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П о д я к и
%

Років десять тому моя бабуся з материного боку, Марґарет Горст, що я з 
нею проводив літо, поділилася зі мною спогадами про своє дитинство в перед
революційному Дагестані, де вона, дівчинка з родини менонітів, росла поруч із 
«татарами»-кумиками. Згодом, під час революції та громадянської війни, вона 
пережила жорстокий погром заможної менонітської громади на Півдні України 
селянськими ватагами Махна, аж заки 1924 року нарешті виїхала назавжди з 
Радянського Союзу й приєдналася в Канаді до діяспори менонітів -  вихідців із 
Росії. Її оповіді розбудили в мені зацікавлення проблемою етнічности. Я ніколи 
не вмів належно відповісти на просте питання, яке мені завжди ставлять під час 
відвідин Росії чи України: «Хто Ви за національністю?» Ті відповіді, що мають 
якийсь сенс для мене -  меноніт або канадієць, -  нікого не вдовольняють. Перше, -  
кажуть мені, -  це віросповідання, а друге -  громадянство. Про цю книжку можна 
сказати, що вона є розлогим поясненням, чому я, віддалений від Росії та України 
лише двома поколіннями, вже не в змозі задовільно відповісти на це, здавалося б, 
невибагливе радянське питання.

Початок їй дала дисертація, над якою я працював у Чиказькому університеті: 
тамтой інтелектуальний клімат пасував мені якнайліпше. Про кращу дисертацій
ну комісію, ніж у мене, годі було мріяти: Ричард Гелі викладав мені базовий курс 
російської історії після того, як я облишив заплановану вже було дисертацію про 
англійську духовну поезію XVII ст.; Рон Сьюні ділився зі мною власними енци
клопедичними знаннями національного питання й завжди підтримував своїм до
брим гумором і приязню, а вигострений розум Дейвіда Лейтина і його відданість 
порівняльним і міждисциплінарним дослідженням виводили мене на нові обрії. 
Утім, найбільше я завдячую моїй науковій консультантці Шейлі Фіцпатрик, яка 
навчила мене історичного ремесла, була взірцем цілеспрямованости й дисципліни 
та джерелом моральної підтримки, а водночас залишала мені цілковиту інтелек
туальну свободу.

Ще я дякую своїм чиказьким друзям Метові Пейну, Джеймсові Гарису, 
Джошеві Санборну, Ґолфові Алексополусу, Джонові Бовну та Джонові Макке- 
нону, -  вони зробили мої «муки слова» стерпними, ба іноді й приємними. Особлива
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Подяки

подяка належиться Джулі Геслер -  не лише за щотижневі партії бриджу і дешеве 
к’янті, але й за прочитання рукопису та вартісні поради, що врешті сприяли ви
робленню слушної композиції книжки, -  а ще Метові Ліну, чиї думки справили 
визначальний вплив на моє розуміння радянської історії.

Крім уже згаданих, корисні завваги надходили від Йорґа Баберовскі, Пітера 
Блітстайна, Дейвіда Бранденберґера, Джона Бушнела, Лін Віоли, Марка фон 
Гаґена, Пітера Голквіста, Андреа Ґраціозі, Гіроакі Куромії, Даґласа Нортропа, Ґа- 
бора Ритерспорна, Юрія Сльозкіна, Романа Шпорлюка та Джеймса Юрі. У Москві 
мені допомагали Алєксандр Лівшин, Олєґ Хлєвнюк, Лідія Кошелєва, Алєксандр 
Квашенкін, Діна Нохотовіч і Ларіса Роговая. З-поміж киян я особливо вдячний 
Русланові Пирогу за його політику відкритости архівів та моєму доброму прияте
леві Юрієві Шаповалу, який щедро ділився зі мною своїм невичерпним знанням 
української історії та архівів. Насамкінець я хотів би подякувати Брюсові Гедлему, 
Робертові Гушці, Малксуїмові Ґладвелу, Вільямові Екслі, Майклові Марину та ці
лому кланові Мартинів, а передусім моїм батькам -  Лойдові та Делфін Мартинам.

Дослідницьку роботу, що її вислідом стала ця книжка, підтримували Міжна
родна рада досліджень та обміну (IREX), Канадська рада з питань соціяльних і 
гуманітарних наук (SSHRC), програма Ради поглибленого вивчення проблем 
миру та міжнародної співпраці (CASPIC) Фундації Джона і Кетрин Мак-Артурів 
та фонд ім. Клейленда Бойдена Ґрея для сприяння дослідницькій праці молодих 
викладачів на історичному факультеті Гарвардського університету. Розділ 2 було 
частково опубліковано під заголовком «Кордони й етнічний конфлікт: радян
ський експеримент з етно-територіяльного поділу» («Borders and Ethnic Conflict: 
The Soviet Experiment in Ethno-Territorial Proliferation») у 47-му томі «JahrbOcher 
fur Geschichte Osteuropas» (вересень 1999, c. 538-555). Перший варіянт розділу 8 
вміщено під заголовком «Початки радянських етнічних чисток» («The Origins 
of Soviet Ethnic Cleansing») у 70-му томі «Journal of Modern History» (грудень 
1998, c. 813-861). Розділ 10 частково надруковано під заголовком «Русифікація 
РСФРР» («The Russification of the RSFSR») у 39-му томі «Cahiers du monde russe» 
(№ 1-2 за 1998, c. 99-118). Автор висловлює дяку видавцям за дозвіл передруку
вати ці публікації.

Книжку присвячено Салі, без чиєї любові та неймовірної терплячосте її ні
коли не було б написано, й Елі, яка прийшла на світ у розпалі праці та скрасила її 
своєю появою.

Т.М.
Кембридж, Масачусетс



1
Радянська Імперія 

національного вирівнювання

Радянський* Союз був першою в світі Імперією національного вирівню
вання** Російський революційний уряд, опинившися віч-на-віч зі злетом 
національного руху, першим на теренах старих багатонаціональних держав 
Европи зреагував на нього систематичним сприянням розвиткові національ
ної свідомости етнічних меншин і створенням для них багатьох інституцій- 
них форм, притаманних національним державам1. Більшовицька стратегія 
полягала в тому, щоб очолити процес деколонізації (неминучість якого ви
глядала очевидною) і здійснити його, зберігши територіяльну цілість ко
лишньої Російської імперії. Задля цього радянська держава сформувала, 
крім понад десятка союзних республік, десятки тисяч національно-терито- 
ріяльних утворень на цілому обширові Радянського Союзу. Керівні посади 
в адміністрації, освіті та господарстві тут обіймали спеціально вишколені

* Усупереч власній едиційній настанові вживати в перекладах на українську винятко
во поняття «совєтський», редакція ухвалила в цьому тексті послуговуватися словом 
«радянський», зокрема з огляду на рясне цитування тут джерел, що містять саме та
кий слововжиток; сусідство «совєтського» в авторському мовленні та «радянського» 
в численних цитатах, попри виразну значущість такого очуднюваного й іншувального 
прийому, створювало би неабиякі ускладнення для читачів. -  Ред.
** Див. докладніше обґрунтування вживаного у цьому виданні українського еквіва
лента поняття «affirmative action» у редакційній примітці на с. 36. -  Ред.
1 Із-поміж старих європейських імперій першою відчула загрозу власному існуван
ню з боку незалежницького руху Австро-Угорщина. Починаючи з 1867 року угорська 
частина імперії втілювала стратегію побудови угорської національної держави шля
хом винародовлення (асиміляції) меншин, натомість у її австрійській частині запо
чатковано чимало ініціятив, підхоплених пізніше в Радянському Союзі. Та все ж ця 
політика насамперед спиралася на захисній тактиці поступок вимогам національних 
діячів, тоді як Радянський Союз здійснював наступальну, упереджувальну стратегію 
сприяння національному будівництву в неросіян, намагаючися таким робом запобігти 
піднесенню національних рухів. Щодо політичних процесів в Австро-Угорщині див.: 
Die Habsburgermonarchie, 1848-1918, hrsg. von Adam Wandruszka und Peter Urbanitsch, 
Bd. Ill (Wien, 1980).
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1. Радянська Імперія національного вирівнювання

національні кадри. У кожному з цих утворень проголошувано офіційною на
ціональну мову. Випадки, коли у зв’язку з цим виникала потреба вироблення 
зовсім нових літературних мов, можна лічити на десятки. Радянська держа
ва фінансувала масовий випуск книжково-газетної продукції та кінофіль
мів, створення театрів, музеїв, народних музичних колективів та інші форми 
культурного життя національними мовами. Нічого подібного історія доти не 
знала, ба й пізніше жодна інша багатонаціональна держава -  за винятком 
хіба що Індії -  не наблизилася до масштабів радянської політики національ
ного вирівнювання. Цей новий і напрочуд цікавий експеримент у керуванні 
багатонаціональною державою є предметом розгляду в нашій книжці.

,  Логіка Імперії 
національного вирівнювання

Чому більшовики зробили вибір на користь такої радикальної страте
гії? Захопивши владу в жовтні 1917 року, вони ще не мали чітко окресленої 
національної політики. Як і Вудро Вілсон, вони проголошували привабливе 
гасло права націй на самовизначення. Однак цим гаслом вони домагалися 
лишень підтримки революції з боку меншин і зовсім не мали наміру вико
ристовувати його як модель керування багатонаціональною державою. Хоча 
Лєнін завжди приділяв увагу національному питанню, над сподівання по
тужна мобілізаційна спромога національного чинника під час революції та 
громадянської війни неабияк його здивувала і стурбувала. Якщо більшови
ки очікували були сплеску націоналізму в Польщі та Фінляндії, то появи 
численних національних рухів мало не по всій колишній Російській імперії 
вони аж ніяк не передбачали. Особливо дратував їх потужний національний 
рух на Україні. Безпосереднє зіткнення з націоналізмом змусило більшови
ків виробити нову національну політику2.

Без суперечок тут не обійшлося. З одного боку стояли прихильники на
ціонального будівництва з Леніним і Сталіним на чолі, з другого -  інтерна

2 Див.: Richard Pipes, The Formation of the Soviet Union (Cambridge, Mass., 1964); 
Ronald Grigor Suny, The Revenge of the Past (Stanford, Calif., 1993); Андреа Грациози, 
Большевики u крестьяне на Украине, 1918-1919 годи (Москва, 1997); Jeremy Smith, 
The Bolsheviks and the National Question, 1917-1923 (London, 1999); Yuri Slezkine, «The 
USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism», 
Slavic Review, vol. 53 (Summer 1994); Francine Hirsch, «Empire of Nations: Colonial 
Technologies and the Making of the Soviet Union, 1917-1939» (Ph. D. diss., Princeton 
University, 1998).
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Логіка Імперії національного вирівнювання

ціоналісти, що їхніми ватажками були Георгій Пятаков і Ніколай Бухарін. 
На VIII з'їзді партії в березні 1919 року ці сторони зударилися з приводу 
права націй на самовизначення3. За словами Пятакова, який покликався на 
«доволі великий і болісний досвід» на окраїнах, «гасло “право націй на само
визначення” [...] показало себе на практиці, під час соціялістичної революції, 
як гасло, що гуртує навколо себе всі контрреволюційні сили»4. Коли вже про- 
летаріят узяв до рук владу, -  стверджував Пятаков, -  національне питання 
стає неактуальним: «Це або просто дипломатична гра, [...] або це щось гірше, 
ніж гра, коли ми беремо це за правду»5. Пятакова підтримав Бухарін, заявив
ши, що право на самовизначення має поширюватися тільки на пролетаріят, а 
не на «фіктивну так звану “волю нації”»6.

Щодо цього Лєнін сперечався з Пятаковим та іншими ще до і під час 
революції7. На новий виклик він зреагував із притаманною йому енергією. 
Цілком погоджуючися з тим, що націоналізм єднав усі контрреволюційні 
сили, Лєнін завважував, що він так само перетягнув на свій бік і класових 
союзників більшовиків. Фінська буржуазія успішно «дурила народ, дури
ла трудящі маси тим, що москалі, шовіністи-великороси, хочуть задушити 
фінів»8. Аргументи на кшталт пятаковських тільки збільшували такі побою-

3 Добрий огляд цього питання подає Джеремі Сміт (див.: Jeremy Smith, The Bolsheviks 
and the National Question, 1917-1923, 7-28).
4 Протоколи сьездов u конференций Всесоюзной коммунистической партии (б). Восьмой 
сьезд РКП(б). 18-23 марта 1919 г под ред. Ем. Ярославского (Москва, 1933): 79-80 
(надалі -  Восьмой сьезд).
5 Там само: 82.
6 Там само: 48-49. Упродовж нетривалого часу -  в грудні 1917 року -  січні 1918 року -  
на цій позиції стояв і Сталін (див.: Й. В. Сталін, «Відповідь товаришам українцям в 
тилу і на фронті», Твори, пер. з рос. вид., схвалений комісією ЦК КП(б)У, т. 4 (Київ, 
1946): 10; «Виступи на III Всеросійському з’їзді Рад P., С. і С. Д. 10-18 січня 1918 р.», 
там само: 34-35).
7 Дві основні праці Леніна передреволюційного періоду, де він критикував позицію 
Пятакова (що її головною речницею була Роза Люксембург), -  це статті «Про пра
во націй на самовизначення», датована 1914 роком (див.: Н. Ленін (В. Ульянов), 
Національне питання (1910-1920 p.p.), пер. за ред. М. Скрипника (Харків, 1927): 77- 
119) та «Соціялістична революція й право націй на самовизначення», датована 
1916 роком (див.: там само: 134-143). Він також дискутував із Пятаковим на VII 
партійній конференції у квітні 1917 року; див.: Национальньш вопрос на перекрестке 
мнений (Москва, 1992): 11-27.
8 Н. Ленін (В. Ульянов), «Промова на VIII з’їзді РКП (більшовиків)», Н. Ленін 
(В. Ульянов), Національне питання (1910-1920p.p.)'. 181.
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1. Радянська Імперія національного вирівнювання

вання, а отже й посилювали національний опір. Лише «завдяки тому, що ми 
визнали право [фінської] нації на самовизначення, процес [класової] дифе- 
ренціяції там був полегшений». Націоналізм живиться історичною недові
рою: «Трудящі маси інших націй повні були недовір’я до великоросів, як на
ції глитайської, гнобительської»9. Тільки правом на самовизначення можна 
подолати цю недовіру, -  твердив Лєнін, -  а от пятаковська політика змусить 
партію успадкувати царський шовінізм: «Колупнути котрого комуніста -  то 
й знайдеш великоруського шовініста. [...] Він у багатьох із нас сидить, і з ним 
треба боротись»10.

З’їзд підтримав Леніна й офіційно залишив без змін тезу про рівне пра
во націй на державне відокремлення11. Звісно, більшість народів колишньої 
Російської імперії мусили користатися з цього права в межах Радянського 
Союзу. Отже, на 1919-1923 роки припало уточнення того, як саме могло ви
глядати самовизначення неросіян у складі унітарної радянської держави. 
Як наслідок постала Імперія національного вирівнювання, що в ній утілено 
було стратегію знешкодження націоналізму шляхом утвердження т. зв. «на
ціональних форм». За підґрунтя такої політики правило потрактування на
ціоналізму в працях Леніна і Сталіна. Перший не раз звертався до національ
ного питання в 1912-1916 роках, коли висував і обстоював гасло самовизна
чення, і в 1919-1922 роках, стривожений здобутками національних рухів у 
перебігу громадянської війни12. Другий ще до революції написав класичну 
розвідку «Марксизм і національне питання» та зажив серед більшовиків сла
ви «майстра з національних питань»13, а в 1917-1923 роках був наркомом у 
справах національностей і офіційним доповідачем із національного питан

9 Там само: 184.
10 Там само: 184-185.
11 Там само: 387. Пор.: Jeremy Smith, The Bolsheviks and the National Question: 21.
12 Беручи 1912-1916 роки, на додачу до вже згаданих праць можна назвати такі: «Тези 
по національному питанню» (1913) (див.: В. І. Ленін, Повне зібрання творів, пер. з 5-го 
рос. вид., т. 23 (Київ, 1972): 300-308), «Критичні уваги до національного питання» 
(1913) (див.: Н. Ленін (В. Ульянов), Національне питання (1910-1920 p.p.)'. 30-54), 
«Підсумки дискусії про самовизначення» (1916) (див.: там само: 144-171). Серед 
праць періоду 1919-1922 років: «Лист до робітників і селян України з приводу пере
мог над Денікіним» (1919) (див.: В. І. Ленін, Повне зібрання творів, т. 40 (Київ, 1974): 
39-45), «Про утворення СРСР» (1922) (див.: там само, 45:201-202), «До питання про 
національності чи про “автономізацію”» (1922) (див.: там само: 339-345).
13 «Из истории образования СССР. Стенограмма заседания секции XII сьезда РКП(б) 
по национальному вопросу 25.04.23», Известия ЦК КПСС, № 4 (1991): 169.
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ня на партійних з’їздах14. Між Леніним і Сталіним панувала засаднича згода 
щодо виправданосте і посутніх обрисів цієї нової політики, хоча 1922 року 
вони зайшли в суперечку один із одним стосовно важливих моментів її прак
тичного втілення. їхній погляд на національне питання зіперто було на трьох 
головних засновках, про які мова далі.

Марксистський засновок
Перш за все -  і тут Ленін погоджувався з Пятаковим -  націоналізм був 

надзвичайно небезпечною рушійною ідеологією, здатною створювати над
класові союзи задля досягнення національної мети. Ленін називав цю іде
ологію «буржуазним шахрайством»15, але визнавав, що завдяки їй можна, 
наче тому їжакові з казки братів Ґрим, доскочити свого. Націоналізм спра
цьовував, бо надавав національної форми об’єктивним соціяльним кривдам. 
На XII партійному з’їзді Бухарін, який тоді (1923 року) ревно обстоював 
партійну лінію в національному питанні, зазначав: «[...Ч]ерез те, що ми бе
ремо з нього [неросійського селянства. -  Т. М.\ податки тощо [...], їхнє [се
лян. -  Т. М.] невдоволення прибирає національної форми й формулювання, 
яке використовують наші супротивники»16. Ернест Ґелнер спародіював цей 
погляд, назвавши його теорією «помилкової адреси»: «Подібно до того, як 
радикальні мусульмани-шиїти вважають, що архангел Джабраїл (Гавриїл) 
помилився, передавши Послання Магометові, замість адресувати його Алі, 
марксисти вважають, що такої ж жахливої помилки припустилися і дух істо
рії або людська свідомість. Послання, яке мало пробудити класи, через якусь 
фатальну помилку пошти отримали нації»17.

