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5. Робота навчальних і культурно-освітніх закладів.  
Видавнича діяльність  

Проведення   соціально-економічних    перетворень у 1920-і рр. поєднувалося із 
заходами, які вживалися з метою підвищення культурного рівня національних меншин. Ці 
питання перебували в центрі уваги ВУЦВК і РНК УСРР, Наркомату освіти, ЦКНМ при 
ВУЦВК, а також громадських організацій - Товариства сприяння розвитку єврейської  
культури, польського  культурно-просвітницького товариства “Праца” та ін. Значну роль у 
здійсненні культурно-національного будівництва відіграли установи й заклади, які 
займалися питаннями  культурно-освітньої роботи серед  національних   меншин. Так, у 
1921  р. при Наркоматі освіти було створено Раду національних меншостей, до завдань 
якої входила координація діяльності національних бюро: єврейського, татарського, 
польського і німецького. 

Створення СРСР поставило партійне керівництво держави перед необхідністю 
вироблення конкретних заходів для розв’язання національного питання, адже 
багатонаціональний Радянський Союз повинен був стати “привабливим взірцем” для 
народів світу. 

ХІІ з’їзд РКП(б) (квітень 1923 р.), проаналізувавши позитивні передумови й 
основні труднощі у справі вирішення національного питання, постановив надати 
республікам широкі права у формуванні місцевих органів влади з людей, які знали б мову, 
побут, вдачу і звичаї народу, серед якого вони працюють. Разом з тим найвищі державні 
органи було націлено на створення спеціальних законів, які б забезпечили вживання 
рідних мов у всіх державних органах і установах, що обслуговували національні 
меншини. 

У програмі партії були розроблені основи радянської освіти, спільні для великих 
народів і національних меншин, що включали: введення безкоштовної, обов’язкової, 
загальної і політехнічної освіти для всіх дітей обох статей, викладання рідною мовою, 
розвиток профосвіти, широкий доступ в аудиторії вищої школи перш за все робітників, 
підготовка нових учителів, озброєних ідеями комунізму, пропаганда комуністичних ідей. 
Українська радянська школа керувала цими основами, хоча в 1920-х рр. мала деякі 
відмінності від російської. Національні меншини навчалися в системі української освіти, і 
різниця була лише в мові навчання. 

Ще в березні 1919 р. народний комісаріат освіти (НКО) прийняв постанову, в якій 
говорилося, що у зв’язку з відміною державної мови як такої і оголошенням усіх місцевих 
мов рівноправними, НКО надає місцевим органам право визначати мову викладання в 
школах. Підкреслювалося, що при цьому повинні бути враховані потреби національних 
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груп. Постанова цікава ще й тим, що в ній російська мова не розглядалася як мова 
національної меншості. 

За своїм політичним, соціально-економічним і культурним рівнем національні 
меншини перебували на різних щаблях свого розвитку. Випереджали тут усіх росіяни, які 
протягом сторіч мали всі умови для свого розвитку. 

Значне місце в суспільстві посідали євреї, вплив яких дуже зріс після 1917 р. Вони 
традиційно проживали у великих містах і містечках. Починаючи з другої половини 1920-х 
рр., активно почали переселятися до сільської місцевості. Як і росіяни, євреї були добре 
освічені й організовані. 

Проте вже в 1930-х рр. були заборонені єврейські національні організації, а згодом 
чимало їх керівників потрапило до таборів ГУЛАГу. Нова влада почала закривати 
синагоги, заборонила вивчення івриту і видання літератури цією мовою.  

Разом з тим, держава підтримувала видання літератури і функціонування 
єврейської культури на ідиш. Була заснована мережа навчальних закладів на цій мові, 
утворені національні адміністративно-територіальні райони, де ідиш став офіційною 
мовою. При губернських та повітових відділах народної освіти були утворені управління 
єврейської освіти, підпорядковані євсекції Наркомосвіти. Навчальні заклади Києва, Одеси, 
Москви та інших міст готували вчителів для єврейських шкіл. У 1920 р. була заснована 
Єврейська Академічна Бібліотека. Пізніше на ідиш почали виходити газети “Дер Штерн”, 
“Ідишер Пойер”, журнал “Ди Ройтс Вельт” та інші видання. Для розробки нових 
навчальних програм і підручників була організована кафедра єврейської мови і літератури 
при Всеукраїнській Академії Наук (ВУАН). У 1929 р. вона була перетворена на Інститут 
єврейської культури. 

У 1920-і рр. при ВУАН працювала, створена ще у 1919 р. єврейська історико-
етнографічна комісія, її організували історики Києва для збору та впорядкування 
матеріалів з історії євреїв України. 3 1919 р. головою комісії був перший віце-президент 
ВУАН академік Д.Багалій, а у 1924-1929 рр. - академік А.Кримський. У 1929 р. комісія 
припинила свою діяльність. 

На ниві літератури того часу плідно працювали талановиті поети Д.Гофтейн, 
П.Маркіш, Л.Квітко, Л.Резнік, І.Добрушин, Н.Ойслендер, прозаїки Д.Бергельсон, 
Д.Ністор, критики Ш.Гордон, А.Вевиоркі. Єврейські театри України ставили п’єси 
І.Переца, Шалом-Алейхема, А.Гольдфадена. 

