того, що національні села розосереджувалися по 
різних сільрадах, районах. Як правило, вони опинялися у складі 
територій, де кількісно переважало населення іншої національності. 
Наприклад, німецькі волості приєднували до районів, у яких 
мешкали, головним чином, українці й росіяни. Лише в 1923 р.                  
25 волостей, де компактно проживали німці, увійшли до складу таких 
територіальних одиниць [27]. 

Деякі представники влади демонстрували відверто вороже 
ставлення до представників національних меншин. Про це 
красномовно свідчить відповідь голови повітового виконкому 
Воробйова на звернення завідуючого секцією Одеського 
губвиконкому Гебгарта про необхідність врегулювати норми 
вилучення у німців продовольства. “Ми знаємо, – відповів Воробйов, 
– що колоністи мають зв’язок із Бессарабією, тому необхідно на них 
натиснути, щоб вони повстали. Тоді всім буде видно, що колоністи – 
справді контрреволюціонери, і тоді ми з ними розправимося” [28]. 

Мали місце і незаконні дії з боку армійських частин, що 
дислокувалися в різних колоніях або поблизу них. Так, у наказі № 6 
штабу 51-ї дивізії про Зельцську волость говорилося: “Усі селяни 
повинні давати червоноармійцям продовольство, паливо та прати 
одяг. За невиконання цього наказу винуватці будуть віддані під суд 
Ревтрибуналу” [29]. 

Ситуація загострювалась і через широке поширення епідемій. 
Моральний стан великої частини представників національних 
меншин був пригніченим, багатьом із них майбутнє видавалося 
невтішним. Нестерпні умови життя викликали у представників 
німецької меншини справедливе обурення і спонукали їх до виїзду з 
країни. Слід зазначити, що питання еміграції для багатьох німців 
було дуже болісним: доводилося покидати обжиті місця, українську 
землю, яка давно вже стала для них батьківщиною. Однак у 1922-
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1924 рр. заяви про виїзд подали понад 20 тис. сімей. Більшість з них 
мали намір емігрувати до Америки або Німеччини. На думку 
Центрального бюро німецьких секцій, що була представлена в доповідній 
записці Секретаріату ЦК КП(б)У, головні причини еміграції були такими: 
не завжди правильне обкладення єдиним сільськогосподарським 
податком; не проведення землеустрою, передбаченого постановою 
ВУЦВК від 16 липня 1924 р., продовження відрізувань землі, що 
спричиняло малоземелля, нерозв’язане релігійне питання [30]. 

За рішенням ЦК КП(б)У в квітні 1924 р. для з’ясування причин і 
стану еміграції німців було створено спеціальну комісію на чолі з 
В. Чубарем. Згодом аналогічна комісія з’явилася при уряді. До її 
складу, крім кількох урядовців, увійшов і завідуючий Центральним 
бюро німецьких секцій при ЦК КП(б)У І. Гебгарт. Підсумовуючи 
роботу комісії, він виклав основні причини еміграційного руху та 
соціально-політичної напруженості в місцях компактного проживання 
німців. А саме: а) невизначеність у землекористуванні, постійні 
відрізування землі та зміни меж у німецьких сільських громадах;              
б) обмеження прав німецького трудового населення щодо участі у 
радянському будівництві, незаконне позбавлення права голосу на 
виборах, а також штучно завищене оподаткування; в) неправильне 
розуміння та перекручення місцевими органами національної 
політики партії, що призвело до “національно-релігійного об’єднання 
німецького куркуля і бідняка та уповільнення класового 
розшарування колоній”; г) ненормальні дії деяких місцевих органів, 
зокрема, заборона здійснювати релігійні обряди, а також незгода 
німців із забороною на викладання Закону Божого дітям до 18 років [31]. 

У зв’язку з подальшим зростанням обсягу й ускладненням завдань 
роботи в квітні 1924 р. при ВУЦВК створено Центральну Комісію в 
справах національних меншостей (ЦКНМ). Їй надавалося право скликати 
наради, брати участь у створенні національних адміністративно-
територіальних одиниць, сприяти діяльності кооперативних і 
громадських організацій. Поряд з центральними органами комісії 
аналогічні організації діяли при губернських і окружних виконавчих 
комітетах рад. Для проведення роботи серед національних меншостей 
створювалися бюро або комісії, члени яких призначалися президіями 
відповідних виконкомів за погодженням із ЦКНМ при ВУЦВК. 
Центральна Комісія в справах національних меншостей діяла до 1941 р. 

Успіх роботи серед національних меншостей великою мірою 
залежав від того, наскільки вдало вона проводилась у містах, 
враховуючи багатонаціональний характер їхнього населення. Треба 
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зазначити, що робота з національними меншинами в містах 
наштовхувалася на особливі труднощі. І це зрозуміло, адже 
представники різних національностей, як правило, були розкидані по 
всьому місту, і рідко проживали компактними групами. До того ж 
радянські і державні органи в містах у процесі своєї діяльності не 
завжди належним чином враховували специфіку національного 
складу населення. 

Становище почало змінюватися на краще, коли наприкінці 20-х рр. у 
раді міст (Харкові, Одесі та ін.) при оргвідділах міськрад було 
створено комісії в справах національних меншостей. Комісії, 
координуючи діяльність адміністративних і господарських органів, 
культурно-освітніх і медичних організацій, закладів соціального 
забезпечення, прагнули до того, щоб у своїй роботі максимально 
враховувати специфіку соціального розшарування, традиційні форми 
трудової діяльності, рівень економічного і культурного розвитку та 
особливості побуту різних національностей. При цьому висувалося 
завдання охопити роботою всі без винятку національні групи, що 
проживали в тому чи іншому населеному пункті, в тому числі й 
нечисленні. Застосовувалися й інші форми роботи, зокрема, 
проведення радіопередач мовами національних меншостей 
(єврейською, польською, латиською) [32]. 

