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Описані події ілюструють тезу, що вирішення етнічного 

(національного) питання силовими методами неможливе. Воно приз-

водить до нової ескалації боротьби. Тому вирішення національного 

питання повинно бути головним для будь-якої держави, а особливо 

такої багатоетнічної, як Україна. 

  

Історію Півдня України взагалі та повстансько-партизанського 

руху зокрема ми розпочинаємо пізнавати в наш час по-новому, бо 

багато її сторінок було сфальсифіковано. Однією з таких “білих плям” 

є повстанський рух за участі представників національних меншин у 

1917-1931 рр. 

Багатоаспектність проблеми повстанського руху та велика терито-

рія Південної України дозволили створити певну картину національ-

ного повстанського руху даного регіону. Наукові результати і новизна 

дослідження в загальних рисах зводяться до такого: 

 ширше проаналізовано головне питання теми: участь етнічних 

меншин у повстанській боротьбі; 

 показано боротьбу татарського, німецького, болгарського та 

єврейського населення Півдня України проти більшовицького 

та денікінського режимів у 1917-1921 рр.; 

 показано роль польського фактора в антибільшовицькій боротьбі; 

 висвітлено роль представників національних меншин в антико-

муністичних повстанських акціях у 1921-1931 рр. 

У контексті загальної проблеми повстансько-партизанського руху 

селян Півдня України слід виділити особливий напрям боротьби – 

національний. У період 1917-1931 рр. на Півдні України відбулося 

118 виступів представників національних меншин. Найяскравіше рух 

представлений діями німців-колоністів. Кількість добре озброєних 

німецьких дружинників лише на Півдні України налічувала кілька 

тисяч. Їхня боротьба мала і стихійний, і організований характер. Вони 

боролися проти засилля більшовицького, денікінського і комуністич-

ного режимів. Періоди найвищого піднесення їхньої боротьби відно-

сяться до 1919-1921 рр.  

Встановлено, що етнічний фактор на Півдні України відіграв таку 

ж важливу роль у посиленні повстанського руху, як і аграрний, а на 

Одещині навіть мав домінуюче значення. 

Єврейські погроми відносяться до однієї з найбільш трагічних 

сторінок історії Півдня України. Єврейське населення разом з україн-

цями змогло вистояти в цій нерівній боротьбі проти антисемітських 

режимів, провокацій та запланованих знищень і вписати власну сторін-

ку в історію українського повстанства. 
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