Отже, більшовики мали націоналізм за маскувальну ідеологію. Мета
фори, пов’язані з маскуванням, раз у раз виникають у їхніх міркуваннях про 
національне. Особливо полюбляв їх Сталін: «Національний прапор присті
бується до справи лише для обману мас, як популярний прапор, зручний для 
прикриття контрреволюційних замислів національної буржуазії»18. «Якщо 
буржуазні кола [...] старалися надати національного забарвлення [...] кон
фліктам, то тільки тому, що їм це було вигідно, що зручно було за національ

14 Статті та промови Сталіна на цю тему зібрано у виданні: Й. Сталін, Марксизм і 
національно-колоніальне питання: Збірник вибраних статей і промов (Київ, 1940).
15 Н. Ленін (В. Ульянов), «Як єпископ Никон обороняє українців», Н. Ленін 
(В. Ульянов), Національне питання (1910-1920p.p.)'. 28.
16 Двенадцатий сьезд РКП(б). Стенографический отчет (Москва, 1968): 612.
17 Ернест Ґелнер, Нації та націоналізм; Націоналізм (Київ, 2003): 176.
18 Й. В. Сталін, «Жовтневий переворот і національне питання», Твори, т. 4:161.
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ним костюмом приховати боротьбу з владою трудових мас [...]»19. Це розу
міння націоналізму як маскувальної ідеології пояснює, чому більшовики 
надзвичайно підозріливо ставилися до всякого національного самовиражен
ня навіть після того, як самі ж почали провадити політику, свідомо покли
кану йому сприяти. Приміром, у 1933 році, виправдовуючи хвилю репресій 
проти національних діячів, Сталін удається саме до маскувальної метафори: 
«[...] пережитки капіталізму в свідомості людей далеко більш живучі в галузі 
національного питання, ніж в будь-якій іншій галузі. Вони більш живучі, бо 
мають можливість добре маскуватися в національному костюмі»20.

Таке тлумачення націоналізму й спонукало Пятакова до відповіді, що 
здавалася єдино можливою з логічного погляду: вдарити проти націоналізму 
як контрреволюційної ідеології та проти самої національносте як атавізму 
капіталістичної доби. Натомість Лєнін і Сталін дійшли протилежного ви
сновку. Згідно з їхніми міркуваннями, гарантування національних форм у 
радянській державі могло розбити надкласові національні союзи, що мали 
на меті досягнення власної державности. Відтак цілком природно мали ви
никати міжкласові суперечності, даючи радянському урядові змогу залучати 
робітників і селян на підтримку соціялістичних перетворень. Лєнін ствер
джував, що з унезалежненням Фінляндії класовий конфлікт не послабшав, а 
загострився21. Таких самих наслідків слід було очікувати від національного 
самовизначення й у Радянському Союзі. Сталін теж наполягав на потребі 
«“ взяти” у них (національної буржуазії. -  Т. М.) автономію, попереду очис
тивши її від буржуазної скверни, і перетворити її з буржуазної в радянську»22. 
Отже, поступово увиразнилася думка, що надкласові націоналістичні гасла 
можна знешкодити забезпеченням національних форм. У цьому й полягав 
марксистський засновок.

19 Й. В. Сталін, «Виступи на III Всеросійському з’їзді Рад P., С. і С. Д.»: 34.
20 Й. В. Сталін, «Звітна доповідь XVII з’їздові партії про роботу ЦК ВКП(б)», Твори, 
т. 11 (Київ, 1953): 356.
21 У своїх передреволюційних працях Лєнін не раз повторював, що надання Швецією 
незалежносте Норвегії 1905 року прискорило розвиток класових конфліктів в обох 
країнах. Див.: Н. Ленін (В. Ульянов), «Про право націй на самовизначення», Н. Ленін 
(В. Ульянов), Національне питання (1910-1920 p.p.): 98-99; Н. Ленін (В. Ульянов), 
«Соціялістична революція й право націй на самовизначення», там само: 135.
22 Й. В. Сталін, «Одно з чергових завдань», Твори, т. 4 (Київ, 1952): 77.
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Модернізаційний засновок
Цей підсумок було підкріплено другим засновком: національна свідо

мість є неминучим історичним етапом, що його всі народи мають пройти 
на шляху до інтернаціоналізму. У своїх передреволюційних працях Лєнін 
і Сталін стверджували, що нації виникають лише з початком капіталізму, 
як своєрідний побічний продукт капіталістичного способу виробництва23. 
Вони не є посутнім або постійним атрибутом людства. Можна зрозуміти 
Пятакова, який звідси висновував, що національність за соціялізму втратить 
своє значення, а отже й не заслуговує на якийсь особливий статус. Утім, і 
Лєнін, і Сталін наполягали, що національності тривалий час зберігатимуться 
й за соціялізму24, а національна самосвідомість попервах навіть зростатиме. 
Ще 1916 року Лєнін стверджував, що «до неминучого злиття націй людство 
може прийти лише через переходову добу повного визволення всіх гнобле
них націй»25. Сталін пізніше пояснював цей парадокс у такий спосіб: «Ми 
проводимо політику максимального розвитку національної культури, для 
того щоб вона геть зовсім себе вичерпала і щоб по тому була створена база 
для організації міжнародної соціалістичної культури»26.

Як здається, це уявлення про неминучість національного етапу розвитку 
виробилося під впливом двох чинників. По-перше, крах Австро-Угорської 
імперії та несподівана сила національних рухів у колишній Російській імпе
рії спонукали більшовиків з далеко більшою повагою ставитися до впливу й 
повсюдної присутности націоналізму. На Сталіна особливе враження спра
вила націоналізація всуціль понімечених колись міст Австро-Угорщини. 
Виступаючи 1921 року на партійному з’їзді, він зазначив, що якихось пів
сотні років тому всі міста Угорщини мали переважно німецький характер, 
а тепер змадяризувалися. На його переконання, так само «неминуче» зна- 
ціоналізуються й російські міста на Україні та в Білорусії. Опиратися цьо
му -  марна справа: «Не можна йти проти історії»27. Деінде Сталін називав цю

23 Й. В. Сталін, «Марксизм і національне питання», Твори, т. 2 (Київ, 1946): 286-305; 
Н. Ленін (В. Ульянов), «Про право націй на самовизначення»: 77-86.
24 Стосовно Леніна див.: Тайни национальной политики ЦК РКП. Стенографический 
отчет секретного IV совещания ЦК РКП, 1923 г. (Москва, 1992): 30-31. Пор.: 
Й. В. Сталін, «Про політичні завдання Університету народів Сходу», Твори, т. 7 (Київ, 
1952): 135-153.
25 Н. Ленін (В. Ульянов), «Соціялістична революція й право націй на самовизначен
ня»: 136.
26 РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 4490 (1929), арк. 9.
27 Й. В. Сталін, «Заключне слово. 10 березня», Твори, т. 5 (Київ, 1948): 48.

21



1. Радянська Імперія національного вирівнювання

модель «загальним законом національного розвитку в цілому світі»28. Отже, 
національна консолідація була неминучою навіть в умовах соціялізму.

Ба більше -  цей національний етап розвитку набував позитивнішого за
барвлення, пов’язуючися не лише з капіталізмом, а й узагалі з модернізацією. 
У полеміці з Пятаковим і Бухаріним Лєнін на прикладі башкирів відзначав: 
«[... Т]реба почекати на розвиток певної нації, на диференціяцію пролетарія- 
ту від буржуазних елементів, що є неминуча [...] на шляху від середньовіччя 
до буржуазної демократії та від буржуазної демократії -  до демократії про
летарської. Це цілком вірно»29. А що Лєнін зосереджував увагу більшовиків 
на «відсталих» східних народах Радянського Союзу, то національну консолі
дацію стали пов’язувати з історичним поступом. Ця тенденція сягнула куль
мінації під час культурної революції, коли радянська пропаганда хвалилася, 
що на Крайній Півночі тисячолітній процес національного становлення було 
ущільнено до якогось десятка років30. Отже, формування націй стало розгля
датися як неминучий і водночас позитивний етап модернізації Радянського 
Союзу. Такою була суть модернізаційного засновку.

Колоніяльний засновок 
і принцип найбільшої загрози

Згідно з третім і останнім засновком, націоналізм неросійських народів 
насамперед був відповіддю на гноблення з боку царату й пояснювався істо
рично виправданою недовірою до великоросів. Особливий притиск робив на 
цьому Лєнін, який іще 1914 року рішуче критикував Розу Люксембург за 
відкидання права націй на самовизначення, бо це «на ділі допомагає чорно- 
сотенцям-великоросам. [...] Захоплена боротьбою з націоналізмом у Польщі, 
Роза Люксембург забула про націоналізм великоросів, хоч саме цей націона
лізм і найстрашніший за все тепер [...]»31. Націоналізм гноблених, на пере
конання Лєніна, мав загальнодемократичний зміст32, гідний підтримки, тим- 
часом як націоналізм гнобителів не можна виправдати нічим. Насамкінець 
він виступав за «боротьбу з усяким націоналізмом і, насамперед, з націона
лізмом великоруським»33.

28 РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 4490 (1929), арк. 16.
29 Н. Ленін (В. Ульянов), «Промова на VIII з’їзді РКП (більшовиків)»: 182.
30 Див.: II сессия ВЦИКXVсозьіва. Стенографтеский отчет (Москва, 1931): 16. Пор.: 
Yuri Slezkine, Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North (Ithaca, N. Y., 1994).
31 H. Ленін (В. Ульянов), «Про право націй на самовизначення»: 87.
32 Див.: там само: 88.
33 Там само: 118.
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Поведінка більшовиків у 1917-1919 роках переконала Леніна, що Ро
сійська комуністична партія успадкувала від царату психологію великодер
жавницького шовінізму. У неросійських районах більшовики, спираючися 
майже винятково на російську меншину (пролетаріят і сільськогосподарських 
колоністів), часто трактували місцеву людність із відверто шовіністичних по
зицій34. Це занепокоїло Леніна, і його різку критику Пятакова почасти спричи
нила саме антиукраїнська політика цього партійця в Києві. У грудні 1919 року 
Ленін знову гостро засудив більшовицький шовінізм на Україні35. Його гнів 
сягнув апогею під час сумнозвісної грузинської справи 1922 року, коли Ленін 
затаврував Дзєржинського, Сталіна й Орджонікідзе як великоросів-шовініс- 
тів (за його висловом, «обрусілі інородці» часто «пересолюють» щодо «істин
но руського» настрою)36. Більшовицький шовінізм такого ґатунку надихнув 
Леніна на коване слово «рус^петство» (безглуздий російський шовінізм), що 
ввійшло відтак до більшовицького лексикону, перетворившися на неоціненну 
зброю в риторичному арсеналі національних республік37.

Стурбованість Леніна великоросійським шовінізмом спричинилася 
до утвердження головного принципу радянської національної політики. У 
грудні 1922 року Ленін удруге після 1914 року розкритикував великоросій
ський шовінізм, додавши нову пересторогу: мовляв, слід «відрізняти націо
налізм нації гноблячої і нації пригнобленої, націоналізм великої нації і на
ціоналізм нації маленької. Щодо другого націоналізму, майже завжди в істо
ричній практиці ми, націонали великої нації, виявляємось винними в безлічі 
насильств»38. Ця теза ввійшла до набору стандартних формул більшовиць
кої риторики у вигляді розрізнення наступального великодержавницького 
шовінізму та захисного місцевого, і то другий потрактовано як виправдану 
реакцію на перший. Своєю чергою, цей погляд привів до визнання фунда
ментального «принципу найбільшої загрози», згідно з яким великодержав
ницький (чи великоросійський) шовінізм становив більшу небезпеку, ніж 
місцевий націоналізм39. У цьому полягав колоніяльний засновок.

34 Див.: Десятий сьезд РКП(б). Протоколи (Москва, 1933): 195-209. Пор.: Ri
chard Pipes, The Formation of the Soviet Union: 126-154,172-183.
35 Див.: The Unknown Lenin, ed. by Richard Pipes (New Haven, Conn., 1996): 76-77.
36 Див.: В. І. Ленін, «До питання про національності або про “автономізацію”»: 339-345.
37 Авторство цього слова приписує Леніну Затонський у виступі на партійному з’їзді 
1921 року. Див.: Десятий сьезд РКП(б). Протоколи: 207.
38 В. І. Ленін, «До питання про національності або про “автономізацію”»: 341-342.
39 Див.: «Національні моменти в партійному і державному будівництві. (Резолюція, 
прийнята XII з’їздом РКП(б) в квітні 1923 р.)», Й. Сталін, Марксизм і національно- 
колоніальне питання: 226-228.
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Скрайнє формулювання цієї засади спричинило наприкінці 1922 року 
першу з двох полемік Леніна зі Сталіним щодо національної політики40. 
Сталін, який іще й до 1922-1923 років погоджувався з принципом найбіль
шої загрози, підтримував його й 1923 року, а з квітня 1923 року й до грудня 
1932 року здійснював зіперту на цьому принципі національну політику. Втім, 
йому муляв підхід, за якого всякий місцевий націоналізм пояснювався реак
цією на великодержавницький шовінізм. Засновуючися на власному грузин
ському досвіді, він наголошував, що тамтешньому націоналізмові так само 
притаманний великодержавницький визиск осетинської та абхазької мен
шин. Тому в Сталіна засудження великоруського шовінізму завжди йшло в 
парі з окремим засудженням місцевого націоналізму, нехай менш небезпеч
ного41. Ця різниця в акцентах спонукала Сталіна у вересні 1922 року жартома 
закинути Леніну «національний лібералізм»42. Цю ж таки різницю оприяв- 
нює й термінології, що її вживали Ленін і Сталін. Перший зазвичай називав 
російський націоналізм великодержавницьким шовінізмом, виокремлюючи 
його тим самим із-поміж інших націоналізмів, тимчасом як другий надавав 
перевагу термінові «великоруський шовінізм». Та попри ці нюанси Сталін 
послідовно підтримував сам принцип найбільшої загрози.

Отже, марксистський, модернізаційний і колоніяльний засновки утво
рювали теоретичне підґрунтя для національної політики, що її Лєнін і Сталін 
успішно накинули прохолодно наставленій до неї партії більшовиків низкою 
резолюцій, ухвалених на партійних з'їздах 1919,1921 і 1923 pp.43. У стислому 
викладі їхня арґументація була такою. Націоналізм -  це маскувальна ідеоло
гія, яка призводить до вираження законних класових інтересів неналежним 
робом -  не в соціялістичному русі на класовій основі, а у формі надкласового 
національного руху. Національна ідентичність не є чимось одвічним; вона 
виникає як побічний продукт сучасного капіталістичного та ранньосоція- 
лістичного устрою, і через це треба пройти, щоб досягти інтернаціоналізму в 
умовах зрілого соціялістичного суспільства. Оскільки національна ідентич

40 Друга полеміка стосувалася побудови Радянського Союзу та особливого місця Росії 
в його складі. Її розглянуто в розділі 10.
41 Див.: Й. В. Сталін, «Доповідь про національні моменти в партійному і державному 
будівництві», Твори, т. 5 (Київ, 1948): 235-236,241-246.
42 Див.: «Из истории образования СССР», № 9 (1989): 208.
43 Найважливіші резолюції містяться в таких виданнях: Н. Ленін (В. Ульянов), На
ціональне питання (1910-1920 p.p.): 213; Й. Сталін, Марксизм і національно-коло
ніальне питання: 218-230; Тайни национальной политики ЦК РКП. Стенографический 
отчет секретного IV совещания ЦК РКП, 1923 г.: 282-286.

24



Логіка Імперії національного вирівнювання

ність таки існує в сучасному світі, націоналізм пригноблених неросійських 
народів є виразом не тільки замаскованого класового протесту, але й закон
ного національного невдоволення гнобительським великодержавницьким 
шовінізмом панівної російської нації. Тому ні націоналізм, ні національну 
ідентичність не варто однозначно засуджувати як реакційні явища. Деякі 
національні вимоги -  ті, що стосуються національної «форми», -  насправ
ді є законними, і їх слід задовольнити, щоб розбити надкласові національні 
союзи. Така політика прискорить класове розшарування й дозволить партії 
здобути підтримку соціялістичних перетворень із боку пролетаріяту й се
лянства неросійської національности. Націоналізм буде знешкоджено забез
печенням національних форм.

Принцип П’ємонту
Четвертим чинником, що вплинув на постання Імперії національного 

вирівнювання, Суло перехрещення національної політики з міжнародною. 
Ще в листопаді 1917 року за підписом Леніна і Сталіна вийшла «Відозва 
Ради народних комісарів до всіх трудящих мусульман Росії та Сходу» з обі
цянкою покласти край імперіялістичному визискові в колишній Російській 
імперії та закликом до мусульман за межами Росії скинути своїх колоніяль- 
них уярмлювачів44. Під добу громадянської війни таке нав’язування націо
нальної політики всередині країни до зовнішньополітичних цілей набуло не
абиякого поширення. Після укладення Ризької мирної угоди 1921 року, коли 
мільйони українців та білорусів опинилися під Польщею, радянська влада 
перенесла свою увагу на Захід. Тепер західний кордон Радянського Союзу 
розтинав фінську, білоруську, українську та румунську етнічні території. 
Радянський уряд плекав надію, що показово прихильне ставлення до цих на
ціональностей у себе заімпонує їхнім братам у Польщі, Фінляндії та Румунії.

Найголовнішою метою цієї стратегії було привернення та евентуальне 
приєднання численної української людности в Польщі. У квітні 1924 року 
центральна газета Радянської України оприлюднила це прагнення:

Колись Галичина була «П’ємонтом» української культури. Тепер, коли 
українська культура задушується в «культурній», «європейській» 
Польщі, її осередок природно перенісся до СРСР45.

44 Див.: И. Лазовский и И. Бибин, Советская политика за 10 лет по национальному во- 
просу в РСФСР (Москва и Ленинград, 1928): 2-3.
45 «Українська культура в “культурній” Польщі», Вісти ВУЦВК, № 87 (17 квітня 
1924 p.): 1.
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В українському політичному дискурсі 1920-х років Радянську Україну 
розглядали як П’ємонт XX ст., що навколо нього об’єднається -  спершу куль
турно, а відтак і політично -  українське населення Польщі, Чехословаччини 
та Румунії46. Тому я називаю радянське намагання використати транскордон
ні етнічні зв’язки задля політичного впливу на сусідні держави «принципом 
П’ємонту». Втім, слід наголосити, що ця зовнішньополітична мета ніколи не 
була головним мотивом радянської національної політики. Її трактовано як 
можливий додатковий зиск від політики, здійснюваної всередині країни. Від 
цього залежала інтенсивність її втілення у «чутливих» регіонах, але не зміст 
політики як такої. Щоправда, принцип П’ємонту відіграє ключову роль у пе
регляді цієї політики наприкінці 1932 року.