Помітною була діяльність створених у 1920 р. відділів, підвідділів, 
секторів, секцій, бюро нацменшостей при партійних комітетах. 
Особливо пожвавленою була діяльність зазначених органів у 
багатонаціональних регіонах України, зокрема, на Півдні. Це 
обумовлювалося об’єктивними причинами, адже в цьому регіоні у 
зазначений період проживало понад 50 національностей. 

Заслуговує на увагу досвід конкретної роботи з національних 
питань. Регулярно видавалися документи та інструкції по створенню 
національних секцій, організації їх роботи. Нацсекції були складовою 
частиною підвідділу нацменшостей при відділі пропаганди і агітації 
губкомів партії. Для керівництва роботою нацсекцій обиралося 
губбюро. При наявності значних неукраїнських або неросійських 
груп трудящих при губкомі партії організовувався відділ пропаганди. 
Питання роботи серед нацменшостей були у полі зору не тільки 
губкому, але й служили предметом обговорення в осередках та 
загальних зборах [33]. 

Високим був показник участі населення національних районів у 
виборах до рад. Якщо в середньому по Україні він становив 54,4 %, то 
серед поляків – 63,5 %, євреїв – 59,5 %, німців – 57,3 %, болгар – 55,1 %, 
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греків – 51,7 %. За участі громадськості відбувалися засідання 
сільських виконкомів, рад, у відповідних комісіях яких розглядались 
організаційні, виробничі, культосвітні питання. Проте “демократична 
доба” в історії національних рад і організацій, які в них співпрацювали, 
виявилась дуже короткою. Вже під час виборів 1926-1927 рр. були 
позбавлені виборчого права ряд категорій селян, у тому числі й ті, що 
входили до сільських громадських об’єднань. Особливо багато таких 
“позбавленців” виявилося серед національних меншин, зокрема 
німців, які дійсно володіли до 1917 р. значними наділами землі і 
користувалися найманою працею. У Люксембурзькому районі 
Мелітопольської округи позбавлені виборчих прав становили 6,2 %, а 
в Карл-Лібкнехтському на Миколаївщині – 17 % [34]. 

Помітний внесок у розв’язанні національного питання на Півдні 
України зробила комісія Одеського губкому партії в справах 
національних меншостей. Тільки в 1925 р. вона засідала 12 разів, 
заслухала 81 питання, в її рішеннях відзначалися досягнення і 
труднощі в роботі, вказувалося на неточність статистичних даних про 
кількість нацменшостей, які проживають у губернії, їх слабке 
економічне і господарське становище, складності у виділенні 
територіальних районів, адміністративних одиниць, у формуванні 
цього процесу, помилки, ігнорування інтересів нечисленних груп 
населення інших національностей. Херсонське бюро складалося з           
22 членів: 14 євреїв, 2 поляків, 2 німців, 1 вірменина, 1 грека, 1 татарина. 

У досліджуваний період при Одеському губкомі партії працювали 
національні відділи: єврейський, східний, польське бюро; секції: 
литовсько-білоруська, латиська, молдавська, комуністів-емігрантів 
балканських країн. Керівники цих підрозділів призначалися з 
представників відповідних національностей. Діяльність іноземних 
груп спрямовував Східний відділ. При відділі було створено клуб 
“Трудящих Сходу” [35]. Значний внесок у розв’язанні соціально-
культурних проблем зробили болгарські політемігранти: Л. Раєвський 
(завідуючий болгарською секцією при Одеському окрвиконкомі), 
С. Мічев, К. Русинов, В. Шустов в Одеському окрузі; Д. Ставчев, 
В. Гавала в Херсонському. Скликалися наради болгар в Одесі. У 
Миколаївському окрузі працювали на ниві освіти 25 болгар [36]. 

Активно діяли у відповідних національних органах і представники 
інших нацменшостей регіону. Бюро губкому КП(б)У регулярно на 
своїх засіданнях обговорювало звіти нацвідділів і секцій, 
координувало їх роботу. Так, на загальноміських зборах комуністів, 
які відбулися в 1923 р., було заслухано доповідь секретаря ЦК КП(б)У 
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Е. Квірінга з національного питання і прийнято резолюцію, яка 
підтримувала національну політику партії і рішення ХІІ з’їзду РКП(б) [37]. 

Конкретним прикладом роботи нацвідділів при губвиконкомі 
виступає, зокрема, схема щомісячних звітів для завідуючих 
підвідділами нацменшостей. Вона відбивала загальні умови, у яких 
проходила робота відділу та його секцій, зв’язок з повітами, 
характеристику розв’язаних питань, якість здійснених заходів, зв’язок 
з іншими радянськими органами, кількість питань по секціях і що 
зроблено по них, участь відділу нацменшостей у місцевому 
законодавстві, кількість щойно зареєстрованих спілок, комітетів [38]. 
Предметом обговорення на президії Одеського губвиконкому були 
питання про занесення до кошторису витрат на утримання 
татарських, єврейських шкіл, єврейських дитсадків, клубів, проблеми 
ліквідації неписьменності, вивчення побуту нацменшостей, 
релігійних угруповань. Робота з національними меншостями була в 
центрі уваги окружних з’їздів рад. Так, у 1926 р. на VIII з’їзді Рад 
Одещини ставилися питання нацбудівництва, підкреслювалося, що в 
умовах багатонаціонального складу населення без достатньої уваги 
до нацменшостей неможливий розвиток радянського і культурного 
будівництва. 