Вихідці з єврейських містечок зробили значний внесок у розвиток науки України. 
Л.Славін багато років працював у археологічних експедиціях, керував Інститутом 
археології АН УРСР, написав кілька монографій про стародавнє місто Ольвію, академік 
С.Бернштейн викладав математику у Харківському університеті, створив свою наукову 
школу. Його колега член-кореспондент АН УРСР Н.Алієзер викладав у вузах Києва, 
Ніжина, Харкова, працював у НДІ математики, розробляв конструктивну теорію функцій, 
займався аеродинамікою, функціональним аналізом, іншими питаннями. Член-
кореспондент АН УРСР І.Штраєрман досяг визначних результатів у дослідженні 
теоретичних питань математики та механіки. Результати його досліджень були 
використані у розрахунках нових будівельних конструкцій. 

Фізик О.Гольдман організував у 1923 р. в Києві кафедру фізики, керував нею, а 
потім очолив створений на її базі Інститут фізики. Він відкрив новий вид фотографічних 
процесів, заклав основи нового напрямку досліджень напівпровідників. Фізикою високого 
і надвисокого вакууму займався член-кореспондент Н.Моргуліс, який керував кафедрою 
фізики Київського університету. Він заклав основи теорій вимірювання вакууму, 
катодного розпилу та ін. 

Академік О.Бродський організував в Інституті фізичної хімії першу в країні 
лабораторію ізотопів, де у 1934 р. була вироблена важка вода. Він розробив теорію 
ізотопів, першим застосував їх для дослідження механізму хімічних реакцій. У тому ж 
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Інституті фізичної хімії одним з відділів керував член-кореспондент В.Фінкільштейн, 
відомий своїми дослідженнями з електрохімії та гетерогенного аналізу. 

Радіофізик А.Слуцкін разом із Д.Штейнбергом розробив основи техніки 
надвисоких часток, нові конструкції магнетронних генераторів. У 1939 р. він разом з 
іншими вченими створив перший в країні радіолокатор на основі дециметрового 
магнетрону. Через дев’ять років А.Слуцкін став академіком АН УРСР. 

Однак плідна творча робота митців і вчених, діячів науки і культури була 
перервана Другою світовою війною. 

Третє місце за чисельністю після росіян і євреїв займали поляки. Вважалося, що 
найкращим методом їх “радянизації” є забезпечення національно-культурних запитів, 
зокрема, створення шкіл та інших навчальних закладів з викладанням польською мовою, 
виділення польських адміністративно-територіальних одиниць тощо. У 1925 р. з’явився 
перший в Україні польський національний район Мархлевський Волинської округи. На 
його території проживали 41 тис. осіб. У 1929/30 н.р. тут працювали 14 шкіл, 12 хат-
читалень, польська агрошкола. 

Загалом у республіці в 1926 р. було 337 польських шкіл; у 1930 р. їх стало 381. У 
1931 р. спеціалістів (з викладанням польською мовою) готували у двох педагогічних, 
чотирьох сільськогосподарських та одному індустріальному технікумах. Значна частина 
польських освітніх та наукових установ знаходилась у Києві. Серед них варто назвати 
Польський інститут соціального виховання, педагогічний і механічний технікуми, денний 
і вечірній польські робітфаки, трудова семирічна школа, Центральна польська бібліотека, 
Польський центральний робітничий клуб. Значну наукову роботу вели співробітники 
Інституту польської культури у Києві. Польською мовою в Україні видавались: 
щотижнева газета “Серп” (тираж 4500 примірників), два журнали для молоді “Глос 
млодзежи” (1500) та “Штандар піонера” (1000). Діяло національне видавництво 
“Трибуна”, яке друкувало художню, навчальну, політичну і освітню літературу польською 
мовою. Певна частина польської літератури друкувалася також у видавництві 
“Держнацменвидав”, яке спеціалізувалося на випуску національних меншин. 

Робота зі задоволення національно-культурних інтересів польського населення, як 
й інших національних груп, продовжувалася до початку 1930-х рр. У наступні роки з 
утвердженням репресивно-тоталітарного режиму в СРСР (1932-1934 рр.), партійно-
державна політика щодо національних меншин різко змінюється. 

Чисельною і дуже важливою етногрупою для України була німецька, їх поселення 
відзначались компактністю, що дозволило швидко налагодити освіту цієї етнічної групи 
рідною мовою. У 1920-30-і рр. в республіці було зроблено чимало для розвитку 
національної мови, освіти і культури громадян німецької національності. Високим був 
рівень письменності німецького населення. За даними перепису 1926 р. він становив 
майже 80% і був найвищим порівняно з громадянами інших національностей. В Україні 
діяли понад 2 тис. шкіл, навчання в яких провадилось мовами національних меншин. 
Серед них було майже 630 німецьких шкіл. Це давало змогу у більшості випадків навчати 
дітей рідною мовою. Так у 1930/31 н.р. 90% школярів німецького походження навчались у 
школах, де предмети викладалися рідною мовою. 

Рівень освіченості німецького населення, порівняно з іншими національними 
групами, що жили в Україні, був одним з найвищих. До початку сталінського погрому 
національної інтелігенції в республіці діяли 2 німецьких індустріальних, 6 
сільськогосподарських і 1 педагогічний технікуми. Серед навчальних закладів можна, 
зокрема, назвати Одеський німецький педагогічний інститут, Пришибську німецьку 
ветеринарно-фельдшерську школу, Ландауську німецьку сільськогосподарську школу-
технікум, Молочанську німецьку фельдшерсько-акушерську школу та Хортицьку 
німецьку педагогічну школу. 