Вміст Імперії 
національного вирівнювання

Офіційний виклад змісту радянської національної політики набув оста
точних обрисів у резолюціях, ухвалених на XII з’їзді партії у квітні 1923 року 
та спеціяльній конференції ЦК з питань національної політики в червні того 
ж року. Ці резолюції, вкупі з промовами Сталіна на їх підтримку, стали під- 
ставовими джерелами більшовицької національної політики і зберігали цей 
статус упродовж усієї сталінської доби47. До квітня 1923 року національна 
політика раз у раз ставала предметом дискусій на важливих партійних фору
мах. Після червня 1923 року ці публічні дискусії припинилися48. Резолюції 
1923 року стверджували, що радянська держава надаватиме максимальну 
підтримку тим національним «формам», які не заходитимуть у суперечність 
із унітарним централізованим державним устроєм: національно-територі- 
яльним утворенням, національним мовам, національним кадрам і національ
ним культурам.

46 Наприклад, див.: М. Скрипник, «УСРР -  піємонт українських трудящих мас», 
М. Скрипник, Статті й промови, т. 2, част. 2 (Харків, 1931): 153-159.
47 Збірку цих класичних текстів Сталіна періодично перевидавали під назвою 
«Марксизм і національно-колоніяльне питання».
48 Після червня 1923 року зміст радянської національної політики більше не обгово
рювався найвищими партійними органами, за винятком хіба що комісії Політбюра у 
справах РСФРР у 1926-1927 роках, робота якої не дала, втім, конкретних результатів 
(див. розділ X). Періодично виносили на обговорення питання практичної реалізації, 
однак національна політика протягом 1925-1936 років жодного разу не з’являлася в 
порядку денному партійних з’їздів чи пленумів ЦК.
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Національно-територіяльні утворення
Станом на червень 1923 року формування національно-територіяльних 

утворень для більшости великих народів Радянського Союзу фактично за
кінчилося49. Резолюції 1923 року лише потвердили їх існування, засудив
ши будь-які наміри скасувати їх. Утім, надалі залишалася нерозв’язаною 
проблема територіяльно розпорошених національних меншин. Радянська 
політика виступала проти їх асиміляції, водночас відкидаючи австро-марк- 
систське розв'язання, що полягало в наданні позатериторіяльної національ
но-культурної автономії50. Вважалося, що обидва ці варіянти посилювати
муть націоналізм і загострюватимуть етнічні конфлікти. Розв'язання, якого 
більшовики дійшли в середині 1920-х років, відзначалося типовим для них 
радикалізмом. Національно-територіяльна система мала поширитися на 
дедалі дрібніші одиниці: національні райони, сільські ради, колгоспи, -  аж 
поки не буде досягнуто цілковиту відповідність із національною належніс
тю кожного радянського громадянина. Як наслідок з'явилася грандіозна пі
раміда національних рад, що охоплювала тисячі національно-територіяль- 
них утворень.

Національні мови та національні кадри
Головну увагу в резолюціях 1923 року приділялося політиці одночас

ного сприяння розвиткові національних мов і підготування національних 
кадрів. У кожному національно-територіяльному утворенні мова титульної 
нації мала набути статусу офіційної. Передбачалося також цілеспрямовано 
готувати національні кадри й просувати їх на керівні посади в партії, уряді, 
господарстві та освіті відповідного національно-територіяльного утворен
ня. Хоча цю політику була намічено ще 1920 року й офіційно затверджено 
з'їздом партії 1921 року, для її практичної реалізації тим часом не було зро
блено майже нічого51. Обидві постанови 1923 року засуджували цю інерт

49 На червень 1923 року вже існували дві федеративні, п’ять союзних і дванадцять ав
тономних республік, а також одинадцять автономних областей. Процес формування 
національних територій завершився 1924 року в Середній Азії. Про створення націо
нальних територій у цей період див.: Жизнь национальностей, № 1 (1923; спеціяльне 
число); nop.: Jeremy Smith, The Bolsheviks and the National Question: 29-107.
50 Див.: Tim Bottomore and Patrick Goode (eds.), Austro-Marxism (Oxford, 1978).
51 Резолюція партійного з’їзду 1919 року ще не містила вироблених указівок щодо такої 
політики. Стосовно раннього етапу див.: С. Диманштейн, «Еще мало опьіта», Жизнь 
национальностей, № 33 (31 августа 1919 г.): 1; Й. В. Сталін, «Політика радянської вла
ди в національному питанні в Росії», Твори, т. 4:350-362.
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ність, вимагаючи невідкладних дій. Політика одночасного просунення наці
ональних мов і національних кадрів невдовзі дістала назву «коренізація» й 
перетворилася на наріжний камінь радянської національної політики.

Термін «коренізація» походить не безпосередньо від основи корен-, а від 
прикметника «корінний» («корінний народ»). Новотвір «коренізація» впи
сувався в більшовицьку деколонізаційну риторику, що надавала першість 
корінним народам перед т. зв. «зайшлими елементами». Проте 1923 року 
він іще не набув поширення. Тоді частіше вживали термін «націоналізація», 
яким наголошувано ідею національного будівництва52. Він мав різні відпо
відники в національних республіках, де політику, про яку йдеться, окрес
лювали за назвою титульної національности: «українізація», «узбекизація», 
«ойротизація». Пізніше поняття «коренізація» виробила відповідальна за 
національну політику центральна бюрократія, що обслуговувала головно 
позатериторіяльні національні меншини, а отже воліла терміна, який охоп
лював би всі корінні народи, а не лише титульні нації. Термін «коренізація» 
на окреслення відповідної політики поступово почав переважати, хоча, при
міром, Сталін завжди говорив саме про «націоналізацію»53.

Резолюціями 1923 року коренізацію поставлено на перше місце серед 
невідкладних завдань радянської національної політики. У дусі лєнінсько- 
сталінського психологічного тлумачення націоналізму наголошувано на 
суб’єктивних наслідках коренізації. Завдяки їй радянська влада виглядати
ме «рідною», «близькою», «народною», «зрозумілою». Коренізація відпові
датиме позитивній психологічній потребі в націоналізмі, і національні маси 
побачать, що радянська влада та її органи є справою «їхніх власних зусиль», 
утіленням «їхніх прагнень». Крім того, вона знейтралізує негативну психоло
гічну тривогу, пов’язану з усвідомленням чужинецької зверхности: «Тільки 
тоді [...] Радянська влада, яка до останнього часу [квітня 1923 року. -  Т. М.] 
була владою руською, стане владою не тільки руською, але й міжнаціональ
ною, рідною для селян раніше пригноблених національностей»54. Рідні мови 
забезпечать зрозумілість радянської влади. Національні кадри, які знають

52 Див.: Тайни национальной политики ЦК РКП. Стенографический отчет секретного 
IVсовещания ЦКРКП, 1923 г: 284.
53 Див., наприклад: Й. Сталін, «Політичний звіт ЦК XVI з’їздові ВКП(б)», Й. Ста
лін і Л. Каганович, Звіт Центрального Комітету XVI з ’їздові ВКП(б). З додат
ком прикінцевого слова т. Сталіна і резолюції XVI з ’їзду на звіт ЦК. Червень-липень 
1930року (Харків, 1932): 67.
54 Й. В. Сталін, «Доповідь про національні моменти в партійному і державному будів
ництві», Твори, т. 5 (Київ, 1948): 237-238.
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«мову, нрави, звичаї, побут»55 місцевого населення, зможуть подати радян
ську владу як щось своє, а не накинуте ззовні російським імперіялізмом56.

Національна культура
Нарешті, резолюції повторювали визнання партією окремих національ

них культур і обіцяли всіляку підтримку їхнього розвитку з боку централь
них державних органів57. Сталін запропонував відоме означення радянських 
національних культур як «пролетарських змістом, національних формою», 
але не дав детальнішого роз’яснення цієї тези58. Ця нечіткість була умисною, 
бо більшовицькі плани соціяльної перебудови країни не передбачали яки
хось відчутних відмінностей у релігії, законодавстві, ідеології чи звичаях59. 
Той зміст, що його вкладав у вислів «національна культура» Сталін, чи не 
найліпше віддають терміни на кшталт «національна ідентичність» або «сим
волічна етнічність»60.

Радянська політика систематично підтримувала окрему національну 
ідентичність та національну самосвідомість свого неросійського населен
ня. Це здійснювалося не лише запровадженням національно-територіяль- 
них утворень на чолі з національними кадрами, що послуговувалися наці
ональними мовами, але й активною пропагандою символічних маркерів на
ціональної ідентичности: фольклору, музеїв, костюма, кухні, театру, поезії, 
прогресивних історичних подій та класичної літератури. Метою на довший 
термін було мирне співіснування окремих національних ідентичностей із по

55 Там само: 237.
56 Див.: Й. В. Сталін, «Політика радянської влади в національному питанні в Росії», 
Твори, т. 4: 357; Тайни национальной политики ЦК РКП. Стенографический отчет се
кретного IV совещания ЦК РКП, 1923 г.: 102; Й. В. Сталін, «Доповідь про національні 
моменти в партійному і державному будівництві», Твори, т. 5: 235-238.
57 Щоправда, коли йдеться про національну культуру, більшу вагу мала промова Ста
ліна «Про політичні завдання Університету народів Сходу» (1925). Див.: Й. В. Ста
лін, Твори, т. 7 (Київ, 1952): 135-153.
58 Див.: Й. В. Сталін, «Про політичні завдання Університету народів Сходу», там 
само: 140. Перехід до канонічної формули «соціялістичні [за] змістом» відбувся в 
червні 1930 року (див.: Й. Сталін, «Політичний звіт ЦК XVI з’їздові ВКП(б)»: 70).
59 Про боротьбу радянських чинників проти національних звичаїв див.: Gregory J. 
Massell, The Surrogate Proletariat: Moslem Women and Revolutionary Strategies in Soviet 
Central Asia, 1919-1929 (Princeton, N.J., 1974); Douglas Northrop, Uzbek Women and the 
Veil: Gender and Power in Stalinist Central Asia (Ph. D. diss., Stanford University, 1999).
60 Див.: Herbert Gans, «Symbolic Ethnicity: The Future of Ethnic Groups and Cultures in 
America», Ethnic and Racial Studies, vol. 2, no. 1 (1979): 9-17.
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ступово вироблюваною всесоюзною соціялістичною культурою, яка прийде 
на зміну давнішим національним культурам. Демонстративна повага до на
ціональних особливостей неросійських народів була покликана здеполітизу- 
вати національну ідентичність.

Федерація
Отже, до головних позитивних рис радянської національної політи

ки можна зарахувати сприяння розвиткові національно-територіяльних 
утворень, національних мов, кадрів та національної ідентичности. Не менш 
важливо зрозуміти, чого ця політика не припускала. Передовсім вона не 
припускала федеративного устрою, якщо під цим терміном розуміти щось 
більше, ніж адміністративний поділ країни за національним критерієм. На 
форумах, що відбулися в квітні та червні 1923 року, українська депутація 
на чолі з Хрістіаном Раковським рішуче наполягала на делегуванні націо
нальним республікам істотних владних повноважень федеративного ґа
тунку. Сталін поглузував тоді з цих пропозицій, перекрутивши їхній зміст: 
мовляв, Раковський прагне до конфедерації61. Хоча конституційний устрій 
1922-1923 років на словах був федеративним, насправді ухвалення важли
вих рішень зосереджувалося в Центрі. Національні республіки мали не біль
ше прав, ніж російські губернії62. До 1917 року і Ленін, і Сталін відкидали 
ідею федерації й виступали за унітарну державу з обласною автономією для 
національних районів. У цих межах передбачалося формування національ
них адміністративних одиниць і вибірковий ужиток національних мов в 
урядуванні й освіті63. У червні 1917 року Ленін раптом реабілітував термін 
«федерація», але став називати ним щось на кшталт претензійнішого варіян- 
та обласної автономії. Як 1924 року сором’язливо завважив Сталін, форми

61 Див.: «Из истории образования СССР. Стенограмма», Известия ЦК КПСС, 
№3(1991): 170-172;№5( 1991): 15А-\76',ДвенадцатьійсьездРКП(б).Стенографический 
отчет: 576-582; Тайни национальной политики ЦКРКП. Стенографический отчет се
кретного IV совещания ЦК РКП, 1923 г:. 107-110; Национальньїй вопрос на перекрестке 
мнений: 86-91,97-100.
62 Щоправда, вони отримали власні урядові органи, включно з раднаркомами, кілько
ма самостійними комісаріятами, а на Україні ще й Політбюро.
63 Див.: Й. В. Сталін, «Марксизм і національне питання», Твори, т. 2 (Київ, 1946): 340- 
343,353-355; Й. В. Сталін, «Проти федералізму», Твори, т. З (Київ, 1947): 25-29; В. І. Ле
нін, «Проект платформи до IV з’їзду соціал-демократії латиського краю» [1913], Повне 
зібрання творів, т. 23 (Київ, 1972): 199; В. І. Ленін, «Тези по національному питанню», 
там само: 302-305.
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федерації «виявилися далеко не такими суперечними цілям економічного 
зближення [...], як це могло здаватися раніше»64. Радянська федерація не пе
редбачала делегування політичних чи економічних повноважень на місця.

Економічне вирівнювання

Далеко більше питань у радянській національній політиці виникало 
у зв’язку із завданням економічного вирівнювання, чи пак підтягування. У 
постановах 1923 року щодо національної політики була мова про заходи, 
спрямовані на подолання «фактичної, тобто господарської і культурної, не- 
рівности національностей Союзу Республік»65. До запропонованих заходів 
економічного ґатунку належало й перенесення фабрик і заводів з осердя 
Росії у східні національні окраїни66. Таку політику й справді почали були 
здійснювати, але майже одразу припинили. Це виявилося типовим для 
програм подолання економічної відсталости. На відміну від вирівнювання 
в культурній та національній сфері, де здійснювалася політика підтримки 
освіти та висування кадрів, заходи радянського керівництва щодо подолан
ня економічної відсталости так ніколи й не здобули інституційного забез
печення. Намагання «культурно відсталих» республік отримати щорічне 
бюджетне фінансування для подолання власної відсталости не мали успіху. 
Комісаріяти фінансів ставилися до радянської національної політики з не
змінною ворожістю. З другого боку, національні республіки мали (і часто ви
користовували) можливість послатися на резолюції 1923 року й свою «від
сталість», домагаючися від усесоюзних органів пріоритетного асигнування67. 
Утім, вони не могли претендувати на фінансування, виходячи лише зі свого 
національного статусу. Ґергард Зимон зовсім трохи перебільшує, коли дохо
дить висновку: «У радянській економічній політиці подолання розриву між 
економічно відсталими національно-територіяльними утвореннями так ні
коли й не стало першочерговим питанням. Якщо економічне вирівнювання 
мало-таки місце, то був лише побічний ефект реалізації інших завдань, як-от

64 Й. В. Сталін, «Проти федералізму»: 32.
65 «Національні моменти в партійному і державному будівництві»: 227.
66 Див.: Тайни национальной политики ЦК РКП. Стенографический отчет секретного
IV совещания ЦК РКП, 1923 г.: 285.
67 Див.: Matthew Payne, Turksib. The Building of the Turkestano-Siberian Railroad and the 
Politics of Production during the Cultural Revolution, 1926-1931 (Ph. D. diss., University of 
Chicago, 1995).
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освоєння нових ресурсів, поглиблення регіональної економічної спеціяліза- 
ції та передовсім військово-стратегічних планів»68.

Міграція
Проблемою, що її не обговорювали спеціяльно під час дискусій з наці

ональної політики 1923 року, був контроль над міграцією до неросійських 
республік. Радянська національна політика потребувала формування наці- 
онально-територіяльних одиниць. Чи передбачала вона в такому разі санк
ціонування заходів, спрямованих на збереження чи створення національних 
більшостей у відповідних республіках? На перший погляд, відповідь має 
бути ствердною. В Казахстані й Киргизії центральна влада навіть дала дозвіл 
на примусове виселення слов’ян-нелеґалів із сільської місцевости, розгля
даючи такий захід як деколонізаційний. На початку 1920-х років національ- 
но-територіяльні утворення на сході Радянського Союзу було закрито для 
аграрної колонізації. Проте десь 1927 року всесоюзні економічні інтереси 
знову взяли гору над місцевими завданнями, і всі обмеження на міграцію 
було усунено.

Імперія національного 
вирівнювання

Радянський Союз не був ані федерацією, ані тим паче національною 
державою. Його відмітною рисою була систематична підтримка національ
них форм у територіяльному, культурному, мовному та кадровому аспектах. 
Звісно, ці дії ледве чи можуть вразити новизною. Більшість новоутворених 
національних держав у внутрішньополітичних справах мають до діла із за
вданнями саме такого ґатунку. Наприклад, у Грузії та Вірменії радянський 
режим не відкинув державотворчих здобутків, відповідно, меншовицького та 
дашнацького урядів, що їх він скинув у 1920-1921 роках, а, навпаки, ставив 
собі на заслугу те, що поглибив роботу з національного розвитку, яку вони 
розпочали69. Оригінальність радянської політики полягала в підтримці наці
ональних форм меншин, а не більшосте. Модель національної держави було

68 Gerhard Simon, Nationalism and Policy Towards the Nationalities in the Soviet 
Union (Boulder, Colo., 1991): 297. Див. також: Alec Nove , J. A. Newth, The Soviet Middle 
East: A Model for Development? (London, 1967); Donna Bahry, Outside Moscow: Powers, 
Politics, and Budgetary Policy in the Soviet Republics (New York, 1987).
69 Див.: Тайни национальной политики ЦК РКП. Стенографичеасий отчет секретного
IV совещания ЦК РКП, 1923 г.: 141-156; Национальний вопрос на перекрестке мнений: 
141-150.

32



Імперія національного вирівнювання

рішуче відкинуто й натомість запропоновано сукупність квазінаціональних 
республік. Більшовики спробували поєднати національні вимоги власної 
території, культури, мови та кадрів із соціялістичною вимогою економічної 
та політичної єдности держави. У цьому сенсі більшовиків можна назвати 
інтернаціональними націоналістами або -  ще ліпше -  вирівнювачами націй.