До практики роботи увійшла також така форма, як окружні наради 
працівників, пов’язані із життям нацменшостей округу. Привертає 
увагу склад делегатів першої окружної наради. Зі 112 делегатів німців 
було – 34, євреїв – 25, болгар – 17, молдаван – 12, поляків – 11, 
українців – 5, французів – 2, по одному представникові від сербів, 
латишів, вірмен, угорців, татар, греків. Ці наради розглядали питання 
економічного і культурного життя національних меншостей [39]. 

У досліджуваний період президіями Одеського, Херсонського, 
Миколаївського, Балтського, Єлизаветградського окрвиконкомів було 
прийнято ряд важливих постанов, спрямованих на поліпшення життя 
і побуту нацменшин, які були покладені в основу їх повсякденної 
діяльності. Становить сьогодні незаперечний інтерес і досвід 
залучення нацменшостей до проведення передвиборних кампаній у 
ради. Заслуговують на увагу такі форми, як складання спеціального 
плану здійснення передвиборчої кампанії у містах і селах по лінії 
нацменшостей, у якому відбивалося представництво від національних 
меншостей; створювалися національні виборчі дільниці, проводилася 
перевірка представниками нацменшостей роботи міськрад; 
друкувалися література і звіти рад єврейською, польською, 
російською мовами; популяризувалися виборчий закон і завдання 
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кампанії; призначалися на виборчі дільниці постійні працівники з 
нацменшостей; проводилися наради членів міськрадівських та 
райрадівських нацвідділів, збори робітників і кустарів та ін. 
Проведення виборчих кампаній мовами національних меншостей 
вперше широко здійснювалося в період 1925-1926 рр., хоч така 
робота проводилася й раніше. Активність трудящих національних 
меншостей під час виборів до сільських рад (1926/27 рр.) не тільки 
зростала, а й була в середньому вищою, ніж у цілому по республіці. 
Так, якщо в цілому по Україні під час виборів до сільських рад 
проголосувало 51,6 %, то у виборах до національних рад взяли участь 
53,6 % жителів, зокрема, до єврейських сільрад – 60,9 %, німецьких – 
57,9 %, чеських – 57,2 %, польських – 55,8 %, грецьких – 54,3 %. 

Питання проведення виборчих кампаній розглядалися на 
розширеному Пленумі ЦКНМ (листопад 1928 р.). У його роботі взяли 
участь представники окружних виконкомів рад, національних районів 
і окружних бюро в справах національних меншостей, а також 
представники Агітаційно-Пропагандистського Відділу ЦК КП(б)
України, польського і єврейського бюро ЦК КП(б) України, Ради 
національних меншостей Наркомату освіти і Українського філіалу 
Центрвидаву. З доповіддю “Про перевибори до рад серед 
національних меншостей” виступив секретар ВУЦВК голова ЦКНМ 
П. Буценко. Він, зокрема, відзначив, що в проведенні виборів до рад 
було досягнуто значних успіхів – збільшилося представництво 
нацменшостей у радах і виконкомах, у національних радах стало 
більше комуністів, комсомольців, колишніх червоноармійців, а також 
жінок. Питання проведення виборів розглядалися протягом 
листопада-грудня 1928 р. на засіданнях Проскурівського, Сталінського, 
Уманського й Київського окружних бюро в справах нацменшостей, а 
також Ботієвського райвиконкому [40]. 

Характерним показником національної політики є ступінь участі 
нацменшостей у радах Одеської губернії, досить повна відповідність 
начскладу рад національному складу населення України. У 1925 р. в 
Одеській міськраді національні меншини становили 35 %, 
Миколаївській – 21 %, Херсонській – 22,5 %, Зінов’євській – 22,4 %, 
приблизно така сама картина спостерігалася і в інших округах. 
Усього у міських радах губернії нацменшості складали 31 %, у 
сільрадах – 12 %. В Одеському окрузі у сільрадах їх було 29 %, 
Херсонському – 17 %, Балтському – 7,8 %; Миколаївському – 13,2 %; 
Зінов’євському – 6,7 %, Первомайському – 8,7 %. В Одеському і 
Миколаївському більшість займали німці, Балтському і Херсонському – 

2510405
Rectangle

2510405
Rectangle



 Ю.В. Котляр, І.С. Міронова 

 

62 

євреї, особливо у землеробських колоніях. У райвиконкомах 
нацменшості становили 13 %, на райз’їздах – 12 %. Усього по 
губернії було створено 85 національних сільрад: 46 – німецьких,             
11 – єврейських, 9 – болгарських, 14 – молдавських, 2 – польські,             
1 – литовська, 2 – білоруські. 

На початку 1920-х рр. національні меншини були невдоволені 
політикою більшовицького керівництва, яке не враховувало їх 
інтересів при створенні національно-адміністративних одиниць. 
Зокрема, в результаті реформи 1921-1923 рр. національні меншини 
були фактично розірвані по різних адміністративно-територіальних 
одиницях. Це підривало усталені регіональні зв’язки, приводило до 
занепаду традиційних форм господарської діяльності, руйнувало 
національно-культурний уклад життя етнічного населення. Все це 
доповнювалося бюрократичним свавіллям місцевої влади, яка 
виявилася нездатною забезпечити запити національних меншин. 
Тому більшовицький режим, наштовхнувшись на зростаюче 
невдоволення національних меншин, змушений був йти на деякі 
поступки і компроміси у розв’язанні національних проблем. 