В період політики коренізації в УРСР також виходила різноманітна література, 
часописи німецькою мовою. В її числі була політична, технічна, художня, 
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сільськогосподарська, медична література тощо. Протягом 1920-1930-х рр. в Україні 
вийшли в світ понад 1 тис. книжок та журнальних статей німецькою мовою. Наприкінці 
1920-х рр. нею видавалося 18 газет і журналів, а на середину 1930-х - вже 21. Серед 
періодичних видань, що в різні роки розповсюджувались в Україні, були журнали “Ді 
Тромпете”, “Ерціунг унд Ауфклерунг”, “Нейланд” та ін. Поряд з чисельними обласними 
та районними газетами німецькою мовою, видавалася республіканська газета “Дас Нойе 
Дорф”. Проблеми національно-культурного життя німців в Україні дістали відображення 
у діяльності наукових установ, зокрема, кабінету дослідження національних меншостей 
при Етнографічній комісії Всеукраїнської Академії Наук. 

Однак, цей “національний ренесанс” тривав недовго - до кінця 1920 - початку 1930-
х рр., коли Сталін і Молотов розіслали в 1933 р. відповідний лист.  

Ще однією не менш чисельною, ніж німецька, була болгарська етногрупа. 
Радянська влада довела болгарське село до економічного розорення і була організатором 
релігійного гоніння; а ось щодо культурно-освітнього розвитку, в певний період вона 
відіграла позитивну роль. Передусім її заслуга - це переведення майже усіх шкіл, що були 
в місцях компактного проживання болгар, на болгарську мову навчання, а також певне 
збільшення їх кількості. Цим уповільнювалися темпи русифікації, започаткованої ще за 
часів царизму. Справами болгарської меншини відали Болгарська секція ЦКНМ і 
Центральне болгарське бюро при ЦК КП(б)У.  

Післяжовтнева розруха позначилася на шкільній справі. У 1924/25 н.р. діяли 43 
болгарські школи, тобто менше, ніж у дореволюційний період. У них навчалися 4314 
учнів і працювали 98 учителів. Але влада робила певні кроки, щоб поліпшити ситуацію. 
Вже в 1925/26 н.р. функціонували 74 школи (7184 учні й 109 педагогів). Треба зауважити, 
що більшість шкіл були не зовсім придатні для навчання, оскільки розміщувались в 
конфіскованих куркульських оселях. В основному це були 4-річні школи. Семирічок було 
обмаль і розміщувалися вони в районних центрах або великих селах (Великий Буялик, 
Кубанці, Каторжино та ін.). У болгарських селах, де проживали представники інших 
національностей, працювали окремі російські, українські, німецькі школи. 

Перехід на болгарську мову навчання викликав значні труднощі: не було 
підручників, надрукованих болгарською мовою, бракувало вчителів, які нею володіли. 
Спочатку навчальну літературу доводилося завозити з Болгарії. Наприкінці 1920-х рр. 
випуск підручників болгарською мовою налагодили Всеукраїнське відділення 
Центрвидаву та Укрдержнацменвидав. 

Педагогічну освіту болгари здобували в Преславському болгарському 
педтехнікумі, який відновив роботу 1921 р. у формі педкурсів, а у 1924 р. дістав статус 
середнього спеціального навчального закладу. У ньому щорічно навчалося близько 150 
студентів, які були розподілені в 4-х групах. При педтехнікумі діяли 3-тижневі курси 
підвищення кваліфікації вчителів. У 1930-і рр. вчителів болгарських шкіл готував 
болгарський сектор Одеського педінституту, що мав три факультети. 

Потребу в спеціалістах сільського господарства забезпечувала Преславська 
агропрофшкола, в 3 групах якої щорічно навчалося 80 чоловік. У 1931 р. її реорганізували 
у сільськогосподарський технікум з факультетами виноградарства, садівництва та 
інтенсивних культур. У 1932 р. було відкрито болгарський сектор при Одеському 
сільськогосподарському інституті. У середині 1920-х рр. у болгарських національних 
районах налічувалося: 1 клуб, 19 сільбудів, 26 хат-читалень, 10 бібліотек. Тобто, майже в 
кожному болгарському селі були сільбуд або хата-читальня. 

В Україні розвивалося й болгарське театральне мистецтво. Перша театральна 
пересувна трупа була створена у 1926 р. у с.Преславі за ініціативою Наркомпросу для 
обслуговування болгарського населення Мелітопольської і Одеської округ та Криму. До її 
репертуару, поряд з п’єсами українських та російських драматургів, входили твори 
болгарських авторів (наприклад, “День поминок померлих” Еліна Пеліна і “Свекруха” 
Анни Каріми). Діяльність трупи контролювалася Наркомпросом. Він субсидіював трупу, 
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допомогам формувати її репертуар, намагався підвищити акторську майстерність і рівень 
режисури. З цією метою у грудні 1928 р. керівництву трупи було надано можливість 
ознайомитися з роботою театрів Москви, Ленінграда й Харкова. 