Розвиваючи цю думку, порівняймо радянську практику з відомою три- 
етапною схемою розвитку націоналізму в «малих» бездержавних народів 
Східної Европи, що її запропонував Мірослав Грох: від аполітичного заці
кавлення еліти фольклором і народною культурою (перший етап) -  через 
гуртування національної еліти, відданої ідеї створення власної держави 
(другий етап) -  до появи національного руху, що має масову народну під
тримку (третій етап)70. Грох здебільшого оминув увагою багатонаціональні 
держави, припускаючи, що вони протидіятимуть цим процесам. Натомість 
радянська держава буквально перебрала на себе провідну роль на всіх трьох 
етапах -  артикуляції національної культури, формування національних ка
дрів (еліти) та розповсюдження в масах національної свідомости. Вона пішла 
навіть іще далі й започаткувала четвертий етап (якого немає в Гроха), ужив
ши заходів, типових для новопосталих національних держав: запроваджен
ня нової державної мови та плекання нової керівної верхівки. Якщо вдатися 
до звичнішого більшовицького лексикону, партія перетворилася на авангард 
неросійського націоналізму. Вона здатна була спрямувати національні рухи 
від буржуазного примордіяльного до радянського інтернаціонального націо
налізму аналогічно до того, як її керівна роль дала пролетаріятові змогу під
нятися над профспілковою свідомістю й прийти до революції.

То була величезна зміна проти 1913 року, коли Ленін стверджував, що 
партія має засудити всяку національну дискримінацію, але застерігав, що 
«далі [...] йти в підтримуванні націоналізму пролетаріят не може, бо далі 
починається “позитивна” діяльність буржуазії, що намагається закріпити 
націоналізм»71. У тому самому дусі Зінов’єв визнав 1920 року перед ук
раїнською авдиторією, що мова має вільно розвиватися: «Зрештою, по роках, 
переможе та мова, що має більше коріння, життєздатніша й культурніша»72.

70 Див.: Miroslav Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe (Cambridge, 
1985).
71 H. Ленін (В. Ульянов), «Критичні уваги до національного питання»: 42. В оригіналі 
Лєнін, окрім залапкованого епітета «позитивная», вживає також у дужках його 
синонім «положительная», що в контексті цієї праці можна було б перекласти як «ут- 
верджувальна». -  Ред.
72 ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1709 (1929), арк. 50.
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Дмитро Лебідь, секретар українського ЦК, назвав це теорією «боротьби двох 
культур», у якій -  за нейтралітету партії -  перемогу російської мови було б 
забезпечено з огляду на її історичну роль у добу капіталізму73.

На час партійного з’їзду 1923 року теза про невтручання встигла пере
творитися на геть зовсім неприйнятну. Той-таки Зінов’єв тепер стверджував:

Ми мусимо насамперед відкинути «теорію» нейтралізму.
Не можемо ми стояти на позиції нейтральности [...] ми повинні [...] допо
могти [неросіянам] створити свою школу, повинні [...] допомогти створи
ти свою рідномовну адміністрацію. [...] не годиться [...] [щоб] комуністи 
стояли осторонь, вигадавши хитромудре слово «нейтральність»74.

За нейтральністю, наполягав Зінов’єв, приховується лише великоросій
ський шовінізм. Резолюції 1923 року підтримали цю позицію. За великодер
жавництво засудили не тільки заклик Пятакова дати рішучий бій націона
лізмові -  те саме стосувалося й політики нейтралітету, що її до революції 
обстоював Лєнін. Лебедеву теорію «боротьби двох культур» 1923 року за
судили, як і схожі «лівацькі» ухили в Татарії та в Криму75.

Відтепер комуністична партія перебирала до рук ту утверджувальну та 
вирівнювальну діяльність, за яку Лєнін шпетив був буржуазію 1913 року. 
Однак, як унаочнює порівняння з Гроховою схемою, радянське вирівню
вання було спрямоване на підтримку національних меншин, а не більшос
те. Тепер більшовики глузували з буржуазних урядів за те, що ті застері
гають лише формальну «правову рівність» замість утверджувати «рівність 
фактичну»76. Така надзвичайна настороженість щодо нейтральности пояс
нює одну з найразючіших рис тогочасної радянської національної політи
ки -  її рішучу ворожість до асиміляції, навіть добровільної. У новій схемі 
нейтральність неминуче мала призводити до асиміляції з огляду на історич
ну перевагу російської національної культури. Тому вирівнювання було по
трібне, щоб захистити неросійську національну культуру від такої неспра
ведливої долі. Найкатегоричніше нейтралітет й асиміляцію засудив не хто 
інший, як Сталін:

Ми проводимо політику максимального розвитку національної культу
ри. [...] Було б помилкою, якби хтось думав, що стосовно розвитку на

73 Там само.
74 Двенадцатий сьезд РКП(б). Стенографический отчет: 604.
75 Тайни национальной политики ЦК РКП. Стенографический отчет секретного IV со- 
вещания ЦК РКП, 1923 г:. 83-84.
76 Двенадцатий сьезд РКП(б). Стенографический отчет: 694.
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ціональної культури відсталих національностей центральні працівники 
мали б дотримуватися політики нейтралітету: мовляв, розвивається наці
ональна культура, то й нехай собі розвивається, а наша хата скраю. Такий 
погляд був би неслушним. Ми виступаємо за політику опіки над розви
тком національної культури відсталих національностей. Це й підкрес
люю, аби [...] зрозуміли, що ми не стоїмо осторонь, а активно опікуємося 
розвитком національної культури77.

Звісно, підтримчі заходи на користь однієї національносте означають 
водночас стримування для решти.

У випадку Радянського Союзу, де йшлося про те, щоби сприяти всім не- 
росіянам, головного удару від позитивної дискримінації зазнавали саме ро
сіяни. Бухарін говорив про це відверто: «Як колишня великодержавна нація, 
ми повинні йти впоперек націоналістичним прагненням і поставити себе в 
нерівне становище, в розумінні ще більших поступок національним течіям. 
Лише за такої політики, йдучи впоперек, коли ми себе штучно поставимо в 
становище нижче порівняно з іншими, лише такою ціною ми можемо купи
ти собі справжню довіру раніше пригнічених націй»78. Сталін, уважніший до 
російських почувань, дорікнув Бухаріну за скрайність цієї заяви, але не запе
речив її змісту -  та й не зміг би79. Радянський політичний курс таки вимагав 
від росіян національних жертв: території, де більшість людности становили 
росіяни, потрапляли до складу національних республік; росіяни мусили по
годжуватися з далекосяжними програмами сприяння неросіянам; їх спо
нукали вивчати національні мови; нарешті, традиційну російську культуру 
тавровано як гнобительську80.

77 РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 4490 (1929), арк. 9.
78 Двенадцатий сьезд РКП(б). Стенографический отчет: 613.
79 Див.: Й. В. Сталін, «Заключне слово по доповіді про національні моменти в партій
ному і державному будівництві», Твори, т. 5 (Київ, 1948): 261. Насправді Сталін уточ
нив у записці до Бухаріна, що той неправильно його зрозумів: «У мене ніде не сказано, 
що боротьба з антиросійським націоналізмом “така ж важлива”; навпаки, я казав, що 
боротьба з російським націоналізмом важливіша. [...] Я йду далі й говорю про привер
нення “більше або менше лояльних” [місцевих] елементів (сюди можуть увійти хоч би 
й октябриствувачі [октябриствующие])» (РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, спр. 708 (1923 рік), 
арк. 11). [Записку опубліковано: ЦК РКП(б) и национальньїй вопрос, кн. 1 (Москва, 
2005): 113-114; вказав Геннадій Сфіменко. -  Ред.].
80 Це не означає, що росіяни зазнавали дискримінації в усьому. Всі національності вва
жалися рівними перед законом, поширювання національної ворожнечі було забороне
не. Ба більше, в побуті росіяни часто почувалися краще, бо в центральних установах і 
найліпших університетах уживали лише російської мови.
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Нове явище заслуговує на нову назву. Як державну одиницю Радянський 
Союз найліпше можна означити як Імперію національного вирівнювання -  
Affirmative Action Empire. Термін цей, звісно ж, запозичено з нинішньої аме
риканської практики підтримки представників етнічних груп, що в мину
лому зазнавали дискримінації. Така політика, поширена в цілому світі, має 
різні назви: компенсаційна або ж позитивна дискримінація, преференційна 
політика, практика реальних кроків, підтримчі або ж позитивні дії тощо81. Я 
волію вживати термін «національне вирівнювання»*, бо, як показано вище, 
він дуже точно описує сутність радянського політичного вибору: вирівню- 
вальна (компенсаційна, підтримча й утверджувальна) діяльність як альтер

81 Див.: Marc Galanter, Competing Equalities (Delhi, 1991); Thomas Sowell, Preferential 
Policies (New York, 1990); Nathan Glazer, Affirmative Discrimination (Cambridge, Mass., 
1975); Donald Horowitz, Ethnic Groups in Conflict (Berkeley, Calif., 1985): 653-680.
* У перебігу підготування українського видання і перекладач, і редактори ставили собі 
за мету знайти найдоречніший саме в цьому контексті український відповідник засад- 
ничого поняття «affirmative action», прагнучи, однак, мірою можливого надати йому й 
універсальнішого характеру, аби він заступив уживані нашими соціологами та політо
логами доволі беззмістовні сполучення, на кшталт «підтримча дія», «позитивна дія», 
«утверджувальна дія», а надто геть зовсім неприйнятну «позитивну дискримінацію» 
тощо. На жаль, дібрати такого слова, яке цілком задовольняло би специфіку авторово
го слововжитку, а поза тим водночас надавалося б і до використання і тоді, коли йдеть
ся про affirmative action щодо спільнот чи осіб, виокремлюваних і підтримуваних не за 
національною або етнічною ознакою, нам не вдалося, попри тривалі дискусії за учас
ти редакторів і авторів «Критики» й уважний розгляд кількадесяти варіянтів, більше 
чи менше прийнятних. Почасти цю проблему спричинює, вочевидь, та обставина, що 
тривіяльна для сучасної Америки чи Европи соціяльна практика (означувана напо- 
зір так само не найзмістовнішим англійським терміном) далі лишається екзотичною 
для постсовєтського простору. Обмеження, що їх чітко та недвозначно накладає текст 
книжки, унеможливили і заміну цього «чужого» для українського читача поняття на
звами питоміших й автентичніших практик, як-от «коренізація» тощо. Врешті, видав
ництво змушено було обрати партикулярний варіянт «національне вирівнювання» як 
розв’язання ad hoc, цілком усвідомлюючи його вади, а втім, віддаючи йому перевагу 
перед іншими, такими ж, хоч і в інший спосіб, недосконалими. Найпривабливішим 
аспектом такого тлумачення «affirmative action», що походить від поширеного аж до 
Другої світової війни (зокрема й у правничому мовленні) слова «вирівнення» зі зна
ченням «компенсація» й етимологією рівности, є його спроможність пов’язати між 
собою поняття «відшкодування», «підтримки», «усправедливлення» та, врешті, «роз- 
вою» й «утвердження», себто забезпечення раніше упослідженим або пригнобленим 
спільнотам чи особам рівних прав і можливостей із раніше панівними спільнотами й 
особами -  Ред.
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натива нейтралітету. Радянський Союз уперше в світовій історії започатку
вав вирівнювальні програми для національних меншин, і жодна країна ще 
й дотепер не дорівняла йому масштабністю такої діяльносте82. Крім того, 
тут було запроваджено ще всеохопніші програми вирівнювання за класовою 
ознакою і дещо менш інтенсивні емансипаційні програми для жінок83. Як на
слідок, переважна більшість радянських громадян мали право на ті чи інші 
привілеї та пільги. Вирівнювання ввійшло в самісінькі фібри радянського 
суспільства на ранньому етапі його розвитку, ставши однією з його визна
чальних прикмет.

Утім, самої лише наявносте таких програм не досить, аби обґрунтувати 
характеристику Радянського Союзу як Імперії національного вирівнюван
ня, бо я вживаю цей термін на позначення ідеального типу, відрізняючи ним 
державну одиницю «Радянський Союз» від держав інших типів, як-от: на
ціональна держава, місто-держава, федерація, конфедерація, імперія. Отже, 
під національним вирівнюванням я розумію не лише програми, покликані 
сприяти представникам тієї чи тієї етнічної групи, але насамперед радян
ську державну підтримку національно-територіяльних утворень, мов, ка
дрів та ідентичности цих груп. Як випливає зі зробленого вище порівняння 
з Гроховою схемою, комуністична партія очолила звичайний процес творен
ня націй і вдалася до цілеспрямованих дій задля кшталтування радянських 
інтернаціональних націй (національних «за формою», але не «за змістом»), 
які не опиралися б унітарному та централізованому устроєві радянської дер
жави. Цілеспрямована підтримка національних форм становила сутність ра
дянської національної політики. З утворенням Радянського Союзу в 1922— 
1923 роках запроваджено територіяльну форму нації, але не федерацію на- 
ціонально-територіяльних автономій.

Тому я говоритиму про Імперію національного вирівнювання як про на
ціональну конституцію Радянського Союзу. Термін «конституція» тут ужито

82 Зазвичай пріоритет у започаткуванні програм національного вирівнювання відда
ють Індії, хоча там програма з утвердження національних меншин (підтримуваних 
племен) набрала чинности щойно 1951 року (див.: Marc Galanter, Competing Equalities: 
18-40).
83 Див.: Sheila Fitzpatrick, Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921- 
1934 (Cambridge, 1979); Wendy Z. Goldman, Women, the State, and Revolution. Soviet 
Family Policy and Social Life, 1917-1936 (Cambridge, 1993): 109-118. Ці радянські про
грами було започатковано рівночасно з першими вирівнювальними програмами за 
кастовими ознаками в іще колоніяльній Індії, запровадженими у 1920-1930-х роках 
(див.: Marc Galanter, Competing Equalities, 18-40.
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в британському розумінні -  як набір засадничих принципів організації по
літичного життя в державі, а означенням «національна» наголошено на тому, 
що мене цікавитиме винятково устрій Радянського Союзу як національної 
чи квазінаціональної одиниці, тобто під кутом зору національного питання. 
Національний устрій Радянського Союзу заклала не його офіційна консти
туція, ухвалена в грудні 1922 року, а лінія національної політики, вироблена 
1923 року. Структуротворчим чинником, що лежав у підмурівку багатонаці
ональної радянської держави, було вирівнювання в означеному вище широ
кому розумінні.

Термін «Імперія національного вирівнювання» є спробою віддзеркалити 
парадоксальну природу багатонаціональної радянської держави -  надзви
чайно агресивної, централізованої та жорстокої, але формально облашто- 
ваної як федерація суверенних націй: спадкоємиця Російської імперії, вона 
успішно відвоювала більшість колишніх національних окраїн, а відтак за
ходилася коло систематичної розбудови та розвитку неросійських народів, 
навіть тих, що ледве існували. Алек Ноув і Дж. Е. Ньют іще 1967 року на
магалися відгадати загадку цієї держави, яка, начебто упривілейовуючи свої 
східні окраїни, водночас утримувала їх у стані поневолення: «Отже, якщо 
не називати наявних відносин терміном колоніялізм, слід винайти нове ім’я, 
яким можна було б описати різновид підпорядкування, справді відмінний 
від імперіялізму минулих часів»84.

Імперія національного вирівнювання не була імперією традиційного 
зразка. Я не належу до тих, хто стверджує нині, що Радянський Союз, з огля
ду на наявність спільних ознак з іншими імперіями, можна скласифікува- 
ти як «імперію» в термінології суспільних наук85. Навпаки, я наголошую на 
притаманній йому новизні. Як завважив Марк Бейсинджер, перед розпадом 
Радянського Союзу хіба що вельми вороже настановлені спостерігачі нази
вали його імперією86 -  прихильно та нейтрально налаштовані науковці нази
вали його просто державою. Крім того, дослідник відзначив схожість на зача
роване коло популярного тепер доводу, -  мовляв, Радянський Союз розпав
ся, бо був імперією: у сучасному світі імперії розпадаються за національними

84 Alec Nove, J. A. Newth, The Soviet Middle East: A Model for Development? 122.
85 Див.: Karen Dawisha and Bruce Parrot (eds.), The End of Empire? The Transformation of 
the USSR in Comparative Perspective (Armonk, N. Y., 1997); Karen Barkey and Marc Von 
Hagen (eds.), After Empire. Multiethnic Societies and Nation-Building. The Soviet Union and 
the Russian, Ottoman and Habsburg Empires (Boulder, Colo., 1997).
86 Див.: Mark Beissinger, «The Persisting Ambiguity of Empire», Post-Soviet Affairs, 
vol. 11(1995): 149-151.
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ознаками; Радянський Союз розпався за національними ознаками; отже, він 
був імперією; отже, бувши імперією, Радянський Союз мусив розпастися за 
національними ознаками87. Зрештою, Бейсинджер іде ще далі, стверджуючи, 
що, з огляду на вельми поширене уявлення про приреченість імперій у мо
дерному світі, поняття імперії перетворилося на дуже важливу суб’єктивну 
категорію. Громадяни ставлять життєздатність своєї держави під поважний 
сумнів тією мірою, якою сприймають її як імперію, а себе як підданців.

Лєнін і Сталін дуже добре усвідомлювали, яку небезпеку несе з собою 
імперська наличка в добу націоналізму. Насправді саме тут і віднаходить
ся реальний зв’язок між національною конституцією Радянського Союзу 
й розпадом Австро-Угорської та Османської імперій. Національна криза в 
імперії Габсбурґів, що закінчилася її крахом, справила величезне враження 
на Леніна та Сталіна, котрі побачили в цьому виразний приклад того, які не
безпеки загрожують державі, коли власний народ сприймає її як імперію. Як 
наслідок, Радянський Союз став першою багатонаціональною державою у 
світовій історії, яка проголосила себе антиімперією. До слова «імперія» вони 
не ставилися байдуже, а виразно його відкидали.