Керівництво ВКП(б) дійшло до висновку, що утримати владу на 
місцях і стабілізувати обстановку можна лише спираючись на місцеві 
кадри. Тому ХІІ з’їзд ВКП(б) у квітні 1923 р. висунув концепцію так 
званої “коренізації”, яка передбачала залучення в партійний і 
державний апарат представників корінних національностей у 
республіках і компактно проживаючих у них національних меншин. 

Значні позитивні зрушення в національно-культурному відродженні 
національних меншин обумовили якісно вищий політичний рівень і 
вирішення питань адміністративно-територіального розподілу в 
республіці. Стрижнем програми “коренізації” стало утворення 
національних районів, національних селищних і сільських рад. Ця 
робота розпочалася в 1923 р. і продовжувалася до кінця 1920-х рр. 
Правова база формування національних адміністративно-
територіальних одиниць була підведена постановами ВУЦВК і 
Раднаркому УРСР “Про виділення національних районів та сільрад” 
від 29 серпня 1924 р. та ухвалена ІV сесією ВУЦВК 8-го скликання  
19 лютого 1925 р. За цими документами встановлювалось, що національний 
район може бути створений при наявності на його території не менш 
ніж 10 тисяч громадян певної національності, а національна сільська 
Рада – 500 чоловік [41]. Потрібно зауважити, що звичайний район в 
Україні утворювався при наявності на його території 25 тисяч, а 
сільська рада – 1 тисячі чоловік. Органи влади та управління в цих 
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адміністративних утвореннях не відрізнялися за своєю компетенцією 
від аналогічних місцевих органів в усій республіці. Специфіка їхньої 
діяльності головним чином полягала у вдоволенні потреб 
національних меншин у мовній та культурній сферах. 

Отже, створення національних районів зняло певну соціальну 
напругу, викликану адміністративно-територіальною реформою 1921-
1923 рр., яка здійснювалася без урахування національного складу 
населення колишніх волостей і повітів. 

Усю роботу по вивченню національного складу населення і 
виділенню національних адміністративно-територіальних одиниць 
здійснювала Центральна адміністративно-територіальна комісія 
(ЦАТК) при ВУЦВК та її відділи на місцях за участі фахівців інших 
державних установ. При Одеському губвиконкомі та окружкомах 
відділи ЦАТК були засновані в 1924 р. [42]. 

Комісія розробила зміни в адміністративно-територіальному 
поділі України з урахуванням інтересів національних меншин. Для 
проведення національного районування Раднарком України 
доручив НКВС розробити етнографічну карту республіки. Завдяки 
цим заходам на Півдні України розпочалося створення 
національних районів. У 1925 р. було створено 4 національних 
райони – 3 німецьких: Гросс-Лібентальський, Зельцський (Одеська 
округа) і Ландауський (Миколаївська округа) і один болгарський: 
Великобуялицький (Одеська округа) [43]. В 1927 р. у Херсонській 
окрузі були створені ще один німецький Високопільський 
національний район і один єврейський – Сейдемінухський [44]. У 
грудні 1927 р. у Первомайській окрузі було створено болгарський 
Вільшанський національний район [45]. Треба зазначити, що назви 
національних районів неодноразово змінювалися. Так, за 
постановою Президії ВУЦВК і РНК УСРР від 13 травня 1926 р., 
Ландауський район було перейменовано на Карл-Лібкнехтівський 
[46]. Пізніше Високопільський район замінив назву на Фріц-
Геккертовський, Зельцський – на Фрідріх-Енгельський, Гросс-
Лібентальський – на Спартаківський [47], Великобуялицький – на 
Благоєвський [48], Сейдемінухський – на Калініндорфський [49]. 

Таким чином, на кінець 1920-х років на Півдні України існувало            
7 національних районів (4 німецьких, 2 болгарських і 1 єврейський) і 
151 національна сільська рада (табл. 3). 
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Одними з перших, створених у республіці національних районів 
були німецькі. Це не випадковість. На початку 1920-х років у 
німецьких колоніях Півдня України сталася соціально-економічна 
криза, яка була спричинена розоренням колоністських господарств у 
роки Першої світової та громадянської війн, наступним загостренням 
проблеми землеустрою та землекористування, надзвичайно високим 
рівнем оподаткування колоністів, нерозумінням, а часто й відкритим 
ігноруванням керівними органами різного рівня мовних, релігійних, 
культурних потреб німецького населення. Як наслідок, зростаючий 
іммігрантський потік (у тому числі й бідноти) з німецьких, особливо 
менонітських поселень змусили радянське керівництво вжити 
екстренних заходів по нормалізації обстановки. У зв’язку з цим влада 
почала розглядати виділення національних районів і сільрад як 
фактор, здатний не тільки значно поліпшити соціально-економічну 
ситуацію в німецьких колоніях та задовольнити національно-
культурні потреби населення, але й прискорити залучення 
неприхильних до радянської влади колоністів до радянського 
будівництва [51]. 

Треба віддати належне, що працівники радянських і партійних 
органів, передусім не тільки місцевих, але також і ЦКНМ при 
ВУЦВК, Центральної адміністративної комісії, що займалася 
районуванням, Центрального бюро німецьких секцій при відділі 
пропаганди і агітації ЦК КП(б)У крок за кроком переконувалися, що 
для ефективного вирішення більшості проблем необхідне виділення 
окремих національних адміністративно-територіальних одиниць. На 
думку Центрального бюро німецьких секцій, найсприятливішим 
виходом із кризового стану, в якому опинилися німецькі колонії, 
могла стати реалізація принципу “виділення колишніх компактних 
німецьких волостей у самостійні адміністративні райони”. А 
Центральне бюро, що розробляло ці проблеми, зокрема зазначало: 
“Безжалісне проведення районування, де не бралися до уваги 
культурна, господарська особливості нацменшин, не тільки не 
привело до зміцнення радянської державності, а й навпаки, 
штовхнуло колоністів на шлях пасивного опору” [52]. Цим самим 
виявлялися справжні причини кризового стану, що давало змогу 
намітити правильні кроки для виходу з такого становища. 