Наркомпрос став ініціатором створення й іншого болгарського театру. 20 травня 
1934 р. в Одесі студентами сектору Одеського театрального училища та кращих 
драматургів було організовано Болгарський колгоспний театр-студію ім. Георгія 
Димитрова. 

Населення болгарських національних районів на сценах своїх клубів побачило 
твори болгарської класики – п’єси П.Яворова “Біля підніжжя Вітоша” та І.Вазова 
“Хишозе”. Театр ставив перекладені на болгарську мову п’єси О.Корнійчука “Загибель 
ескадри” і “Платон Кречет”, Г.Чуркіна “Прорив у коханні”, О.Арбузова “Далека дорога” 
та ін., а також О.Пушкіна “Цигани” і М.Гоголя “Ревізор”.  

За період 1920-х рр. були зроблені значні кроки у галузі духовного відродження 
татарського народу. Почалося активне національно-культурне будівництво. Так, за 
даними 1927 р., татарські діти забезпечувалися навчанням рідною мовою на 90%, на 
змішаних мовах - на 7,4%, російською - 1,9%. До кінця 1930-х рр. у Криму діяло 427 
татарських шкіл. 

Але процес “татаризації” проходив з відповідним російським акцентом. Наприклад, 
у 1920 р. на сцені Севастопольського театру виступали 6 труп, у тому числі 1 татарська. 
Через 20 років серед 8 театрів республіки був 1 татарський та 5 російських. У 1937 р. з 65 
видань періодичної літератури у Криму видавалося лише 10 газет та 2 журнали 
кримськотатарською мовою. 

Однією з найцікавіших та малодосліджених етнічних груп України є цигани. Після 
1917 р. радянська влада прагнучи втягти циганів в орбіту своєї політики, чимало робила 
для їх соціально-культурного розвитку. Були відкриті школи, в тому числі й ті, в яких 
викладання велось їх рідною мовою, а також технікуми, клуби. Школи стали активно 
залучатися до виробничої праці. На базі слов’янської абетки, видавались словники, 
підручники для циганських початкових шкіл. Разом зі створенням циганської писемності 
у 1920-х рр. з’являється і починає розвиватись циганська література, засновниками якої 
вважаються О.В.Германо та М.О.Панков. Наприкінці 1920 - початку 1930-х рр. почали 
виходити циганські журнали “Романи зоря” (“Циганська зоря”), “Нево Дром” (“Новий 
шлях”), друкувалися циганською мовою переклади класиків світової літератури, а також 
твори циганських письменників М.Безлюдського, І.Ром-Лебедєва, О.Панкової, Вано 
Тимофєєва (І.Хрустальова), Л.Свєтлова. 

Мовою, яка ставилась в Україні на один рівень з українською, була російська, тому 
службовці були зобов’язані знати обидві ці мови. Разом з тим, у постановах ВУЦВК 
підкреслювалася рівноправність мов всіх національностей, які населяли територію УСРР. 

Центром, який керував усією освітньою роботою серед національних меншостей 
України,  був Наркомос. У 1921 р. при ньому було створено Раднацмен. Аналогічні органи 
функціонували при низових (губернських, повітових) ланках освітньої системи. На ці 
підрозділи була покладена відповідальність за становлення освіти національних 
меншостей, і перш за все шкільної. Незважаючи на те, що населення національних районів 
часто з певною недовірою ставилося до своїх шкіл (адже батьки не вважали їх 
перспективними, а в самих школах не вистачало ані підручників, ані вчителів), все ж 
питання освіти національних меншостей, хоч і повільно, але розв’язувалися. 

Дуже важливою і водночас нелегкою була проблема ліквідації неписьменності й 
малописьменності. 12 червня 1921 р. на сторінках газет з’явилася постанова Раднаркому 
УСРР “Про боротьбу з неписьменністю”. Все населення республіки, яке не вміло читати й 
писати, було зобов’язане вчитися українською, російською або іншою мовою (за 
бажанням учня). Органи Народного комітету освіти (НКО) використовували церкви, 
синагоги, молитовні, клуби, приватні будинки та інші споруди для організації лікнепу, 
здійснення якого доручалося Головполітосвіті (Головному політико-освітньому комітету 
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Республіки при НКО). При ньому була заснована Всеукраїнська надзвичайна комісія по 
боротьбі з неписьменністю. 

Держава не могла повністю фінансувати свої освітні програми. До того ж почався 
голод, який ускладнив післявоєнні незгоди. Великий відсоток фінансування освітніх 
програм було перекладено на місцеві органи влади, підприємства, громадські організації. 
НКО та його органам на місцях дозволялося організовувати кравецькі й інші подібні 
майстерні, сільськогосподарські й виробничі підприємства. Фабрики, заводи, радянські 
заклади брали на себе піклування про свої школи. В селах розповсюджувалися паливна, 
будівельна й ремонтна повинності, а також “натуральне самообкладання”. Всі ці заходи 
можна розглядати як завуальовану суспільну плату за навчання. 

До 1923 р. стан з лікнепом так і не поліпшився, про що свідчить звернення ВУЦВК 
до відповідних органів (серпень 1923 р.). У 1926 р. письменність серед національних 
меншостей становила 68,4%, а серед українців цей показник був ще нижчий 48,9%. 