Насправді Імперію національного вирівнювання було зіперто на стра
тегії, покликаній унеможливити сприйняття її як імперії. Принцип найбіль
шої загрози випливав із переконання, що неросійський націоналізм -  це за
хисна реакція на російське великодержавництво або імперський шовінізм. 
Оскільки більшовики намірялися правити диктаторськими методами й до
корінно перебудувати суспільство, їхні дії дуже ймовірно могли сприйняти 
як вияв російського імперіялізму. Щоб уникнути такого сприйняття, слід 
було запобігти ототожненню державного центру з російським. Російський 
національний самовияв належало притлумлювати. За іронією, внаслідок 
цього консервувалася національна структура старої імперії. У Радянському 
Союзі рішуче відкидали ідею державотворчого народу. Попри це, росіяни 
в принципі залишилися таким народом і за радянської доби. Лише вони не 
мали ні власної території, ні власної комуністичної партії. Натомість партія 
бажала, щоб росіяни пристали на таку національну нерівність (із формаль
ного погляду) задля зміцнення багатонаціональної держави. Ієрархічну різ- 
нощаблевість народу державотворчого та народів колоніяльних було, таким 
чином, поновлено, але обернено навспак, перетворено на різнощаблевість 
раніше пригноблених національностей та колишнього великодержавно
го народу. Як державотворчому народові росіянам тепер належало нести в

87 Див.: там само: 154-158.
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буквальному розумінні імперський тягар, притамовуючи власні національні 
інтереси й ототожнюючи себе з понаднаціональною Імперією національно
го вирівнювання. Якби Лєнін прожив досить довго, щоб узятися за теоре
тичний аналіз власного витвору, він міг би назвати таку працю «Радянський 
Союз як найвища стадія імперіялізму»88.

Партія та Імперія 
національного вирівнювання

Імперія національного вирівнювання ніколи не правила для більшовиків 
за самоціль -  лише за превентивну стратегію, спрямовану на те, щоб убезпе
читися від потенційної загрози, яку неросійський націоналізм міг становити 
для здійснення інших, центральних більшовицьких завдань: індустріяліза- 
ції, націоналізації засобів виробництва, скасування ринкових механізмів, 
колективізації сільського господарства і, нарешті, встановлення соціялізму 
та його експорту до інших країн. Із погляду основної маси рядових більшо
виків, головною метою партії було утвердження інтернаціоналізму, а не яки
хось окремих національних ідентичностей. Тому майже всі визнавали, що 
партійна більшість поставилася до радянської національної політики з неро
зумінням. Станіслав Пєстковський, заступник Сталіна в Наркоматі у спра
вах національностей, 1919 року відверто визнавав: «Серед більшости старих 
більшовиків панує переконання, що революційні марксисти не повинні здій
снювати “насадження” національної культури. “Ми, -  кажуть вони, -  інтер
націоналісти і знаємо, що поділ на національності заважає справі згуртуван
ня пролетаріяту всіх країн ”»89. Зінов’єв наголошував 1923 року, що багато 
партійців і надалі дотримуються тієї самої думки: «Хіба в “Комуністичному 
маніфесті” не написано, що пролетаріят не має батьківщини, “пролетарі всіх 
країн, єднайтеся!” тощо?»90. На нову національну політику часто дивили
ся як на «тимчасове, хоч і неминуче зло», одну з багатьох нетривалих «по
ступок», пов’язаних із НЕПом. Цей погляд був таким розповсюдженим, що 
татарський комуніст Мірсаїд Султан-Ґалієв попрохав роз’яснень і отримав 
офіційне спростування від самого Лєніна, який запевнив, що національні 
республіки зберігатимуться «ще надовго»91.

88 Пор.: В. І. Ленін, «Імперіалізм, як найвища стадія капіталізму», Повне зібрання тво
рів, т. 27 (Київ, 1972): 281-401.
89 С. Пестковский, «Национальная культура», Жизнь национальностей, № 21 (1919): 1.
90 Пор.: Двенадцатьш сьезд РКП(б). Стенографический отчет: 602.
91 Див.: Й. В. Сталін, «Політика радянської влади в національному питанні в Росії»: 
357-358; Из ucmopuu образования СССР, № 9 (1989): 18; Национальний вопрос на пере-
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Партійне керівництво добре усвідомлювало, що нова національна по
літика була не до вподоби більшості партійців-росіян, які дивилися на неї 
щонайбільше як на тимчасову «поступку». Така непопулярність цієї політи
ки відчутно позначалася на її практичній реалізації, зумовлюючи активний і 
пасивний спротив. Це наставлення не змінилося й після 1923 року. Навпаки, 
1929 року Сталін привселюдно завважив, що до нього часто надходять листи 
з натяками, «що існування національного уряду й національних республік із 
національними раднаркомами -  що це не настанова наша, а тактика, -  якщо 
хочете, розумійте: така собі маленька поступка, дуже тимчасова»92. На думку 
Сталіна, це уявлення й надалі було поширене настільки, що проти нього вар
то було виступити тричі впродовж самого лише 1929 року93.

Жорстка та м ’яка лінії
Партійне керівництво розглядало власну національну політику не в пла

ні протиставлення більшовицького та небільшовицького курсів, а в плані 
співвідношення жорсткої та м’якої ліній. Жорстка лінія мала на меті втілення 
наріжних політичних завдань більшовиків, а м’яку застосовували, щоби зро
бити цю політику прийнятною для ширших верств населення. Коренізація 
втілювала собою м’яку лінію, хоча на місцях, як побачимо, інколи намагали
ся підвищити її статус (див. розділ 3). Це не означало, що та політика була 
нещирою або суто декоративною, -  радше просто другорядною і здійснюва
ною лише тією мірою, якою це не суперечило жорсткій лінії.

Аналогічно й радянську бюрократію було поділено на установи, що ре
презентували м’яку та жорстку лінії94. Як правило, певна сфера політики вод
ночас перебувала у віданні й тієї, й тієї установи. Установи, відповідальні за 
м’яку лінію, безпосередньо контактували з радянською громадськістю, нама- 
гаючися подати радянську політику в якнайпривабливішому світлі. До їхніх 
типових завдань належала робота зі зверненнями та прохачами, виправлен

крестке мнений: 127; Двенадцатий сьезд РКП(б). Стенографический отчет: 496; Из 
ucmopuu образования СССР, № 3 (1991): 168-169; Тайни национальной политики ЦК 
РКП. Стенографический отчет секретного IVсовещания ЦК РКП, 1923 г.: 30-31.
92 РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 4490 (1929), арк. 2.
93 Див.: там само; пор.: Й. В. Сталін, «Національне питання і ленінізм. Відповідь това
ришам Мєшкову, Ковальчукові та іншим», Твори, т. 11 (Київ, 1953): 332-354; И. Ста- 
лин, Марксизм и национально-колониальний вопрос (Москва, 1934): 191-198.
94 Докладніше про цю відмінність, а також про джерельну базу цієї книжки див.: Terry 
Martin, «Interpreting the New Archival Signals: Nationalities Policy and the Nature of the 
Soviet Bureaucracy», Cahiers du monde russe, vol. 40 (1999): 113-124.

41



1. Радянська Імперія національного вирівнювання

ня «перегинів», відновлення прав, роздавання нагород і забезпечення явки 
для масової участи у виборах та діяльності рад. З другого боку, установи, від
повідальні за жорстку лінію, насамперед дбали про більшовицьку пильність, 
забезпечуючи виконання основоположних політичних завдань більшовиків 
та недоторканність їхніх фундаментальних вартостей. У межах жорсткої лі
нії здебільшого викривали ворогів, підвищували пильність, збирали доноси, 
заарештовували й висилали ворожі елементи.

Здійснювати коренізацію більшовицьке керівництво доручало переваж
но установам, які репрезентували м’яку лінію: Центральному Виконавчому 
комітетові (ЦВК) та його Раді національностей, Всеросійському Централь
ному Виконавчому Комітетові та його відділові у справах національностей, 
Наркоматові освіти РСФРР та його комітетові у справах національностей 
(скорочено -  Комнац). Наглядати ж за їхньою роботою, а також придушу
вати «націоналістичні» ухили мали установи, відповідальні за жорстку лі
нію: радянська політична поліція (ОДПУ-НКВС), Центральна Контрольна 
Комісія (ЦКК), ЦК партії вкупі з його відділом у справах національностей, 
оргвідділом (орграспредотдел), Оргбюром і Політбюром.

Наголошуючи на діяльності установ, відповідальних лише чи то за м’яку 
лінію а чи за жорстку, можна легко припуститися історичних кривотлумачень.
У рамках національної політики установи, відповідальні за м’яку лінію, вико
нували майже винятково позитивні функції, обслуговуючи, примножуючи й 
вітаючи національно-територіяльні утворення, національні школи, газети, те
атри, літературні мови, музеї, фольклорно-музичні колективи тощо. Натомість 
в установ, відповідальних за жорстку лінію, переважали функції негативні: на
гляд за здійсненням національної політики та -  за потреби -  вжиття заходів, 
покликаних унеможливити переростання планованого розвитку національної 
самосвідомости в небажаний самостійницький націоналізм. Хоча з часом спів
відношення ваги установ, відповідальних за ту чи ту політичну лінію, могло 
мінятися, вражає те, що лінії ці існували паралельно. Розподіл бюрократичної 
відповідальности часто був настільки радикальний, що в документах установ, 
відповідальних за м’яку лінію, навіть немає згадок про дії, що до них у той са
мий час удавалися установи, відповідальні за жорстку лінію95.

Наприклад, у 1935-1937 роках органи, що здійснювали жорстку лінію, 
проводили етнічні чистки та масові арешти серед національних діяспор 
Радянського Союзу96. Водночас Рада національностей і надалі мала розви
ток національних установ тих-таки національностей за одне зі своїх першо

95 Великою мірою це стосується й політики щодо релігії (див.: там само: 117).
96 Див.: там само: 121-122.
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рядних завдань. Ба більше: в документах Ради національностей, призначе
них для внутрішнього вжитку, немає жодних згадок про депортації й арешти, 
хоча її керівництво без сумніву про них знало. То не був конфлікт усере
дині бюрократії. Слабка Рада національностей не мала жодної нагінки від 
Політбюра. Якби вона дістала сиґнал невдоволення, то відразу ж відступила
б. Натомість вона й далі максимально сприяла здійсненню радянської націо
нальної політики. Авжеж, це скрайній вияв загального бюрократичного роз
поділу праці. Офіційно санкціоноване співіснування навзаєм суперечливих 
політичних ліній означало, що справжній політичний курс формувався в їх 
взаємодії. Історикові, наче провінційному партійному функціонерові, нале
жить навчитися відчитувати сиґнали Центру.

Терор як сигнальна система
Основним способом сигналізування з Центру були кампанії терору. 

Місцевих функціонерів постійно зобов’язували виконувати нереалістичну 
кількість завдань, часто навзаєм суперечливих. Тому з отриманих від Центру 
сигналів вони мали вміти відчитувати, яка політика є найпріоритетнішою 
і повинна впроваджуватися, а з якою можна безкарно зволікати або й зо
всім на неї не зважати. Терор був найважливішим сигналом, що попереджав 
про відповідність тієї чи тієї політики вимогам жорсткої лінії, а відтак і її 
обов’язковість. Приміром, у 1928-1930 роках на Україні офіційна політична 
лінія закликала до посилення українізації відповідно до нових, прискорених 
темпів соціялістичного будівництва. Та водночас було започатковано кампа
нію терору проти українських «буржуазних націоналістів», яка ставила під 
сумнів оголошену політику, оскільки місцеве керівництво розуміло, що здій
снювати її буде небезпечніше, ніж ігнорувати.

Еволюцію радянської національної політики годі збагнути до пуття, не 
враховуючи наслідків радянських кампаній терору. Проти «буржуазних на
ціоналістів» -  та аж ніяк не проти великодержавних шовіністів, дарма що це 
суперечило принципу найбільшої загрози, -  одна за одною було спрямова
но три великі хвилі терору (1928-1930,1932-1933 та 1937-1938 роки). Цей 
курс заганяв у кут націонал-комуністів на кшталт Миколи Скрипника, які 
розуміли, що це підважує політику коренізації. Чим пояснити такий нело
гічний підхід? Кампанії терору щоразу супроводжували поворот до жорсткої 
лінії та реалізації засадничих політичних пріоритетів більшовиків. У царині 
національної політики жорстка лінія наголошувала на загрозі сепаратист
ського «буржуазного націоналізму», а надто проникнення контрреволюції 
через етнічні зв’язки із закордоном. У висліді «буржуазні націоналісти» ста
вали об’єктом переслідувань, і це, своєю чергою, підважувало всю радянську 
національну політику.
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Географія Імперії 
національного вирівнювання

Схід і Захід
Імперія національного вирівнювання та політика коренізації мали під со

бою солідне теоретичне підґрунтя й відзначалися внутрішньою послідовніс
тю. Вони стосувалися всіх неросіян. Попри це, радянське керівництво ділило 
своє населення на дві широкі й традиційні категорії: східні та західні народи. 
Цей двоподіл здійснювався не так за географічною ознакою, як за критерієм 
розвинености. В Імперії національного вирівнювання існували дві підстави 
для надання підтримки тим чи тим етносам. Перша -  «корінність» -  поши
рювалася на всіх неросіян. Друга -  «культурна відсталість» -  стосувалася 
лише тих, кого вважали за недостатньо розвинених. Після дискусії переваж
ну більшість радянських національностей визнали за культурно відсталі. 
З-поміж великих титульних національностей Радянського Союзу лише ро
сіяни, українці, грузини, вірмени, євреї та німці дістали назву «розвинених»
і були об’єднані в групу західних народів.

У Радянському Союзі до Сходу й до Заходу застосовувано однакову по
літику, але з відчутними відмінностями в акцентах. На Сході найбільшою 
проблемою був брак письменних і освічених представників титульних наці
ональностей, через що пріоритетом у політиці було плекання національних 
кадрів через систему освіти та працевлаштування. Лише після їх появи ста
вала можливою мовна коренізація. Вишкіл кадрів потребував коштів, через 
що східні республіки більше залежали від фінансової допомоги Центру. Таку 
допомогу посилено під час першої п’ятирічки (1928-1932 роки) з притаман
ною їй наступальною девелопменталістською (чи пак розвоєвою) ідеологією. 
Як наслідок, найбільший поступ у коренізації припав тут саме на цей період. 
Натомість на Заході не бракувало письменних і освічених представників ти
тульних національностей, що їх неважко було просувати на керівні посади. 
Тому в центрі політичної уваги тут опинилася мовна коренізація, тобто на
дання національній мові функцій офіційної. Поступ був відчутнішим у пері
од НЕПу (1923-1928), оскільки кампанії терору та посилення централізації 
під час першої п’ятирічки підважували мовну коренізацію.

Українське питання
Україна відігравала провідну роль в еволюції радянської національної 

політики впродовж усієї сталінської доби. Українське питання перебрало на 
себе ту роль, яку в передреволюційній Росії відігравало польське питання.
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Почасти це пояснювалося суто кількісними показниками. Українці станови
ли 21,3% населення Радянського Союзу (тоді як наступні після них білору
си -  лише 3,2%)97 і майже половину (45,6%) усього неросійського населен
ня. Вони не лише були найбільшою титульною національністю, а й удвічі 
переважали чисельно будь-яку іншу національну меншину в РСФРР. Поза 
тим, Україна мала дуже сильні кадри досвідчених націонал-комуністів. Вона 
лежала на стратегічно важливому радянсько-польському кордоні. Зв’язки її 
етносу з численною українською людністю в Польщі вважалися в 1920-х ро
ках за важливий козир у зовнішній політиці, а в 1930-х роках -  за небезпеку. 
Україна була винятково важливим сільськогосподарським і промисловим 
регіоном. З огляду на все сказане, з нею великою мірою було пов’язано ви
значення курсу радянської національної політики, тому в цій книжці Україні 
приділено особливу увагу.

Російське питання
Утім, іще важливішим було питання російське. Росіяни теж належали 

до радянських національностей, хоча радянська держава спершу легковажи
ла цю незручну обставину. Російське питання, тобто питання ролі та стату
су російського народу, його мови та культури в Радянському Союзі, в моїй 
книжці перебуває в центрі уваги так само, як і в працях Леніна та Сталіна 
щодо національного питання. Російське питання годі зрозуміти у відриві 
від неросійського питання. Політика щодо неросіян зумовлювала політику 
щодо росіян. Вочевидь, вирівнювання щодо неросіян не могло не тягти за 
собою зворотної дискримінації росіян. Із-поміж поворотів радянської наці
ональної політики найважливім стане реабілітація росіян після 1933 року. 
Радянську історію неможливо поділити на російську та неросійську -  вони 
нерозривно сплетені разом. Її можна цілковито зрозуміти лише як історію 
багатонаціональної держави та багатонаціонального суспільства.

Хронологія Імперії 
національного вирівнювання

Одне з головних завдань цієї книжки полягає в тому, щоб проаналізу
вати еволюцію Імперії національного вирівнювання від початкових поста
нов 1923 року й аж до остаточного і докорінного перегляду радянської на
ціональної політики на піку Великого терору 1938 року. Періодизацію взо- 
ровано на усталеній радянській схемі: НЕП (1923-1928), С о ц іа л іс т и ч н и й

97 Национальная политика в цифрах (Москва, 1930): 36-38.
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наступ -  культурна революція (1928-1932), Великий відступ (1933-1938). 
Прикметною рисою національної політики став потужний політичний вплив 
Великого терору.

НЕП (1923-1928роки)
Упродовж 1923-1928 років на порядку денному опинилися наслід

ки, які випливали з постанов 1923 року щодо національної політики. 
Контроверсійних питань було два: чи матимуть національні республіки 
контроль над міграцією на свою територію та чи матимуть представники ти
тульної національности переважне право володіння ріллею, -  і відповідь на 
обидва дано заперечну. Проблему екстериторіяльних національних меншин 
намагалися розв’язати завдяки формуванню тисяч дрібних національно-те- 
риторіяльних утворень -  так постала піраміда національних рад, починаю
чи від великих союзних республік і закінчуючи маленькими національними 
районами, з подальшим природним переходом до особистої національнос
ти громадянина. Запровадження національно-територіяльних утворень не
передбачено призвело до посилення міжетнічного протистояння та наці
ональної свідомости у зв’язку з активізацією етнічних груп, що не бажали 
стати меншиною на національній території іншої групи. Як на Сході, так і на 
Заході Радянського Союзу постало російське питання. В Україні відбулася 
дискусія щодо того, чи можна вважати росіян, колишню великодержавну на
цію, за національну меншину, -  і відповідь на це питання дано ствердну. На 
радянському Сході йшлося про витіснення недавніх російських переселен
ців з Казахстану, Киргизії та інших регіонів, де існувала велика небезпека 
міжнаціональних конфліктів. На радянському Заході досягнуто чималих 
успіхів у мовній коренізації, натомість на Сході коренізацію стримували на
самперед фінансові труднощі.