Важливим кроком у вирішенні цих та багатьох інших проблем 
національних груп стало створення в Україні німецьких національних 
районів. Питання про районування серед німецької меншості 
розглядалося вже на другому засіданні ЦКНМ. Комісія прийняла 

2510405
Rectangle

2510405
Rectangle



 Ю.В. Котляр, І.С. Міронова 

 

66 

рішення “вважати принципово необхідним виділення самостійних 
районів та сільських Рад з німецьких колоній” [53]. Постановою 
ВУЦВК та РНК УСРР від 30 квітня 1925 р. із складу Варварівського 
району Миколаївської округи та Березівського району Одеської 
округи був виділений Ландауський район, що ввійшов до складу 
Миколаївської округи. Однак початок його практичної роботи 
припадає на грудень 1924 р., а урочисте відкриття – січень 1925 р., що 
значно випереджає терміни офіційного заснування [54]. До складу 
Ландауського району увійшло 28 населених пунктів: Бондарівка, 
Ватерлоо, Вормс, Гольбштадт, Зелений Гай, Зелений Яр, Зульц, Карлсруе, 
Катериненталь, Ландау, Михайлівка, Мюнхен, Незаможний, 
Новоолександрівка, Новий Шпейєр, Раштадт, Рорбах, Солониха, 
Трихати, Ульянівка, Шенфельд, Шпейєр та 7-11-ті залізничні будки. 
Вони були об’єднані в 11 сільрад з територією 68980 десятин і 25598 
мешканцями, серед яких німці становили 83 % [55]. Вже наприкінці 
1925 р. до складу Ландауського району входило 14 сільрад, з яких            
13 мали статус німецьких національних. Район мав землі – 77972 
десятини, населення – 25320 чоловік (з них 92 % становили німці) [56]. 

20 жовтня 1925 р. об’єднана нарада активу німців – членів ВУЦВК 
і Центральної Комісії в справах національних меншостей при ВУЦВК 
констатувала, що виділення німецьких районів і сільрад дало 
позитивні результати, які виразилися у піднесенні настрою 
німецького населення, великому зрушенні в суспільному житті і 
укріпленням довіри населення до радянської влади. Однак нарада 
зазначала, що робота по виділенню районів і сільрад рухається дуже 
повільно і затримується без особливих обґрунтувань [57]. 

На нараді ставилися питання про створення Високопільського 
району Херсонської округи, Гросс-Лібентальського та Зельцського 
районів Одеської округи. За постановою ВУЦВК і РНК УРСР від             
31 березня 1926 р. на території Херсонської округи утворювався 
Високопільський район з переважною німецькою людністю [58]. 
Радянською владою передбачалося, що створення національних 
районів як адміністративних одиниць буде сприяти швидкому 
розвитку продуктивних сил відповідних територій. Великі надії 
покладалися на вміння та навики колоністів у справі ведення 
високорозвиненого сільського господарства, що знайшло живий 
відгук серед німецького населення. Однак умови, створені властями, 
явно не сприяли втіленню цих прагнень на практиці. Земельні наділи, 
що виділялися німецькому населенню, значно відрізнялися від 
кількості землі, яка надавалася колоністам до революції. Вони могли 
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дати, в кращому випадку, лише мінімальні можливості для існування, 
але не дозволяли організувати високорозвинене сільськогосподарське 
виробництво [59]. Все це обумовлювало погіршення економічної 
ситуації в районі й спричиняло численні протести колоністів за 
різноманітних форм. 

Отже, на Півдні України існували чотири німецькі національні 
райони, 64 сільські Ради, що відповідало кількості значних німецьких 
поселень сільського типу. Це не викликало ускладнень у процесі 
функціонування районів або округ, а згодом і областей, до складу 
яких вони входили. 

Поряд з німецьким населенням одними з перших були охоплені 
національним районуванням болгарське, грецьке та чеське населення. 
Пізніше створювалися польські, єврейські та російські адміністративно-
територіальні одиниці. 

З метою сприяння національно-культурному відродженню 
болгарського населення на Півдні України було створено два 
болгарських національних райони: Великобуялицький (Благоєвський) 
на Одещині в 1925 році і Вільшанський у Первомайській окрузі в 
1927 році. Були створені сільради, які комплектувалися з болгар. 
Згідно з постановою ВУЦВК і РНК УРСР від 13 червня 1930 р. “Про 
реорганізацію округів” Вільшанський болгарський район 
Первомайської округи увійшов до складу Одеської округи [60]. 

На відміну від німецького болгарське населення до революції і на 
початку 1920-х рр. економічно було досить міцним. Болгарські села 
загалом менше від сусідніх німецьких чи єврейських потерпіли в роки 
світової та громадянської війн. Тому відродження їх йшло дещо 
швидше, хоча й зазнало згубного впливу посухи 1921 року. Створення 
національних болгарських районів, на думку представників органів 
радянської влади, безумовно, мало велике значення щодо 
приваблення нацменшостей до радянської влади. Але, на їхню ж 
думку, через ряд негативних моментів, таких як відсутність у 
районному центрі необхідних помешкань для районних установ 
(РВК, лікарні й т.п.), а найголовніше – крайня нестача літератури 
болгарською мовою, ці заходи не давали в повній мірі тих наслідків, 
на які можна було б очікувати [61]. У результаті, в культурно-
освітньому відношенні населення відстало, але із створенням у 
середині 1920-х рр. партійних і радянських болгарських секцій у 
центрі та на місцях робота значно пожвавилася [62]. 