“Початковий всеобуч” у республіці здійснювався більш ніж як 20 мовами. 
Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 30 червня 1924 р. націлювала на введення загальної 
освіти протягом 6 років, починаючи з 1924/25 н.р. Внаслідок цього мережа шкіл 
національних меншин почала швидко зростати і на 1 жовтня 1926 р. вже нараховувала 432 
єврейські, 621 німецьку, 327 польських, 74 болгарських, 17 чеських, 5 вірменських, 1 
шведську і 1 латинську школи, навчанням рідною мовою було охоплено такий відсоток 
дітей: німецьких 63, болгарських 60, польських - 31, чеських - 50, єврейських 26%. 

Професійна освіта рідними мовами почала розвиватися з 1924 р. Поступово 
створюються школи робітничої молоді, сільськогосподарські профшколи, школи 
підготовки вчителів, технікуми, робфаки. У цих навчальних закладах готувалися 
спеціалісти для роботи в національних селах, селищах, районах, а також викладачі 
національних шкіл усіх типів. 

29 квітня 1924 р. згідно з постановою президії ВУЦВК був утворений спеціальний 
державний орган, метою якого було встановити безпосередній зв’язок: між урядом 
України і національними меншинами. Серед багатьох напрямів роботи Центральної 
комісії у справах національних меншостей при ВУЦВК був і культурний. У компетенцію 
Комісії входило сприяння розвитку шкільної та культурно-освітньої справи рідними 
мовами етнічних меншин. 

У 1925/26 н.р. у національних меншин досить значним було охоплення дітей 
шкільного віку освітніми закладами. Найчисельніші етнічні меншини мали кращі 
можливості отримати початкову освіту, ніж українська нація. А навчатися рідною мовою 
реальну змогу мали лише німецькі діти. 

Потреба у кваліфікованих кадрах для роботи серед етнічних меншин сприяла 
зростанню мережі установ спеціальної освіти. В 1926/27 н.р. в Україні діяли 4 єврейські, 1 
польський, 2 німецькі, 1 болгарський, 2 російські педтехнікуми; 2 єврейські, 2 польські 5 
німецьких, 1 болгарська, 2 грецькі сільськогосподарські школи; 15 єврейських, 1 польська, 
1 німецька технічні професійні школи; єврейський сільськогосподарський технікум, 
німецька медична школа, інші установи. 

Велика робота проводилася в галузі ліквідації неписьменності серед національних 
меншин і створення мережі політосвітніх установ. 1926 р. в Україні існувало 85 клубів, 
150 сільбудів, 441 хата-читальня, 213 бібліотек, 930 лікпунктів, 235 червоних кутків. У 
великих містах, таких, як Харків, Київ, Дніпропетровськ, Одеса були створені Будинки 
народів Сходу, в багатьох портових містах працювали інтернаціональні клуби. 

Певні спроби щодо налагодження випуску літератури національними мовами 
робили Державне видавництво України і “Культур-Ліга”, щоправда, вони виявилися 
малорезультативними. Згідно з постановою Президії ВУЦВК, у червні 1926 р. було 
створено Всеукраїнську філію видавництва народів СРСР, що мала взяти на себе видання 
літератури мовами етнічних груп УСРР. 
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У 1927 р. в Україні передплатники могли виписати 56 журналів і 55 газет 
російською мовою, 3 журнали і 5 газет єврейською, 3 журнали і 2 газети німецькою, 2 
журнали і 1 газету польською, 1 газету молдавською й 1 болгарською мовами. 

В той же час були створені кафедри національного питання та єврейської культури 
при ВУАН, грецький відділ при Маріупольському музеї краєзнавства, які займалися 
дослідженням культурної спадщини етнічних меншин. 

В 1920-1930-х рр. в Україні існувала широка мережа національних культурних 
закладів. У 1920-х рр. в УСРР створювалися і національні інститути або відділи. Ось деякі 
з них: Окремий інститут соцвиху в Києві; Єврейський відділ при Харківському інституті 
профосу; Єврейський відділ при Київському інституті соцвиху; Німецький відділ при 
Одеському інституті народної освіти. Крім вищезгаданих профшкіл, була ще ціла низка 
національних навчальних закладів, що готували кадри для радянського будівництва, 
партійної та політосвітньої роботи. 

Таким чином, уряд України до кінця 1920-х рр. у галузі культурної роботи в 
середовищі національних меншин досяг певних результатів. У 1928/29 н.р. у таких 
нацменшостей як євреї, греки, німці, росіяни, поляки, охоплення дітей початковою 
освітою становило майже 100%. Болгарські діти були охоплені школою на 87,3%, 
молдавські - на 70,3% (для порівняння, цей показник у українців становив 77,4%, а у 
середньому по республіці 81,5%). 

Безумовно, ці дані свідчать про те, що республіканське керівництво у другій 
половині 1920-х рр. з великою увагою ставилося до проблеми відродження шкільної 
мережі етнічних меншин і зробило багато корисного у цій сфері. Вже наприкінці 1920-х 
рр. у місцях компактного проживання етнічних меншин існували реальні передумови для 
запровадження обов’язкової початкової освіти, що, безумовно, було найзначнішим 
досягненням культурної політики тогочасного уряду. 