Соціялістичний наступ -  
культурна революція (1928-1932роки)

Сталін проголосив 1928 року наступ соціялізму на всьому фронті, що 
передбачав пришвидшену індустріялізацію, колективізацію, скасування 
ринку, поглиблення централізації та репресії проти «буржуазних» верств 
населення. Попервах поєднання цих насильницьких заходів щодо «колиш
ніх» з утопійним культурно-революційним запалом, який супроводжував 
Соціялістичний наступ, навернуло радикальних більшовиків на гадку, що 
Імперія національного вирівнювання зійде нанівець, національні відміннос
ті оголосять несуттєвими, а натомість з’явиться одна радянська національ
ність. Сталін відкинув таке тлумачення культурної революції та скерував ці
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утопійні прагнення в поступальне річище, оголосивши, що культурна рево
люція означатиме розквіт націй. Поступальна настанова привела до швидко
го поступу коренізації у східних національних районах, хоча проблема ви
школу професійно-технічних кадрів залишилася нерозв’язаною. Освічених 
представників титульної національности спрямовували на керівні посади в 
культурній сфері, передовсім у початковій освіті.

На радянському Заході наступ соціялізму мав протилежний результат. 
Переслідування неросійської інтелігенції, щільно пов’язаної з коренізацією, 
було сигналом про відхід від цієї політики. Централізація, що йшла вкупі
з новими змінами, посилила спротив мовній коренізації з боку всесоюзних 
господарських трестів і комісаріятів. Як наслідок, спроба створити пере
важно національне мовне середовище в Білорусії та Україні зазнала краху: 
в громадському житті запанувала двомовність. Іще більше важить те, що ан- 
тикоренізаційна постава, пов’язана з жорсткою лінією, увиразнилася разом 
зі зростанням стурбованости центральних органів пожвавленням -  і аж ніяк 
не знешкодженням -  націоналізму через коренізацію. Ці підозри підживлю
валися гаданим переходом націонал-комуністів, як-от українців Олександра 
Шумського та Миколи Хвильового, на позиції націоналізму під закордон
ним впливом західноукраїнських націоналістів.

Грудневі постанови Політбюра (1932рік)

Одночасний збіг багатьох чинників у грудні 1932 року спонукав 
Політбюро ухвалити дві постанови з критикою українізації, які позначили 
початок докорінної ревізії Імперії національного вирівнювання. По-перше, 
опір колективізації на неросійських окраїнах був жорсткіший, а з-поміж ді- 
яспорних національностей багато хто зреагував на цю нову кампанію «зрад
ницькою» втечею на історичну батьківщину. По-друге, намагання УСРР 
приєднати землі зі складу РСФРР, залюднені переважно українцями, та 
взяти під свою опіку численну українську громаду в РСФРР посилили й 
без того дедалі виразнішу антикоренізаційну поставу адептів жорсткої лінії. 
Нарешті, кризу хлібозаготівель восени 1932 року було частково пояснено 
вадами українізації. Це призвело до появи постанов Політбюра, а відтак і до 
хвилі репресій в Україні та Білорусії проти «буржуазних націоналістів».

Великий відступ (1933-1938роки)

Постанови Політбюра та кампанія репресій започаткували докорінну 
ревізію Імперії національного вирівнювання. Ревізія ця відбувалася посту
пово, сягнувши вивершення в постановах центральних органів на найвищій
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хвилі Великого терору 1937-1938 років. Із принципу П’ємонту було зрезиґ- 
новано і запроваджено натомість захисну політику іноземного взірця, що 
подекуди призводило до етнічних чисток і масових арештів та страт серед 
діяспорних національностей Радянського Союзу, які відтепер підпадали під 
підозру з огляду на саму вже їхню національну ідентичність. Коренізацію 
було пригальмовано, хоча й не полишено зовсім, і надалі ведено потиху, щоб 
не дратувати росіян. Найразючішою зміною стало поновлення в правах ро
сійського народу та російської культури -  відтепер вони правили за єдналь
ну силу в новозатіваній «дружбі народів».



Частина перша

Розбудова Імперії 
національного 
вирівнювання





2
Кордони та міжетнічне 

протистояння

Радянська національна політика почалася з формування національно- 
територіяльних утворень. Ще в березні 1918 року було заявлено про намір 
створити Татарсько-Башкирську республіку. Два місяці по тому аналогічну 
обіцянку дано вже Туркестанові. Через воєнні обставини перша національна 
республіка (Башкирська АСРР) з’явилася щойно в березні 1919 року, але не
забаром автономні республіки, автономні області та робітничі комуни поси
палися як із мішка. Радянською конституцією 1922 року приєднано доти не
залежні Українську, Білоруську, Грузинську, Вірменську й Азербайджанську 
республіки. З національним розмежуванням у Середній Азії (1924 рік) про
цес формування великих радянських національних республік добіг кінця, і 
Радянський Союз відтоді складався з двох федеративних республік, восьми 
союзних республік, 17 автономних республік і 13 автономних областей1. 
Утворилося 38 нових національних більшостей, і постанови з національного 
питання, ухвалені 1923 року, окреслили політику, спрямовану на коренізацію 
цих нових національно-територіяльних одиниць2. Територіяльне оформлен
ня етносів начебто було завершено.

Утім, коли є більшість, то є й меншість, а тому складна мережа з чотирьох 
десятків національних територій зумовила не менш складну проблему наці
ональних меншин. На той час до територіяльно розпорошених національних

1 Див.: Daniel Schafer, Building Nations and Building States: The Tatar-Bashkir Question in 
Revolutionary Russia, 1917-1920 (Ph. D. diss., University of Michigan, 1995): 159-226, 
345-393; Jeremy Smith, The Bolsheviks and the National Question, 1917-1923 (London, 
1999): 29-65; Robert Kaiser, The Geography of Nationalism in Russia and the Soviet 
Union (Princeton, N.J., 1994): 409-413; Francine Hirsch, «Toward an Empire of Nations: 
Border-Making and the Formation of Soviet National Identities», Russian Review, vol. 59 
(2000): 201-226.
2 Тридцять вісім, а не сорок, бо Закавказька Федерація не була національною 
республікою, а РСФРР водночас уважалася і позанаціональною федерацією, і союз
ною республікою з російською більшістю.
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меншин у світі застосовувано два підходи, однаково неприйнятні для біль
шовиків. Перший передбачав винародовлення -  і це розв’язання вписува
лося до моделі національної держави, де нетитульні національні меншини 
з плином часу підлягали асиміляції з більшістю. Тому для них не створю
вано якихось спеціяльних національних інституцій і не забезпечувано їхніх 
прав. Однією з найприкметніших особливостей радянської національної 
політики в 1920-х роках було рішуче заперечення асиміляції, навіть цілком 
добровільної. Імперія національного вирівнювання ґрунтувалася на засно
вку, що царський колоніялізм систематично насаджував був російську куль
туру й душив неросійську, а тому позиція державного нейтралітету -  згоди 
на асиміляцію з власної волі -  була б і несправедливою (бо всі козирі вже 
перебували в руках росіян), і небезпечною (бо така асиміляція спровокувала 
б відчайдушний захисний націоналізм серед решти ще не винародовлених 
представників відповідної спільноти). Стратегія Імперії національного ви
рівнювання полягала, навпаки, у зміцненні національної ідентичности, ба й 
до дерусифікаційних заходів.

З огляду на таке несприйняття асиміляції та підтримку національної 
ідентичности, більшовики могли б узяти другу тогочасну модель знешко
дження націоналізму -  стратегію позатериторіяльної національно-культур
ної автономії. Її сформулювали австрійські марксисти на чолі з Отто Бауером 
та Карлом Ренером, мавши на оці евентуальне розв’язання надзвичайно 
складної проблеми національних меншин в Австро-Угорській імперії. Суть 
цієї політики полягала в запровадженні адміністративно-територіяльного 
поділу без урахування національних чинників, але за наявности спеціяльних 
представницьких органів, обираних усіма особами тієї чи тієї національнос
те по всій імперії, які й отримують виняткову юрисдикцію над культурною 
політикою щодо власної національносте3. Версальська угода ініціювала по
ловинчастий і, зрештою, невдалий варіянт цієї політики у вигляді системи 
протеґування позатериторіяльним національним меншинам у новопосталих 
державах Центральної та Східної Европи4. Цю політику 1901 року перейняв 
Бунд, проголосивши себе єдиним повноважним представником єврейського 
пролетаріяту в російському соціял-демократичному русі. У відповідь Лєнін 
доручив Сталіну написати широковідому пізніше книжку «Марксизм і на
ціональне питання» (1913), автор якої обстоював суто територіяльне ви

3 Див.: Otto Bauer, Die Nationalitatenfrage und die Sozialdemokratie (Wien, 1907); Austro- 
Marxism, ed. by Tim Borromore and Patrick Goode (Oxford, 1978).
4 Див.: C. A. Macartney, National States and National Minorities (London, 1934).
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значення нації, а відтак спростовував ідею позатериторіяльної автономії5. 
Відкидаючи як асиміляцію, так і позатериторіяльну автономію, більшови
ки опинилися перед величезною прогалиною у власній стратегії управління 
багатонаціональною державою. Утворення республік і автономних областей 
не розв’язувало проблеми національних меншин, а лише заганяло її вглиб. 
Національна більшість у кожній такій територіяльній одиниці знов-таки пе
редбачала існування національних меншин.

Іншими словами, однією з центральних дилем радянської національної 
політики була суперечність між територіяльною та особистісною концепці
єю національности6. Узбек -  мешканець Узбецької РСР мав не тільки право 
на національне самовираження (в межах, дозволених радянською політи
кою), але й оточення, в якому міг його зреалізувати (завдяки вирівнюваль- 
ній політиці, спрямованій на підтримку узбецької мови та культури). Однак 
поза межами Узбекистану той-таки узбек не мав відповідного оточення, і ра
дянська політика не припускала створення позатериторіяльних організацій, 
спроможних таке оточення забезпечити7. А втім, той узбек не мусив заси- 
мілюватися. Отже, проблема полягала в тому, щоб знайти адекватне сере
довище для підтримки територіяльно розпорошених національних меншин.

У цьому розділі розглянуто унікальне в усій світовій історії радянське 
розв’язання означеної проблеми -  за допомоги стратегії множення етно-тери- 
торіяльних одиниць, тобто поширення національно-територіяльного поділу 
на дедалі нижчі щаблі, на щораз менші території, найдрібнішою з яких було 
село. Доба територіяльною оформлення етносів 1924 року не закінчилася, а 
щойно почалася. Радянське керівництво сподівалося, що дрібні національ
ні ради розв’яжуть проблему національних меншин у країні. Територіяльно 
розпорошеним національним меншинам надалі не загрожуватиме асиміля
ція, а тому, згідно з радянською теорією, потенціял захисного націоналізму 
та можливого на його ґрунті міжетнічного протистояння буде знешкоджено. 
Як висловився один фахівець із національної політики: «Організація націо
нальних рад -  це насамперед передумова подолання національної ворожне
чі, відчужености й упереджености»8.

5 Див.: Й. В. Сталін, «Марксизм і національне питання»: 284-358.
6 Див.: Rogers Brubaker, Nationalism Reframed (Oxford, 1996): 23-54.
7 Принаймні в теорії. На практиці ж існували позатериторіяльні національні школи, а 
також деякі інші культурні осередки на кшталт національних клубів і читалень.
8 Практическое разрешение нацианального вопроса в Белорусской ССР, ч. 2 (Минск, 
1928): 100.
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То була теорія. На практиці ж сталося навпаки. Проведення десятків ти
сяч національних кордонів змушувало кожне село й кожну особу маніфесту
вати власну національну ідентичність. Воно зактивізувало етнічні групи, що 
не бажали зрештою опинитися в становищі меншини. Через ці та інші при
чини, запровадження національних рад на ділі спричинило потужний сплеск 
національного почуття й загострило міжнаціональні суперечності. У цьому 
розділі я насамперед простежу появу стратегії етнотериторіяльної розбудо
ви на Україні та її дальше поширення на ввесь Радянський Союз, а відтак 
розгляну соціяльні наслідки цієї безпрецедентної політики.

Створення національних рад на Україні

Поява національних рад була побічним продуктом т. зв. районування. 
Воно почалося як суто економічний захід, що його метою було створення 
великих господарських одиниць, які ліпше відповідали б економічним ре
аліям Радянського Союзу й потребам центральних органів планування. 
Першу пропозицію щодо цього було виголошено на VIII з’їзді Рад у грудні 
1920 року; наступного її видав Державний Комітет планування (Держплан)9. 
Ця ініціятива обурила всі неросійські республіки, бо означала підпорядко
вування всіх невеликих автономних областей та республік новим і більшим 
за розмірами економічним областям, що не отримували жодного особливого 
національного статусу. З другого боку, Україну та Казахстан ділено на кілька 
менших економічних областей, а отже й ставлено під сумнів територіяльну 
цілісність цих республік. У відповідь на держпланівський проект з’явилася 
сила зустрічних пропозицій з місць. Татарія висловила ідею об’єднання на- 
ціонально-територіяльних одиниць Середнього Надволжя в нову область. 
Керівництво Комі наполягало на створенні окремої економічної области10. 
Реакція національних республік на плани економічного районування спону
кала секретаря ЦВК Авеля Єнукідзе назвати «сполучення економічного та 
національного районування» найскладнішою національною проблемою, що

9 Див.: И. Г. Александров, Зкономическоерайонирование России (Москва, 1921); Jeremy 
Smith, The Bolsheviks and the National Question, 1917-1923:172-175.
,0 Див.: И. Трайнин, «Зкономическое районирование и национальная политика», 
Жизнь национальностей, № 21 (1921): 1; С. Н., «Зкономическое районирование и про
блеми автономно-федеративного строительства», там само, № 26 (1921): 1; К. Егоров, 
«Административное деление РСФСР в применении к зкономическому районирова- 
нию», Власть Советов, № 3 (1922): 25-37; Казань -  центр Волжско-Камской области 
(Казань, 1923); «Автономная область Коми в вопросе о районировании Севера», Комі 
му-Зьірянский край, № 3-4 (1925): 2-30.
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стоїть перед ЦВК11. У цьому випадку господарські органи хутко відступи
ли, і остаточні проекти районування зважали на національні відмінності. Та 
все ж, як побачимо далі, центральна господарська бюрократія і надалі час від 
часу пропонуватиме масштабні плани районування без урахування націо
нальних інтересів, а національності відтак щосили намагатимуться знейтра- 
лізувати ці пропозиції або шукатимуть способу обернути їх собі на користь.

Національні ради з’явилися завдяки творчому використанню того, що 
було закладено в районуванні. Існувало два типи районування: на макро- 
рівні (формування великих економічних областей) та на мікрорівні (низове 
районування). Цим останнім передбачалося спрощення наявної чотирища- 
блевої адміністративної системи (сільська рада -  волость -  повіт -  губер
нія) до трищаблевої (сільська рада -  район -  округа). Макрорайонуванням 
керував Центр, натомість мікрорайонування було в компетенції місцевих ор
ганів влади, які й здійснили першу фазу цього процесу в 1923-1926 роках12. 
Мікрорайонування початково не мало жодного національного змісту, але з 
часом породило важливе нововведення в радянській національній політиці: 
національні ради.

Першим регіоном, де розгалужена система національних рад почала ре
ально діяти, стала Україна13. Українська система національного районування 
мала на меті створення якнайбільшого числа національних рад, що в кожній 
із них відсоток відповідної національної меншини мав бути якнайвищим. 
Задля цього дозволено утворювати національні ради з меншим мінімальним 
числом людности проти звичайних рад. Ця практика не просто передбача
ла врахування національних інтересів поряд із господарськими, а надавала 
першим абсолютний пріоритет. У межах самих національних рад мала бути 
в повному обсязі запроваджена радянська національна політика, включно 
з уживанням національної мови, вишколом національних кадрів, сприян

11 А. Енукидзе, «Национальная проблема в советском строительстве», Советское стро- 
ительство, сб. 1 (Москва, 1925): 189-190.
12 Див.: Л. Л. Никитин, «Районирование за пять лет», Плановое хазяйство, № З
(1926): 197-202.
13 Узагалі першим регіоном, де було запроваджено національне районування, вва
жається Саратовська губернія. Тут наприкінці 1923 року утворили 10 українських, 
вісім мордовських і вісім татарських національних волостей. Однак вони, як виглядає, 
існували радше на папері, та й подальшого розвитку саратовський проект не мав. 
Див.: С. Чугунов, «Районирование Саратовской губернии», Власть Советов, № 10 
(1923): 61; К. Стасевич, «По национальннм меньшинствам», Жизнь национальностей, 
№ 5 (1923): 120; ГАРФ, ф. 1235, оп. 122, спр. 47 (1927-1928), арк. 49-50.
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ням національній культурі. Коротко кажучи, коренізацію було опущено до 
сільського рівня. Україна запропонувала цю систему як узірець для цілого 
Радянського Союзу14, і зрештою всі таки пішли її слідами.

Було багато причин, через які саме Україні випало зіграти цю роль. 
По-перше, національні меншини тут не ховалися зі своїми вимогами. У 
травні 1926 року перший секретар ЦК КП(б)У Лазар Каганович відзна
чав: «Національні меншини в нас не ті, що в якій-небудь губернії Росії. 
Ми маємо солідні, компактні маси нацменшин, які висувають свої вимоги. 
Достатньо процитувати дані ДПУ, аби намалювати собі досить ясну карти
ну щодо цього»15. Каганович мав на думці народи, що їх у радянській тер
мінології називали «західними нацменшинами»: поляків, німців, болгар, 
греків16. Ці національні меншини, зазвичай, мали вищий рівень добробуту 
й освіти, ніж українська більшість, часто замешкували компактні території 
й мали добре розвинуті ще з передреволюційних часів традиції самовряду
вання. Але їхня заможність та висока релігійність викликали особливу підо
зріливість із боку радянських органів17. Ця недовіра часто бувала взаємною. 
Найдраматичнішим прикладом невдоволення з боку національної меншини 
стала масова еміграція менонітів, заможної німецької протестантської гро
мади, що завдавала неабиякого клопоту українському урядові впродовж
1920-х років18.

Крім німців і поляків, ще однією впливовою неросійською національною 
меншиною в Україні були євреї. Хоча вони виграли від скасування колишніх 
політичних обмежень, а отже від початку були налаштовані прорадянськи, 
економічна політика радянської влади призвела до занепаду єврейських міс
течок. Українське керівництво відчувало, що економічні утиски були осно
вною причиною ширення сіонізму й появи великої кількости надзвичайно 
активних сіоністських груп в Україні на початку 1920-х років. До сіоніст
ської загрози українське керівництво ставилося вельми поважно19.