Політика коренізації відбивалась і на становищі єврейського 
населення. Переважна кількість євреїв були мешканцями міст та 
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містечок. Питаннями влаштування населення по партійній лінії 
займалося Головбюро єврейської секції при окружкомах КП(б)У, по 
радянській лінії – ЦКНМ, на місцях – бюро національних секцій при 
окрвиконкомах та уповноважені при райвиконкомах. Головними 
завданнями, пов’язаними з поліпшенням економічного, побутового 
стану євреїв були, по-перше, надання допомоги кустарям та 
ремісникам в організації кооперативів і товариств, по-друге, 
землевлаштування тієї частини населення, яка бажала займатися 
сільським господарством. З метою поліпшення стану єврейських 
переселенців у рамках проведення адміністративно-територіальної 
реформи за рішенням президії Херсонського окрвиконкому від                  
8 вересня 1926 р. було створено єврейський національний район із 
центром у с. Сейдемінусі. До складу його ввійшли єврейські висілки, 
хутори і сільради Бериславського і Качкарівського районів. У 1927 р. 
Сейдемінухський район було перейменовано на Калініндорфський [63]. 

Взагалі, виділення адміністративно-територіальних одиниць серед 
єврейського населення Півдня України почалося пізніше (в 1927 р.) і 
відбувалося набагато довше, ніж в інших національних меншостей. 
Це пояснювалося цілою низкою причин, а саме: великою 
розпорошеністю і організаційними труднощами в охопленні 
єврейських сільських поселень, затримкою в оформленні питання про 
містечкові ради, а також великою зрусифікованістю єврейського 
населення [64]. 

Для організації національних районів не була обов’язковою 
мононаціональність їх населення. До складу таких районів входили й 
інонаціональні села. Так, німецькі національні адміністративно-
територіальні райони Півдня України не були мононаціональними, 
щільно замкненими, де в межах територіальної одиниці вони 
намагалися “відгородитися” від навколишнього світу, щоб жити 
згідно зі своїми патріархально-національними звичаями.  

Дуже багато німецьких сільських Рад входило до складу звичайних 
українських адміністративних районів, тобто адміністративно-
територіальних одиниць, де переважало українське населення. Лише 
в Одеській окрузі німецькі національні сільські Ради були в 
Анатоліївському районі (Суворівська, Малахівська, Василівська, 
Бессарабська, Блюменфельдська, Нейзацька, Ейгенчутська); в Антоново-
Кондинцевському (Білярська, Вовківська, Іракліївська, Ней-
Люстдорфська, Новосеменівська); Березовському (Ліхтенфельдська, 
Нейківська, Чорногорська); Гроссулівському (Касельська і 
Клейнендорфська) та в Жовтневому – Фрайляндська. 
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Поряд із звичайними українськими районами німецькі національні 
сільради входили й до складу інших національних районів. Так, у 
1930-ті рр. до єврейського національного Калініндорфського району 
входила Карло-Марксівська німецька сільрада [65]. Отже, все це 
свідчило про можливість поєднання різних форм розвитку національного 
адміністративно-територіального устрою та самоврядування, що дало 
широкі можливості для врахування та задоволення потреб 
національних меншин, не ставлячи під загрозу ані сам цей поділ, ані 
державну цілісність України. 

Водночас із сільськими були створені й селищні національні Ради. 
На Півдні України існувало 4 єврейські селищні Ради (Кривоозерська, 
Савранська, Хощеватська, Голованівська) в Первомайській окрузі [66]. 

Ради та виконавчі комітети в національних селах, селищах і 
районах покликані були, в рамках тогочасного законодавства УСРР, 
вирішувати всі питання економічного, політичного й культурного 
життя на підвладних їм територіях. Інонаціональне населення 
національних районів за існуючим законодавством набувало статусу 
національних меншин. Тобто в німецьких районах, наприклад, під 
національними меншинами малися на увазі представники всіх інших 
національностей, у тому числі й українці. 

Сталінський варіант індустріалізації та суцільної колективізації, 
що розпочиналися, вимагав максимальної централізації управління. 
Постановою ВУЦВК та РНК УСРР від 2 вересня 1930 р. округи були 
ліквідовані, а райони перейшли в безпосереднє підпорядкування 
центру, що полегшило оперативність управління. 

У лютому 1932 р. на території України було створено 5 областей. 
Найбільшого впливу від нового адміністративного поділу зазнали 
німецькі райони. Так, Високопільський район увійшов до складу 
Дніпропетровської області; Зельцський, Спартаківський та Карл-
Лібкнехтівський райони – до складу Одеської області. Всі ці райони 
продовжували існувати як німецькі національні. Під час 
розукрупнення у вересні 1937 р. до складу створеної Миколаївської 
області увійшов Високопільський район [67]. 

У 1927 р. в Україні налічувалося 11 національних районів, з них            
7 – німецьких, у тому числі Високопільський (Херсонський округ), 
Гросс-Лібентальський, Фрідріх-Енгельсівський (Одеський округ), 
Карл-Лібкнехтівський (Миколаївський округ) та ін.; 3 – болгарських: 
Великобуялицький (Одеський округ), Романівський та Цареводарський 
(Мелітопольський округ); 1 – польський – Мархлевський (Волинський 
округ). Пізніше було сформовано ще 8 російських районів: Кам’янський 
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(Запорізька область), Сорочинський (Луганська область), 
Терпентьївський та Великотеплицький (Мелітопольська область) та 
інші; 3 єврейських: Калініндорфський і Новозлатопільський (Херсонська 
область) та Сталіндорфський (Криворізька область). 