Разом з тим, існували й значні проблеми, які не давали змоги однозначно 
оцінювати її результати. Так, скажімо, у тому ж 1928/29 н.р. не рідною мовою навчалося 
23,8% російських, 36,1% єврейських, 38,2% польських, 6,6% німецьких, 35,2% 
вірменських, 80,3% грецьких, 10,9% болгарських дітей. Тобто, за винятком німецької, 
жодна з національних меншин України у дійсності не мала умов отримати початкову 
освіту національною мовою. Що ж до таких етнічних груп, як греки, татари, вірмени, 
цигани, шведи та ін., то стан початкової освіти в їхньому середовищі був дуже й дуже 
складним. Не існувало жодних посібників національними мовами, не вистачало вчителів, 
здатних викладати рідною мовою. Ці обидві проблеми ускладнювалися ще й тим, що з 
кінця 1920-х рр. на території СРСР почалося запровадження так званої “реформи 
новогрецької мови”, правопису мов тюркської групи й тих, що використовували арабську 
абетку. 

Згадані труднощі були причиною формалізму в діяльності таких установ. Вони 
відгукувалися у вищій та спеціальній освіті, житті творчої інтелігенції, наукових і 
громадських установ. 

Разом з тим вже наприкінці 1920-х рр. стало очевидно, що характер перебігу 
національно-культурних процесів у середовищі етнічних меншин і корінного населення 
республіки (зокрема в тому, що стосувалося сфери вживання національної мови, 
відродження національної самосвідомості й народної культури) не є тотожнім. У етнічних 
меншин, особливо нечисленних, національно-культурні процеси розгорталися не так 
швидко. 

Кількісні показники щодо освіти національних меншин рідними мовами на початок 
1930-х рр. в УСРР були дійсно вражаючими, проте жорстка ідеологізація освіти дуже 
обмежувала можливості становлення і розвитку в учнів справді вільного світосприйняття. 
У всіх типах шкіл, на всіх без винятку уроках пропагувалися більшовицькі ідеали. Таким 
чином формувалася свідомість, яка відповідала вимогам нового суспільно-державного 
ладу. 
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Однак і цього, як виявилося на початку 1930-х рр., для сталінського режиму було 
“замало” - з 1933 р, починається цькування національних кадрів, розгортаються репресії 
проти представників національної інтелігенції, і в першу чергу, проти вчителів, вчених, 
письменників. Тоталітарна система вимагала тоталітарно-уніфікованого мислення, 
ідеологічно спрямованої та уніфікованої мови і освіти. Тому замість різномовних 
національних навчальних закладів з’являються в Україні переважно російські школи, 
технікуми, вузи, а вся освіта набуває характеру ідеологічно зумовленої русифікації. 

Суспільно-політична література початку 1930-х рр. свідомо обходить проблему 
захисту національних інтересів як українського народу, так і етнічних меншин. Вже 
наприкінці 1930 р. Другою Всеукраїнською нарадою з роботи серед національних меншин 
навіть несміливі спроби представників останніх висловитися щодо зниження темпів 
колективізації й розкуркулення, зважаючи на їх національно-господарську специфіку, 
були кваліфіковані як контрреволюційні та націоналістичні. 

Що ж до культурних процесів у середовищі національних меншин, то вони 
проходили ще по інерції. Робота, здійснена НКО і ЦКНМ у другій половині 1920 - на 
початку 30-х рр. у напрямку культурного розвитку нацменшостей, особливо порівняно з 
дореволюційним періодом, була значною. Проте очевидними були й проблеми, які ще 
залишалися серед національних меншин. Зокрема, щодо якості роботи національних 
навчальних установ, нарада зазначала, що „вони є у гіршому стані, ніж інші 
наркомосівські інститути, хоча вони й забезпечені матеріально однаково з усіма іншими 
закладами”. Болючими ще залишалися питання відсутності навчальної та іншої літератури 
національними мовами, хронічної нестачі педагогічних кадрів. Але найбільшими були 
такі проблеми: 

1) Перша:   не   вдалося,    незважаючи   на   безліч   зусиль центральних   урядових   
установ    і    самовіддану,    подвижницьку   роботу ентузіастів коренізації, створити 
наступність у системі освіти національною мовою. На початку 1930-х рр. реально діяли 
дві її ланки: початкова школа (яка охоплювала меншу частину дітей) і профосвіта й вищі 
навчальні заклади (які фактично не були пов’язані між собою проміжною ланкою школою 
2-го концентру, тобто 7-річками і 10-річками). Таким чином, дитина в початковій школі 
навчалася національною мовою, у 7-річці - українською або російською, а коли   приходив   
час   продовжити   освіту   і   отримати   спеціальність,   то виявлялося,   що  рівень   її   
підготовки   не   відповідав   вимогам   вищого   або спеціального  навчального  закладу.  
Це в  свою  чергу  позначалося   на  якості підготовки фахівців, у тому числі й майбутніх 
педагогів. А якщо з вузу виходив учитель низької кваліфікації, коло замикалося й 
утворювало другу велику проблему. 