14 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 20, спр. 153 (1927), арк. 97,103,122,133.
15 ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 102 (12.05.1926), арк. 44.
16 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 23, спр. 1360 (1930). Відносно численними були й такі 
«західні національні меншини», як фіни, естонці, латиші та литовці, однак вони пере
бували поза межами України.
17 Див. рапорти ДПУ в ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 2 (1926), арк. 133-134; спр. 34 (1928), 
арк. 92-106.
18 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 17 (17.05.1927), арк. 82/2; ГАРФ, ф. 3316, оп. 20, 
спр. 153 (1927), арк. 162.
19 Про сіонізм див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 16, спр. 1396 (30.10.1925), арк. 94/8; оп. 26, 
спр. З (08.01.1926), арк. 4/4; ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 1 (20.08.1924), арк. 101.

56



Створення національних рад на Україні

Додавали клопоту радянським органам і зовнішньополітичні завдання. 
Радянська закордонна політика надавала великої ваги планові підбурення 
численної української та білоруської людности в Польщі проти польської 
влади. Якщо, приміром, 1924 року РСФРР відступила Білорусії чималі те
риторії, то це безпосередньо зумовлювалося означеною зовнішньополітич
ною метою. Так само й утворення Молдавської АСРР мало підпирати ра
дянські претензії на окуповану Румунією Бесарабію20. У Версальській угоді 
політика щодо національних меншин уже привернула до себе міжнародну 
увагу. Щоби вступити до Ліги Націй, шістнадцять новопосталих держав 
Східної Европи та Середнього Сходу повинні були підписати документи, 
що Гарантували рівність перед законом і захист культурних прав їхніх наці
ональних меншин21. Радянський Союз волів, аби його національна політика 
виглядала ліберальнішою, ніж передбачали вимоги цієї угоди. Національно- 
територіяльні права, що їх Польща засадничо не погоджувалася надати сво
їм меншинам, належали до засобів досягнення цієї мети.

Утім, більшовиків не менше турбував і зворотний процес: вплив Польщі 
та Німеччини на радянських поляків і німців. Вони не забули, як українські 
німці підтримали німецьке окупаційне військо 1918 року, а українські поля
ки вітали нетривалу польську окупацію Правобережжя в 1920 році22. Та й ра
порти українського ДПУ наголошували, що німецький і польський уряди 
через своїх консулів та священиків справляють чималий вплив на відповідні 
меншини23. То не була якась винятково радянська параноя. У поверсальську 
добу, позначену заполітизованістю національного питання, і Німеччина, і 
Польща справді виявляли неабияку зацікавленість умовами життя своїх 
співвітчизників24. Дозвіл на створення національних рад розглядали як крок 
до послаблення національного невдоволення, а отже й зменшення потенцій
ного впливу з боку Німеччини та Польщі.

20 Пріоритетність зовнішньополітичного чинника увиразнює внутрішня дискусія на
вколо утворення Молдавської АСРР. Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 1 (1924), арк. 90, 
93,116-119,130.
21 Див.: С. A. Macartney, National States and National Minorities (London, 1934): 212-369.
22 Див.: Итоги роботи среди национальних меньшинств на Украине (Харьков, 
1927): 5-6.
23 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 2 (1926), арк. 117-123,133-134.
24 Стосовно Німеччини див.: Meir Buchsweiler, Volksdeutsche in der Ukraine am Vorabend 
und Beginn des Zweiten Weltkriegs -  ein Fall doppelter Loyalitat? (Gerlingen, 1984). Сто
совно Польщі див.: Mikolaj Iwanow, Pierwszy narod ukarany. Polacy w Zwiqzku Radzieckim,
1921-1939 (Warszawa, 1991).
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Нарешті, -  і це головне, -  проблема статусу національних меншин на 
Україні загострилася через політику українізації, яка передбачала сприян
ня українській мові та культурі, а також вишкіл українських керівних ка
дрів. Ця політика була вельми непопулярною серед багатьох більшовиків на 
Україні та в Росії, але, з огляду на її послідовну підтримку з боку Політбюра 
та самого Сталіна, критика українізації переважно бувала непрямою й зо
середжувалася на порушенні прав національних меншин. Наприклад, Юрій 
Ларін у 1925-1927 роках не раз вдавався до провокативних виступів, у яких 
засуджував українські дії щодо національних меншин25. Українське керів
ництво зреагувало, виробивши найсистематичнішу в усьому Радянському 
Союзі політику підтримки прав національних меншин, а відтак удалося до 
наступального накидання цієї політики як узірця для інших26.

Проблема національних меншин зринула в Україні на початку 1924 року, 
рівночасно з першими дієвими заходами, спрямованими на українізацію. 
Перед тим, 1923 року, Україна вже здійснила один із перших у Радянському 
Союзі планів мікрорайонування, в якому національний принцип було ціл
ковито зігноровано27. У травні 1924 року перший секретар ЦК КП(б)У 
Еммануіл Квірінґ засудив цю політику на VIII республіканському партій
ному з'їзді:

Головна помилка, товариші, полягала в тому, що в усіх наших губерні
ях, де є національні меншини, проводилася при районуванні хибна по
літика. Замість об’єднати ці компактні райони, населені національною 
меншиною, в одну районну адміністративну одиницю, намагалися розді
ляти, [...] окремі села приписувано до найближчих російських або укра
їнських районів.

Квірінґ відзначив, що ці рішення узгоджувалися з правильною класовою 
лінією: «Ця політика головно ґрунтувалася на тому, що ці компактні групи

25 Зокрема, йдеться про його промови на III з’їзді Рад та на квітневій (1926 року) сесії 
ЦВК. Див.: ІІІсьезд Советов СССР. Стенографический отчет (Москва, 1925): 277-280;
2 сессия ЦИК СССР3 созьіва. Стенографический отчет (Москва, 1926): 458-468. Пор.: 
Ю. Ларин, «Об извращениях при проведении национальной политики», Большевик, 
№ 23-24 (1926): 50-58; № 1 (1927): 59-69.
26 Зокрема, див. статті в таких виданнях: Власть Советов, № 9 (1924): 41-43; № 12 
(1925): 3-4; № 19 (1926): 2-4; Советское строительство, № 3-4 (1926): 120-128; № 1
(1927): 79-85; N° 4 (1928): 89-93; А. Буценко, Советское строительство и нацмень- 
шинства на Украине (Харьков, 1926). Пор.: Итогиработьі среди национальньїх мень- 
гиинств на Украине (Харьков, 1927).
27 Див.: А. Буценко, «Итоги районирования СССР», Власть Советов, № 15 (1926): 3-4.
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національних меншин здебільшого становлять заможніші групи серед на
вколишнього сільського населення»28.

Але в цьому випадку Квірінґ наполягав, аби національний принцип мав 
зверхність над класовим:

Тому, хоча товариші хотіли забезпечити правильну радянську політику в 
цих селах, -  однак насправді вони тільки поглиблюють антирадянський 
настрій, відтручують від нас ці групи. І коли ЦК [КП(б)У] розглядав це 
питання, він ухвалив рішення про хибність цієї лінії й запропонував на
шій центральній адміністративній комісії та губкомам переглянути всі 
неправильні поділи такого штибу й намагатися об’єднати ці нацменшини 
в національних районах, щоб у такий спосіб дати їм можливість здійсни
ти розвиток національної культури29.

Попри Квірінґові завваги, Україну все ж обрали за мішень для критики 
на XIII з'їзді партії, що відбувся в Москві тижнем пізніше. В офіційній до
повіді ЦК Зінов’єв піддав критиці ставлення до національних меншин, ви
окремивши політику щодо поляків і німців на Україні30. В обговоренні цьо
го питання українці участи не брали, але в кулуарах, очевидно, висловили 
Зінов’єву своє невдоволення, бо в прикінцевих заввагах він повернувся до 
цієї теми:

Я сказав, мабуть, занадто чемно. Що ж, повторю відвертіше. Ідеться про 
те, щоб, наприклад, на Україні, де сильно просунуто вперед питання 
українізації, забезпечити як слід права, скажімо, німців, поляків, молда
ван, євреїв тощо31.

Після таких слів Квірінґа та Зінов’єва конкретні дії не забарилися. 7 лип
ня створили два перші німецькі райони, Пришибський і Молочанський32.
29 серпня український Раднарком ухвалив зменшити норму населення, по
трібну для створення національного району, з 25 тис. до 10 тис., а для націо
нальної сільської ради -  з 1000 до 50033. Наслідком цієї постанови стала по
ступова розбудова розвиненої мережі національних рад. Було здійснено ет

28 Бюллетень VIII-й всеукраинской конференции КП(б) Украиньї. Стенограмма, бюл- 
лет. 2 (Харьков, 1924): 94.
29 Там само.
30 Див.: Тринадцатий сьезд РКП(б). Стенографический отчет (Москва, 1963): 43.
31 Там само: 242.
32 Див.: А. Буценко, Советское строительство и нацменьїиинства на Украине: 17.
33 Див.: Итоги работи среди национальньїх меньшинств на Украине: 19.
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нографічні експедиції задля визначення точного національного складу кож
ної потенційної ради й максимального розширення їх мережі. Особливий 
наголос робили на максимальній національній сеґреґації. Уже 1927 року 
українська влада гордо звітувала, що 92,1% болгар, 85,8% греків, 67,8% нім
ців і 100% шведів мешкають у власних національних радах34.

Щоб завершити розбудову своєї системи національних меншин, Україна 
мала дати собі раду з однією надважливою і засадничою проблемою: чи є 
росіяни на Україні національною меншиною? Більшість росіян і неросіян, 
більшовиків і позапартійних уважала таку поставу питання абсурдною. Як 
може «великодержавна» нація бути національною меншиною? На початку 
1920-х років поняття «неросіяни» і «національні меншини (нацмени)» бра
но в ґрунті речі за синонімічні. До 1926 року критика національної політики 
на Україні завжди оминала росіян, та й українці не ставилися до росіян як 
до національної меншини. Замовчуванню цієї теми поклав край Юрій Ларін 
у виступі на квітневій (1926 року) сесії ЦВК, провокативно висловившися 
«щодо національного питання в тій його частині, яку випадає назвати росій
ським питанням на Україні, бо, на жаль, таке питання існує»35. Ларін висло
вився проти політики утвердження української мови в кількох напрямках: 
примусової передплати українських газет, обов’язкових україномовних на
писів, вимоги відвідування україномовних шкіл зросійщеними українцями. 
Він завважив, що росіяни, не маючи статусу національної меншини, позбав
лені через це власних національних рад. У стенограмі зазначено, що після 
виступу Ларіна лунали тривалі оплески36.

Завівши мову про російське питання, Ларін порушив велике табу, що 
діяло в Імперії національного вирівнювання. Його виступ причинився до 
певної розбіжности думок в українській депутації, зазвичай згуртованій. 
Григорій Петровський назвав цю промову «небезпечною», надто через те, що 
вона мала «певне співчуття» серед присутніх37. Володимир Затонський ви
словив узвичаєну позицію: мовляв, з огляду на силу російської культури «не 
можна ставитися до росіян на Україні як до національної меншини»38. З ним 
погодився Григорій Гринько39. Микола Скрипник, найвпливовіший україн

34 Див.: Там само: 21; С. Власенко, «О X всеукраинском сьезде советов», Советское 
строительство, № 5 (1927): 103-104.
35 2 сессия ЦИК СССРЗ созьіва: 460.
36 Див.: там само: 460-468.
37 Там само: 499.
38 Там само: 515.
39 Див.: там само: 474.
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ський авторитет у національному питанні, обстоював правильність україн
ського курсу щодо росіян, але здивував власну депутацію, визнавши, що до 
них таки треба підходити як до національної меншини40.

Ларіна підтримав лише один промовець, зате впливовий -  секретар 
ЦВК Авель Єнукідзе. Він заявив, що українізацію занадто приспішено, а 
роль російської культури применшено: мовляв, вивчення російської мови 
та культури обов’язкове для розбудови власної культури, і, не опанувавши 
їх, годі чогось досягти41. Повторно Єнукідзе висловив свою стурбованість у 
надрукованій трохи перегодом статті42. Ларін теж узагальнив свою критику 
в статті, яка з’явилася в партійному теоретичному журналі «Большевик» і 
мала помітний розголос43. Російське питання зринуло на поверхню.

Ці критичні постріли змусили українських комуністів переглянути ста
тус росіян. У дискусії на сесії ЦВК оприявнилися два погляди. Перший, 
репрезентований Затонським, не передбачав додаткового захисту росіян як 
національної меншини, бо їхні культурні позиції й без того були достатньо 
сильні44. Згідно з другим поглядом, що його обстоював Скрипник, з посту
пом українізації російська людність «ставала нацменшістю»45. Українцям в 
обох випадках відводили статус національної більшосте, але Скрипникова 
позиція мала ту перевагу, що наділяла росіян певним формальним статусом 
і враховувала ларінську критику.

Отже, саме погляд Скрипника здобув підтримку, хоча й з одним винят
ком. Усі погоджувалися, що росіянам у містах не можна надати права фор
мувати національні ради. Інакше-бо великі українські міста на взір столиці 
УСРР Харкова й Одеси офіційно перетворилися б на російські, отримавши 
російські міськради46. Створення російських національних рад розпочато на
прикінці 1926 року. Затонський і надалі дивився на це скептично, але потро
ху звик до думки про поступове виникнення російської національної мен

40 Див.: там само: 532-536.
41 Там само.
42 Див.: А. Енукидзе, «К вопросу о национальньїх язьїках», Советское строитель- 
cmeo,№ 1(1926): 39-53.
43 Див.: Ю. Ларин, «Об извращениях при проведении национальной политики», 
Большевик, № 23-24 (1926): 50-58; № і (1927): 59-69.
44 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 336 (17.10.1927), арк. 54-55.
45 А. Буценко, «Національні меншості України», Більшовик України, № 12 (1928): 69.
46 Про можливість утворення міських російських районів говорив Буценко, але його 
пропозиція не мала практичних наслідків; див.: Первое всеукраинское совещание по ра- 
боте среди национальньїх меньшинств. Стенографический отчет (Харьков, 1927): 44.
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шини: «Російського нацмена нема ще. Але саме через те, що ми тепер доволі 
далеко пішли дорогою українізації, пора призначити і спеціяльних людей 
для цієї ділянки роботи»47. З визначенням офіційного статусу росіян мере
жа українських національних адміністративних одиниць швидко розрослася 
(див. таблицю 1).

Табл. 1. Національні ради на Україні (1924-1929 роки)

Національні райони 1924 1925 1926 1927 1928 1929

російські - - - 9 9 9
німецькі 5 5 5 7 7 7
болгарські 1 3 3 4 4 4
грецькі - - - - 3 3
польські - - 1 1 1 1
єврейські - - 1 1 1 2
Загал ом 6 8 10 22 25 26

Національні сільради

російські - 69 122 292 388 408
німецькі 98 117 221 237 251 253
польські 15 61 129 139 143 150
єврейські 19 19 34 56 77 92
молдавські - 9 57 57 57 90
болгарські 25 28 43 42 42 45
грецькі 26 27 27 ЗО ЗО ЗО
чеські 5 13 13 13 13 13
албанські - - - 3 3 3
білоруські - 1 1 2 2 4
шведські - - 1 1 1 1
Загал ом 188 344 648 872 1007 1089

Національні селищні ради

російські - - - - 39 41
єврейські - 19 52 52 53 66
Загал ом - 19 52 52 92 107

Джерела: М. В., «Итоги низового районирования Украиньї», Советское строительство, № 12 
(1929): 61; От сьезда к сьезду: Материали к отчету правительства на Vсьезде Советов СССР ( Москва, 
1929): 120. Цифра в 69 російських сільрад у 1925 році є наслідком включення заднім числом тих сіль
рад, які отримали офіційний статус національних щойно 1926 року.

47 Там само: 16.
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Який вплив на суспільство мала українська політика щодо національних 
меншин? Офіційною метою запровадженої системи було запобігання появі 
надкласового національного руху, спрямованого на забезпечення спільних 
національних інтересів, а відтак і зменшення напруги в міжнаціональних 
відносинах. Як твердила Національна комісія ЦВК БСРР, «національні 
ради створили можливість зміцнити політично й зорганізувати бідноту нац
меншин у її боротьбі проти куркульської верхівки, що спричинило тріщи
ну в наявній іще подекуди національній єдності». На зміну національному 
конфліктові прийде класовий: «Організація національних рад є насамперед 
основою для подолання національної ворожнечі»48. Такою була теорія.

На практиці ж відбулося протилежне. У квітні 1926 року в доповіді 
Сазонова, завідувача інформаційного відділу в ЦК КП(б)У, зазначалося, що 
насправді створення національних рад посилило міжнаціональне протисто
яння. Відзначивши збіг у часі виокремлення національних сільрад із вибор
чою кампанією, в рамках якої розсилано рекомендації стосовно проведення 
передвиборчих зборів задля обговорення різноманітних економічних і кла
сових проблем49, Сазонов далі констатував:

Попри незаперечну важливість цих питань [...] не ці питання становлять 
основний зміст кампанії. Стрижневим питанням, що впродовж усієї кам
панії притягало до себе увагу населення нацменшин (а в змішаних се
лах -  усього населення), є питання про виокремлення самостійних на
ціональних сільрад50.

На ділі створення національних рад посилило міжнаціональну напругу. 
Національні меншини «завзято й твердо»51 наполягали на створенні націо
нальних рад: «Це прагнення, крім того, зумовлювалося помітним антагоніз
мом між населенням нацменшин і рештою населення, що ясно виявився в 
процесі розв'язання питання про виокремлення самостійних національних 
сільрад»52.1 далі: «Майже повсюдно за самостійну національну сільраду го
лосувало населення нацменшин, проти -  українці»53. Громади поділялися 
за національною ознакою. В одному німецькому селі росіяни запропону

48 Практическое разрешение национального вопроса в Белорусской ССР, ч. 2:100.
49 ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2534 (1926), арк. 71.
50 Там само, арк. 74 зв.
51 Там само, арк. 75 зв.
52 Там само, арк. 74 зв.
53 Там само, арк. 76.
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вали список із єдиним російським кандидатом, «і цей список, звісно, було 
відхилено»54. В іншому випадку «поляки зірвали виборчі збори, демонстра
тивно їх залишивши через необрання до сільради представників від поль
ського населення»55.

Сазонова особливо непокоїла тенденція до екстратериторіяльного по
трактування національних рад: «Наприклад, в одній окрузі євреїв, що 
мешкали в селах, приписали до містечкової ради, а українців, що мешкали 
в містечку, приписали до сільради». В іншому випадку заступника директо
ра місцевого підприємства вилучили з виборчого списку через українську 
національність. Найбільше приголомшило Сазонова те, що секретар одного 
місцевого парткому заявив йому: «Піду я брати участь у виборах містечкової 
ради, коли я не розумію євреїв, а євреї мене не розуміють. Радше вже голо
суватиму в найближчому селі»56.