До 1930 р. у республіці діяло 25 національних районів. Поряд з 
радами, що входило до національних районів, виділялися національні 
ради і в складі українських районів. На той період в Україні 
налічувалося 1087 національних рад: 450 російських (з них 41 – селищна), 
254 – німецькі, 156 – єврейських (68 селищних), 151 – польська,          
14 – молдавських, 12 – чеських, 4 – білоруських і 3 – албанських. 

Поліпшенню роботи з національними меншостями сприяла 
підготовка національних кадрів для радянських, державних і 
господарських органів. В Україні в травні 1926 р. на засіданні 
Адміністративно-Фінансової Комісії при РНК УСРР розглядалося 
питання “Про забезпечення районів з переважаючим населенням 
національних меншостей спеціалістами і кваліфікованими 
працівниками, які знають мови нацменшостей” [68]. З даного питання 
було прийнято відповідну постанову щодо порядку роботи курсів 
секретарів сільрад України. Було прийнято програму підготовки і 
перепідготовки працівників низового радянського апарату. Такі курси 
почали створюватися в Одесі, Житомирі, Києві. В 1926/27 
навчальному році працювали 2 польські радпартшколи (у Києві й 
Житомирі), 3 єврейські (Київ, Одеса, Бердичів), німецька (Одеса), 
болгарська (Катеринослав), татарська (Артемівськ). Тільки протягом 
1928-1930 рр. перепідготовку пройшло 1065 працівників національних 
сільрад. 

У жовтні 1930 р. відбулася нарада з питань підготовки 
національних кадрів, у роботі якої взяли участь представники ЦКНМ, 
наркоматів освіти, охорони здоров’я, юстиції, внутрішніх справ. 

Однією з найважливіших проблем у розв’язанні національного 
питання висувалася і проблема довіри між російським робітничим 
класом і трудящими інших національностей. Не випадково В.І. Ленін 
розглядав її як першорядну в культурі міжнаціональних відносин. 
Адже у взаємовідносинах між націями і народностями необхідна 
особлива обережність у підході до національних почуттів людей, до 
їх культурної спадщини. Тому питання мови, культури, громадянства 
найгостріше ставились і ставляться при розв’язанні національного 
питання. Ця проблема предметно розглядалася на ХII з’їзді РКП(б) і 
IV нараді ЦК партії з відповідальними працівниками національних 
республік і областей (1923 р.). Відповідно до рішень з’їзду галузі 
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проблема вирішувалася двома основними шляхами: коренізацією 
(українізацією) та заходами щодо національних меншин [69]. 

Робота серед національних меншостей дістала відображення в 
діяльності адміністративних і судових органів. У ряді місць, у тому 
числі й у межах національних адміністративно-територіальних 
одиниць, створювалися так звані “національні камери”, діловодство в 
яких велося мовами національних меншостей. Так, у 1924 р. ряд 
судових органів республіки перейшли у своїй роботі на єврейську, а в 
Бердичеві й Білій Церкві – на польську і латинську мови. В 1926 р. 
уже більш як 200 судових і слідчих органів працювали мовами 
національних меншостей, що за даними Наркомату юстиції, цілком 
задовольняло вимоги республіки в цьому плані. З 1925 р. в окружних 
судах створювався інститут судових перекладачів, у складі якого 
налічувалося 50 штатних співробітників. У деяких округах до складу 
судових органів було введено посади політиків-прокурорів, які знали 
особливості побуту й володіли мовами національних меншостей, що 
проживали в даній місцевості. 

У грудні 1926 р. питання про діяльність судових органів, що 
проводили роботу мовами національних меншостей, розглядалось на 
засіданні Президії ВУЦВК. Заслухавши звіт Наркомату юстиції, 
ВУЦВК запропонував розвивати й поглиблювати цю роботу. При 
цьому особлива увага зверталася на підготовку й інструктування 
відповідних кадрів, розробку юридичної термінології, а також 
видання законодавчих актів мовами національних меншостей. 

Якщо судові органи в роботі з національними меншостями 
досягли певних успіхів, то діяльність ряду інших адміністративних і 
державних установ мала серйозні недоліки. Зокрема, це стосується 
роботи органів міліції, ЗАГСу та комунального господарства. Хоча в 
органах міліції працювали співробітники різних національностей 
(українці, росіяни, євреї, поляки, латиші, литовці), лише в деяких 
їхніх підрозділах, зокрема в Бердичеві й Житомирі, здійснювалися 
спроби розширити вживання поряд з українською і російською й 
інших мов, переважно єврейської [70]. 

Однією з актуальних проблем сьогодні є зміцнення самосвідомості 
націй, виявлення ними своїх національних рис. У цьому плані можна 
навести цікаві приклади з минулого. Зокрема, питання подолання 
економічної і культурної відсталості, зміна соціальної структури ряду 
національних груп, залучення їх до сфери суспільного матеріального 
виробництва, землеустрою німців і євреїв на Півдні України, 
розвитку колоній. Ці проблеми були предметом неодноразових 

2510405
Rectangle

2510405
Rectangle



 Ю.В. Котляр, І.С. Міронова 

 