2)   Друга:   низька якість  освіти  в  національних  школах. Ситуація, яка склалася у 
1920-і рр. в галузі народної освіти, взагалі була складною і неоднозначною. 
Абсолютизовані методи навчання, що в ті роки   застосовувалися   (зокрема,   бригадно-
лабораторний),   у   поєднанні   з відмовою   від   значної  частини   досягнень   
загальнолюдської   культури   та надмірною ідеологізацією процесу освіти, спричинили 
накопичення проблем у шкільній справі, особливо в сільській місцевості. Що ж до шкіл з 
навчанням національною мовою, то їм повною мірою були притаманні всі ці негативні 
явища. До того ж, справа ускладнювалася ще двома обставинами: а) низьким рівнем 
шкільної реформи в школах для етнічних меншостей: відсутністю національних 
педагогічних кадрів, навчальної літератури, а часом і повною втратою національної 
писемної традиції, що безпосередньо впливало на рівень знань, які можна було отримати в 
цих школах: б) вимушеною тримовністю, що була результатом одночасного 
запровадження коренізації та українізації в школах національних меншин за умов значної 
русифікації і відчутно знижувала рівень підготовки їхніх випускників. 

3) Третя: професійна орієнтація. Цілком природнім є бажання батьків бачити свою 
дитину освіченою. Як вже відзначалося, такі настрої були вкорінені десятиліттями й у 
громадську думку німців, євреїв, греків, болгар України. За здійсненням шкільної 
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реформи у школах національних меншин, ситуація стала іншою. Через соціальний 
(класовий) підхід у комплектуванні вищих і спеціальних навчальних закладів, значна 
частина дітей національних меншин (адже вони виходили з більш заможних, ніж у 
середньому по Україні, родин) втратила право продовжити освіту. Інша ж частина 
випускників шкіл національних меншин мала такий рівень підготовки, що могла 
претендувати на місце лише в закладі, зорієнтованому на набір студентів певної 
націленості. Що ж до можливостей вибору, то вони були досить обмежені. Для 
національних меншин існували лише педагогічні й сільськогосподарські навчальні 
заклади, що, звісно, звужувало сферу їх культурних перспектив. 

Додамо сюди практику культурної ізоляції нацменлюдності від історичної 
батьківщини і отримаємо те ж саме запитання, яке так або інакше хвилювало всіх у той 
час: “Де застосувати знання рідної мови? Для чого взагалі вона потрібна, якщо і освіти 
нею за своїм бажанням отримати нема можливості, а спілкуватися нема з ким?” 

Отже, у культурному житті національних меншин на початку 1930-х рр., коли 
почалося запровадження загальної початкової освіти, створювалися нові навчальні 
установи з викладанням мовами нацменшин, а їх треба було забезпечити навчальними 
посібниками й викладачами, проблем виникало чимало. Коротко кажучи, і уряд України, і 
безпосередньо національні меншини стояли лише на початку довгого, великотрудного 
шляху відродження і розвитку національних культур. 

Проте ставлення уряду України до культурних потреб національних груп 
республіки поступово змінювалося. Точкою відліку нового етапу національної і 
культурної політики стала колективізація, яка хоч і не була безпосередньо пов’язана з 
культурними процесами, проте докорінно змінила їх перебіг. Адже змінювався світогляд і 
саме майбутнє народу України загалом, а тим більше національних меншин, що за своїм 
складом (за винятком євреїв і росіян) були селянськими етнічними групами. Специфіка їх 
соціальної структури (значно більша, ніж у середньому по Україні, питома вага заможного 
селянства) стала, по-перше, основою досить широких репресій проти національних 
меншин, по-друге, викликала сильний опір колективізації з боку селянства національних 
меншин, по-третє, знецінила основні напрями культурної роботи уряду України в їх 
середовищі. 

1933 р. став вирішальним в історичній долі коренізації в Україні. Загальновідомий 
липневий (1933 р.) Об’єднаний пленум ЦК і ЦКК КП(б)У визначив новий етап в її історії. 
Виснажена голодомором Україна була визнана кублом класового ворога та його 
2націоналістичної агентури”. А потому розпочалося широкомасштабне переслідування 
українських націоналістів, що набуло особливо великого розмаху вже після смерті 
М.Скрипника. 

Після смерті М.Скрипника найавторитетнішим популяризатором погляду партії на 
національне питання став В.Затонський. Як альтернативу українській асимілятивній 
енергії В.Затонський висунув ідею мішаних шкіл. Таким чином, у 1933/34 н.р. водночас зі 
значним збільшенням російськомовних груп планувалося повністю забезпечити 
національні групи семирічками з навчанням рідною мовою. Того ж року, за його словами, 
“довелося всі підручники, які існували до цього часу, забракувати і почати заново їх 
виготовляти”. Нижче він зауважував: “Ми підручники зараз уже виготовили”. Проте це не 
відповідало дійсності. За даними Держвидаву України, основна маса підручників мовами 
національних меншин побачила світ наприкінці 1936 р. та у 1937 р. 

Другою, нездоланною перепоною на шляху запровадження ідей В.Затонського, був 
брак педагогічних кадрів, які, як він погоджувався: “ми і за 1-2 роки цілком не 
підготуємо”. Отже, на практиці на фоні збільшення російських груп і повної відсутності 
вчителів та підручників для шкіл національних меншин, в Україні проекти В.Затонського 
були політичною демагогією, якою прикривалося поступове згортання як українізації, так 
і коренізації національних меншин. 



 52

Вже протягом 1933 р. повсюди була розширена мережа російських груп. За даними 
В.Затонського, паралельно збільшилася кількість учнів у школах національних меншин: в 
єврейських на 26%, польських на 28%. І хоч автор запевняв, що це зростання відбувалося 
не за рахунок українськомовних груп і що заплановане зростання питомої ваги школярів 
українського походження становить 26%, зрозуміло, що це не могло відбуватися іншим 
чином. Отже, тенденція до збільшення кількості російськомовних груп і задоволення в 
такий спосіб культурних потреб тих, хто був проти українізації і коренізації, стала 
основоположною в культурному житті України й дедалі набирала силу. 

Дуже вибіркові дані про культурне життя національних меншин у 1933-1938 рр., 
що час від часу з’являлися у пресі, базуються лише на тих досягненнях, що мали місце до 
початку колективізації. За даними Відділу національних меншостей ВУЦВК, який був 
утворений на базі ЦКНМ у 1934 р., на терені України діяло 1166 російських шкіл, 432 
єврейські, 571 німецька, 238 польських, 165 молдавських, 45 болгарських, 21 грецька, 18 
чеських, 8 татарських, 6 вірменських шкіл. У тому ж 1934 р. в Україні для національних 
меншин працювали 17 сільськогосподарських технікумів й 12 нацмемвідділів при 
загальних технікумах, а також 27 педтехнікумів та 10 педінститутів. 

Щоправда, певні позитивні зрушення мали місце у видавничій справі. У 1934 р. в 
Україні виходило 9 центральних і понад 40 обласних і районних газет національними 
мовами. До 1937 р. випуск літератури мовами національних меншин збільшувався. 

Продовжувала свою роботу мережа культурних і наукових установ, що 
обслуговували нацменшості. Серед них Інститут єврейської пролетарської культури, 
Інститут польської пролетарської культури, кабінет етнографії при ВУАН, Грецький 
відділ при Маріупольському музеї краєзнавства, Всеукраїнська наукова асоціація 
сходознавства. Національну культуру популяризували 12 єврейських, 9 російських, 
німецький, болгарський і грецький театри. 

Наведені дані створюють картину певних позитивних результатів культурної 
політики щодо національних меншостей у 1933-1937 рр. Але не зайвим буде нагадати, що 
вони відбивають лише одну сторону проблеми. Адже робота всіх культурних установ 
національних меншин проходила в складних умовах ідеологічного тиску, що 
супроводжувався переслідуванням “класово-ворожих націоналістичних елементів”, 
троцькістів, “прихованих бундівців”. 

Не було жодної установи серед тих, що обслуговували національні меншини, яку б 
у ці роки оминули репресії. За звинуваченням у причетності до польської військової 
організації було репресовано майже у повному складі співробітників Інституту польської 
пролетерської культури у Києві. Те ж саме відбулося в німецькому технікумі в Хортиці, 
постійних кадрових змін зазнавали Грецький відділ Маріупольського музею краєзнавства, 
Маріупольський грецький педагогічний технікум.  

20 квітня 1938 р. РНК УРСР і Центральний Комітет КП(б)У прийняли постанову 
“Про обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах України”, за якою 
значно збільшувалася кількість годин на вивчення російської мови в національних 
школах. Але такі заходи, зрозуміло, не знімали проблему освіти національних меншин як 
таку. Докорінне її вирішення було розроблене у Постанові РНК УРСР від 29 червня 1938 
р. “Про реорганізацію особливих національних шкіл, технікумів, Одеського німецького 
педагогічного Інституту і особливих національних відділів та класів у школах, технікумах 
і Вузах УРСР”. Згідно з нею, до 1 серпня 1938 р. мала відбутися реорганізація 766 
особливих національних початкових, неповних середніх і середніх шкіл у такі ж школи з 
російською (переважно) й українською мовами викладання, а також об’єднання 122 шкіл 
зі школами російськими й українськими (за територіальним принципом). План 
реорганізації національних шкіл у 1938 р. водночас став і пам’яткою й надгробком тій 
великій роботі, яку здійснили ентузіасти коренізації в 1923-1938 рр. На час реорганізації 
(а фактично ліквідації) мережі національних шкіл на території України діяло 63 школи з 
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польською мовою викладання, 688 з німецькою, 19 з чеською, 65 з болгарською, 33 з 
грецькою, 15 з урумською, а також ассирійська і шведська школи. 

За тією ж постановою було ліквідовано кілька вищих навчальних закладів та 
відділів при них, в яких навчання відбувалося національними мовами, у тому числі 
Одеський німецький педагогічний інститут, болгарський сектор Одеського педагогічного 
інституту, польський сектор Київського педагогічного інституту, Преславська болгарська 
сільськогосподарська школа, Ландауська німецька сільськогосподарська школа 
рільництва. Німецький національний відділ при Кіровській сільськогосподарській школі 
механізації, Молочанська німецька фельдшерсько-акушерська школа, Хортицька німецька 
педагогічна школа, Маріупольська грецька педагогічна школа, болгарський відділ при 
Одеській педагогічній школі, чеський відділ при Київській педагогічній школі.  

Отже, влітку 1938 р. в Україні перестала існувати мережа закладів освіти всіх 
рівнів мовами національних меншин. Ліквідація спеціальних національних установ в 
Україні була лише частиною загальної політики, спрямованої на відмову від коренізації в 
усіх сферах культури. Репресії в середовищі творчої інтелігенції та відповідальних 
працівників, що з особливою силою розгорнулися в 1937-1938 рр., завершили справу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