72 

розмов у партійних і радянських органах. Діяльність радянських, 
державних і господарських органів спрямовувалася на проведення, 
землевпорядкування в районах проживання національних меншостей, 
розвиток колгоспно-кооперативного руху, створення системи 
кредитування, підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, на 
розв’язання так званої “містечкової” проблеми. До виконання цих 
завдань залучалися ВГНГ УСРР, наркомати важкої і легкої 
промисловості, фінансів, постачань, торгівлі, праці, землеробства, 
соціального забезпечення, міські і сільські товариства допомоги і 
взаємодопомоги. Надавалася допомога німецьким колоніям, 
організовувалися німецькі райони, німці залучалися до радянського 
будівництва, кооперації, колективного господарства. Приймалися 
рішення, щоб забезпечувати німців землею в Херсонському, 
Миколаївському округах. В Одеській губернії було 300 німецьких 
населених пунктів. Про турботу партії про німецьких колоністів 
свідчить циркулярний лист ЦК КП(б)У “Про ставлення партійних і 
радянських органів до німецьких колоній” (1923 р.). У ньому 
підкреслювалася необхідність постійного нагляду за правильним 
втіленням у життя національної політики в німецьких колоніях, 
зазначалася необхідність того, щоб керівні партійні і радянські 
працівники знали мову відповідної національності, підкреслювалося, 
що німці в господарському відношенні стоять вище оточуючих їх 
українців і що ведення ними господарства є прикладом. Отже, 
партійні органи вивчали умови життя нацменшостей [71]. 

Характерним явищем для національної політики того періоду було 
проведення безпартійних конференцій робітників і селян 
нацменшостей, на яких обговорювалися питання економічного, 
культурного становища цих народів. У 1925 р. було проведено                  
8 німецьких, 5 єврейських, 9 польських і 4 болгарських конференції. 
Ці конференції проводилися у чотирьох районах Одеського округу і 
одному – Миколаївському. Активну участь у роботі по скликанню 
Всесоюзної польської конференції брало польське бюро при губкомі 
партії. Проходили польські конференції робітників у с. Чаплинка 
Херсонського округу. Ці факти свідчать про зростання політичної 
активності робітників, селян, інтелігенції нацменшостей. Для 
влаштування євреїв було створено Одеське відділення ТЗЄТ 
(товариство землеустрою євреїв-трудящих). Мета – залучити 
єврейське населення до землеробства. При ЦВК СРСР було створено 
Комітет ЗЄТ. У 1924 р. в Одеському, Первомайському і Балтському 
округах було понад 100 єврейських сільськогосподарських 
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колективів, а всього євреїв-землеробів у губернії налічувалося 
близько 50 тис. Було 11 єврейських сільрад [72]. Ці дані свідчать про 
увагу до потреб єврейського населення. У 1929 р. організовано 
єврейську агронацшколу. Проводилися єврейські сільгоспвиставки. 

Фундаторами сільських громадських об’єднань національних 
меншин виступали, насамперед, учасники громадської війни і 
більшовицьких аграрних перетворень. Наприклад, першими головами 
районних організацій НКС і КВД німецького Ландауського району 
Миколаївської округи стали робітники-інтернаціоналісти Р.Ф. Янсон, 
І.А. Фогель, політемігранти С.І. Вітанов, Д.І. Філанов, К.І. Войников 
очолили спілку незаможників Царедарівського болгарського району, 
Мелітопольської округи, а сільський активіст Г.А. Хасай – грецький 
Великоянисольський КНС на Маріупольщині [73]. 

Велике значення для узагальнення досвіду мали Всеукраїнські 
наради з питань роботи серед національних меншостей (січень 1927 р., 
листопад 1930 р.), де обговорювалися питання діяльності ЦКНМ при 
ВУЦВК й чергові завдання, що виникали в цій сфері. Представники 
Ради Національностей ЦВК СРСР, Відділу Національностей ЦВК 
РСФРР і Грузинської СРР, які виступали на першій Всеукраїнській 
нараді, відзначили позитивний досвід роботи радянських і державних 
органів України та наголосили на необхідності поширення його на 
інші республіки. “...З вашого досвіду, як досягнень, так і допущених 
помилок, ми будемо вчитися, – підкреслив один з виступаючих. – 
Ваш успіх у роботі буде й нашим успіхом, успіхом усіх трудящих 
нашого Союзу”. В червні 1927 р. ВУЦВК звітував про роботу серед 
національних меншостей на засіданні Ради Національностей ЦВК 
СРСР. Президія ЦВК СРСР прийняла постанову, в якій відзначалося, 
що КП(б)У і уряд України “...знайшли правильні шляхи й методи 
практичного розв’язання національного питання”. ЦВК СРСР вказав 
на необхідність і в майбутньому вживати енергійних заходів, 
спрямованих на забезпечення соціально-економічного й національно-
культурного розвитку національних меншостей. Слід зазначити, що 
по лінії партійних, радянських і державних органів активна робота в 
цій галузі тривала до початку 30-х рр. 

Таким чином, становище етнічних меншин села на Півдні України 
слід розглядати через призму соціалістичних перетворень, які 
проводила тоталітарна держава. Одним з перших її діянь було 
проведення національного районування, яке насправді збільшило 
площину розколу як між українцями та іншим населенням 
республіки. Тому що утворення територіальних об’єднань часто не 
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враховувало місць компактного проживання народів. Серед 
позитивних явищ у духовно-політичному плані слід виділити 
політику “коренізації”, яка дала можливість зберегти культурні 
надбання різних національностей. Проведення районування, надання 
національно-територіальної автономії стало першим кроком по 
залученню національних меншин до будівництва радянської системи. 
Наприкінці 30-х рр. ХХ ст. під впливом внутрішньо- та зовнішньо-
політичних факторів створення національних адміністративно-
територіальних одиниць було визнано штучним, національні райони 
та сільські ради були ліквідовані. Настала епоха тоталітаризму. З 
репресіями, гоніннями, депортаціями і найбільшою трагедією – 
голодомором 1932-1933 рр. 
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