Ці штрихи ілюструють розбіжність між офіційно-урядовим і масовим 
народним розумінням сутности національних рад. Попри тенденцію до на
ціонального розмежування, закладену в концепцію створення національних 
територій, офіційна урядова лінія наголошувала, що їхні ради не повинні 
бути однонаціональними. Українців у німецькому селі не позбавляли їхніх 
національних прав. Національні ради створювалися для того, щоб сприяти 
національним меншинам у збереженні їхньої культури та щоденного вжитку 
рідної мови.

У масовому сприйнятті національні ради ототожнювалися з їхньою те
риторією. Як заявив один більшовик-єврей, «у єврейських національних 
радах відчувається життя, єврейські маси виявляють усю свою активність 
в усіх ділянках, а в інших радах вони почуваються часто як чужі»57. Коли 
бодай декілька сіл, що входили до сільради, здобували формальний націо
нальний статус, на меншини майже неминуче починали дивитися як на чу
жинців. Це могло призводити -  і таки призводило -  до вимог виселення. 
Українське ДПУ доповідало, що під час перепису 1926 року в Житомирі «у 
зв’язку з напливом чуток, що, мовляв, українців виселятимуть із польських 
сільрад, траплялися випадки, коли українці приховували свою справжню 
національну належність і казали реєстраторам, що вони поляки»58. У наці

54 Там само, арк. 75.
55 Там само, арк. 74 зв.
56 Там само, арк. 75 зв.
57 ГАРФ, ф. 3316, оп. 20, спр. 153 (1927), арк. 87.
58 ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2524 (1927), арк. 2.
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ональних регіонах Сходу, як ми побачимо, такі виселення за національною 
ознакою набули неабиякого поширення.

Отже, внаслідок формування національних рад утворилася щільна асо- 
ціяція між національною ідентичністю та адміністративним контролем над 
територією. Ледве чи можна дивуватися, що обидва ці чинники відтак було 
пов’язано з третьою категорією -  земельної власности. Як зазначив Квірінґ, 
до 1924 року переважав класовий підхід до районування, в рамках якого за
можніших селян гуртовано з менш заможними в тій самій адміністративній 
одиниці, щоб полегшити економічне вирівнювання. На практиці це означало 
об’єднання німецьких і польських сіл з українськими та російськими. Коли 
цій політиці 1924 року раптово дано зворотний хід і в справі формування 
місцевих рад національну засаду поставлено над класовою, це цілком при
родно викликало обурення серед російського та українського селянства. 
Сазонов доповідав:

Особливо енергійний спротив траплявся з боку українського населення 
в селах польських і німецьких. У цих селах, через нерозуміння селян
ством нацполпартії та радвлади, виокремлення національних сільрад 
ототожнюють із поновленням тієї економічної сили й тих привілеїв, що 
їх німецькі й польські колоністи мали за передреволюційних часів59.

Згадка про передреволюційні привілеї актуалізує четвертий аспект, що 
додатково сприяв, на мою думку, виникненню передумов для поважного 
міжнаціонального конфлікту, а саме -  відмінності в статусі між передрево
люційними станами («сословиями»). Під цим оглядом росіяни й українці на
лежали до селянського стану, тоді як німці -  до вищого «колоністського», 
а поляків і поготів зазвичай уважали за шляхту (хоча насправді колишніх 
польських шляхтичів у Радянському Союзі залишилося дуже мало).

Ба більше, зв’язок між землевласністю, національністю та адміністра
тивним поділом місцевому селянству аж ніяк не примарився. У листопаді
1925 року з’явилася постанова ЦК КП(б)У, в якій відзначалося широко роз
повсюджене серед німців невдоволення попередніми конфіскаціями землі 
й дозволялося двадцятивідсоткове збільшення земельних наділів для всіх 
німецьких колоністів, що мали у своєму володінні менше, ніж 32 десятини 
(35 га)60. За оцінками, на це мусило піти 50 тис. десятин. Щоб задовольнити 
ці потреби, було ухвалено, що «колфонди, розташовані в уже наявних і намі-

59 Там само, спр. 2534 (1926), арк. 175 зв.
60 Див.: там само, спр. 2019 (1925), арк. 174.
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чених для виокремлення (національних) німецьких районах і сільрадах, ви
користовують для розселенців-переселенців, колоністів-німців передусім»61. 
Іншими словами, скрізь, де німці мешкали компактно, вони мали отримати 
національні території, й уся вільна земля на цих територіях призначалася не 
лише для місцевих німців, але так само для всіх українських німців, що за
бажали б там оселитися.

Цей зв’язок між національністю, територією та землевласністю особли
во чітко оприявнився в радянській політиці щодо євреїв. Єврейське питан
ня постало перед більшовиками у вигляді несподіваної дилеми. Більшовики 
рішуче виступали проти антисемітизму -  не тільки тому, що це був один із 
залюбки використовуваних ними символів моральної прогнилости цара
ту, а й тому, що високий відсоток євреїв у радянських органах ставив знак 
рівности між антисемітизмом і запереченням більшовизму. Утім, із другого 
боку, більшовицька економічна та класова політика, засадничо ворожа до 
торгівлі та колишніх крамарів, вела до економічного знищення єврейських 
містечок і затаврування більшосте їхніх мешканців як «позбавленців» («ли- 
шенцев»), тобто громадян, позбавлених виборчого права62. Відтак більшо
вики опинилися в становищі доволі незручному63, ба навіть небезпечному,
бо в такий спосіб створювалася соціяльна база для сіонізму -  одного з най
більших клопотів українського керівництва в царині міжнаціональних від
носин64. Проблему намагалися розв’язати, розселяючи євреїв компактними 
рільницькими громадами. Ця програма мала на меті не лише перевиховання 
колишніх єврейських крамарів чесною селянською працею, а й створення 
бази, потрібної для формування єврейських національно-територіяльних 
одиниць65. На цих завданнях наголосив Міхаіл Калінін, виступаючи на єв
рейському з’їзді 1926 року:

Маю сказати, що коли ми ідеологічно підійдемо до цього питання з на
ціонального погляду, то, припускаю, за [економічними] міркуваннями
приховуватимуться національні. Мені здається, що це явище є прагнен-

61 Там само, арк. 171; пор.: Советское строительство, № 5-6 (1928): 218-219.
62 Див.: Ю. Ларин, Евреи и антисемитизм в СССР (Москва, 1929).
63 Див. завваги Калініна з цього приводу у вид.: Первий всесоюзний сьезд «Озет» в 
Москве. Стенографический отчет (Москва, 1927): 64.
64 Оцінку, яку дало небезпеці сіонізму ДПУ, див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2019 (1925), 
арк. 50.
65 Стосовно цієї програми див.: И. Кантор, Национальное строительство среди евреев 
в СССР (Москва, 1934); И. Гольде, Евреи-земледельци в Криму (Москва, 1932).
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ням до самозбереження національносте. Як реакція на асиміляцію та ви
гладжування національного характеру, що загрожують кожному малому 
народові, позбавленому національного розвитку, в єврейських масах роз
винулося почуття самозбереження, боротьба за національність66.

Ці слова показують, на яку міру радянська національна політика відки
дала асиміляцію й виступала за збереження національносте і як таке збере
ження пов’язувалося зі створенням національних рад.

Єврейські рільницькі поселення початково були зосереджені в Південній 
Україні та Криму, де 1931 року існувало чотири національні райони та
127 національних сільрад67. Створення єврейських національних рад -  по
рівняно з німецькими та польськими -  наразилося на ще гостріше несприй- 
няття. Калінін отримував стільки листовних скарг, що мусив оприлюднити 
одну з них у газеті «Известия», супроводивши своєю відповіддю68. Керівник 
ДПУ УСРР Всеволод Балицький доповідав, що селянське ремство такого 
ґатунку було широко розповсюдженим явищем69. Про невдоволення серед 
селян попереджав і А. Смірнов у листі, спрямованому в квітні 1926 року до 
Політбюра:

Численні спроби створити для єврейського переселення винятково спри
ятливі умови, на шкоду інтересам і земельно-господарчим прагненням 
широких рільницьких мас СРСР, викликають серед цих останніх гостре 
зростання протиєврейських настроїв70.

Напруга навколо єврейських поселень насвітлює чи не найважливіший 
аспект процесу формування національних рад. Поєднання національного, 
територіяльного та земельного чинників спричинило політизацію етнічнос
те. Конкуруючі між собою національні лідери, в цьому разі комуністичні, 
публічно використовували громадську думку на місцях у боротьбі за націо
нальні ради чи проти них.

Наведений приклад ілюструє й зв’язок між формуванням національних 
рад і переміщенням людносте, належної до тієї чи тієї національносте. Ця

66 Первьій всесоюзний сьезд Юзет» в Москве. Стенографинеский отчет: 65-66. [Цитату 
подано в перекладі з англійської. -  Ред.].
67 Див.: И. Кантор, Национальное строительство среди евреев в СССР. 23-28.
68 Див.: М. И. Калинин, Евреи-земледельци в союзе народов СССР (Москва, 1927): 24- 
40.
69 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2019 (1925), арк. 86.
70 РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 193 (10.05.1926), арк. 188.
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політика не обмежувалася єврейським етносом. З’явилася також організа
ція, покликана перевести на осіле життя ромів, унаслідок чого було створено 
одну ромську національну сільраду і 23 ромські колгоспи. Схожим чином 
розпорошену асирійську людність оселили компактно, сформувавши єдину 
айсорську сільраду71. Північнокавказьке керівництво переселило до єдиного 
в цьому регіоні калмицького національного району 300 калмиків з-поза його 
меж, щоб забезпечити задоволення їхніх національних потреб72. У німецьких 
та польських районах на Україні так само був резерв землі для представни
ків цих національностей73. Ба більше, існувала загальносоюзна політика, яка 
передбачала компактне переселення й розселення національних меншин на 
селі74. Цією політикою серед національних меншин поширювано почуття 
власної чужости та потреби виїхати на територію, де вони становитимуть 
національну більшість. Головне ж, цим зміцнювано переконання більшосте, 
що меншини є чужорідним елементом і підлягають виселенню. Наскільки 
вагомим міг стати вплив цього почуття, згодом показав радянський Схід, де 
міжнаціональні стосунки були далеко напруженіші.

Викладене вище -  це загальний огляд історії створення української сис
теми забезпечення прав національних меншин та аналіз деяких найважли
віших наслідків цього процесу. Його ширший вплив можна увиразнити, зі
ставивши позиції головного опонента і головного пропаґатора цієї системи: 
Авеля Єнукідзе та Миколи Скрипника. Єнукідзе привселюдно розкритику
вав Україну на квітневій (1926 року) сесії ЦВК та в опублікованій перегодом 
статті. Та найдошкульнішу критику він висловив, реагуючи на доповідь про 
українську політику щодо національних меншин на закритій сесії Президії 
Ради національностей 24 червня 1927 року. Тут він обрав собі за мішень голо
вну засаду української системи -  спротив асиміляції. Він засудив українську 
практику офіційного листування з кожною національною радою її ж таки 
національною мовою:

Наше завдання полягає в тому, щоб об’єднати навколо певної основної
якої-небудь культури все населення Української Республіки, включно з
усіма національними меншинами, а ми такою політикою замикання кож-

71 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 128, спр. 2 (1933), арк. 166.
72 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 141, спр. 1531 (1933), арк. 103; «Хроника», Революция и го- 
рец, № 8 (1933): 79-80.
73 Див.: Советское строительство, № 5-6 (1928): 218.
74 Див.: «В Совете Национальностей СССР», Революция и национальности, N° 1 
(1930): 111.
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ної національносте в рамки її власної мови, провадячи все листування, 
все спілкування їхньою власного мовою, диференціюємо всю Українську 
Республіку на окремі національності. Чи це потрібно? Непотрібно75.
Єнукідзе перервали здивованими запитаннями: «Наше завдання -  аси

мілювати?» Той відповів:

Де можна асимілювати, треба асимілювати [...] слід затямити, що не кож
на група населення є нація. Нацією ми називаємо компактні маси, і ми 
такі маси виокремлюємо в автономні республіки або області, а дрібні 
групи населення, які, приміром, в РСФРР розпорошені, ми долучаємо до 
російської культури76.

Зневажливою ремаркою Єнукідзе відзначив, що українська політика 
веде до створення сукупности «маленьких острівців»77.

Тон Єнукідзе був назагал глузливий, але часом у ньому проступали й за
грозливі нотки. Скарги єврейського представника з приводу утисків він обі
рвав:

У вас з’являються сепаратні претензії, а їх не повинно бути. Я боюся, що 
українська політика щодо цих дрібних національностей і віддзеркалює 
таку психологію. Ось уже й кожен вірменин та грек висуватиме до нас 
претензії. Наше завдання полягає в тому, щоб висхідною лінією вести на
ціональні меншини до основних культур республік. Це в союзних рес
публіках. Стосовно ж усього СРСР завдання є інше. Російська культура 
й російська мова -  головна вісь, навколо якої має бути піднесення всіх 
національностей, що населяють СРСР78.

Закінчив Єнукідзе свій критичний виступ пересторогою:

Інакше ми настворюємо замкнутих національностей, зовсім не пов’язаних 
між собою, розрізнених, які замикатимуться в колі власної культури, 
власної мови; і це в державі, що будує й має побудувати соціялізм.

Завваги, що їх висловив Єнукідзе, були втіленням традиційного бачення 
єдиної національної держави, в межах якої за прикінцеву мету править пере
мога однієї культури. На його думку, радянська національна політика була

75 ГАРФ, ф. 3316, оп. 20, спр. 153 (1927), арк. 122.
76 Там само.
77 Там само.
78 Там само, арк. 119-120.
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етапом на шляху до цієї мети. Кожна національна меншина мала засимілю- 
ватися, йдучи «висхідною лінією», з національною більшістю відповідної 
республіки, а потім кожна така більшість мусила розчинитися в російській 
культурі. За такої моделі потреба в національних радах відпадала. Єнукідзе 
або окреслював їх зневажливо («замкнуті», «відосібнені», «маленькі ост
рівці»), або лиховісно заповідав «сепаратні претензії». Ця остання заввага 
показує, що Єнукідзе відчував закладений у національні ради потенціял ак
тивізації (і аж ніяк не розмивання) національної свідомости, а відтак і заго
стрення міжнаціональних суперечностей.

Грузин Єнукідзе став виразником прихованих почувань більшости пар- 
тійців, що їх не заведено було висловлювати на таких офіційних зустрічах. 
Щойно Єнукідзе договорив, підвівся з місця Скрипник і поділився своїм 
задоволенням, що той виклав свої думки за присутности стенографіста, бо 
досі ця лінія виражалася в поодиноких виступах, але досі їй бракувало тео
ретичного обґрунтування. Слушно схарактеризувавши промову Єнукідзе як 
вираження позиції багатьох комуністів, хоча й не демонстрованої прилюдно, 
Скрипник не менш слушно завважив, що це не партійна лінія, і навів від
повідні арґументи. Єнукідзе попросили забрати свої слова назад79. Той від
мовився, але ніколи більше не робив скількись подібних заяв на публічних 
зібраннях.

Микола Скрипник був автором найліпше розробленої концепції укра
їнської політики щодо національних меншин. У його промові, виголошеній 
1931 року, міститься теза: «Наше завдання -  так поставити нашу роботу, так 
провадити й розгортати її, щоб трудящі маси кожної національности якомо
га ширше розвивали свою національну свідомість»80. Як приклад Скрипник 
розповів про недавню дискусію в Москві, під час якої деякі польські учас
ники обстоювали думку про те, що радянські поляки, мовляв, не можуть 
самотужки розвинути пролетарську польську культуру, бо в Радянському 
Союзі немає польського пролетаріяту. Скрипник відповів, що польські на
ціональні ради -  це не просто органи самоврядування, вони взагалі не є 
органами жодної «національної персональної автономії», а є органами про
летарської -  радянської -  влади81. У цьому прикладі поєднано два головні 
складники Скрипникової політики щодо національних меншин: сприяння 
зміцненню національної самосвідомости й утворення національних рад.

79 Там само, спр. 111, арк. 83.
80 М. Скрипник: «Перебудовними шляхами», Більшовик України, № 12 (1931): 14.
81 Там само: 22.
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Національні ради існували задля того, щоб зберігати й розвивати націо
нальну культуру.

Скрипник довів радянське означення терміна «національна меншина» 
до його логічного вивершення. На засіданні президії Ради національностей 
1930 року він порушив питання про узвичаєне термінологічне непорозу
міння:

Я гадаю, що в нас виходить погана політика, коли ми починаємо говорити 
про нацменшини. Кожна з національностей, що ввійшла до Союзу, стано
вить нацменшину нашого Союзу -  і українська, і російська, і єврейська, і 
білоруська тощо...82

На цьому місці його перервав Сємьон Діманштейн, фахівець із націо
нального питання з багаторічним стажем: «Російська -  ні. Росіян 57% (від 
усього населення Радянського Союзу. -  Т. М)», -  на що Скрипник відказав:

Ні, це не так, тепер змінилося становище [...], кожна союзна республіка 
має чималі нацменшини, але нацмени однієї республіки є нацбільшістю 
нацрайону. У польському районі поляки становлять національну біль
шість, а на Україні, де українці становлять національну більшість, в поль
ському районі вони становлять національну меншину [...]. Тому, коли 
йдеться про національні меншини, не видно, про яку меншину йдеться -  
про нацменів певної республіки чи району.

Скрипник геть зовсім ізрелятивізував терміни «національна більшість» 
і «національна меншина». Хто завгодно міг належати до національної біль
шосте або до національної меншини відповідно до свого місця проживання.

Скрипник був переконаний, що йому вдалося розв’язати суперечність 
між територіяльним і особистісним розуміннями національности, які пара
лельно існували в Радянському Союзі. Вихід полягав у тому, щоб спусти
ти систему національно-територіяльних одиниць до найнижчого рівня, де 
вони безболісно переходитимуть в індивідуальну національність кожної 
особи. Через це 1930 року Скрипник не погодився зі створенням інтерна
ціональних колгоспів і виступив за застосування національного принципу 
так само й на цьому рівні83. З цього випливала така піраміда національно- 
територіяльних рад:

82 ГАРФ, ф. 3316, оп. 23, спр. 1318 (24.04.1930), арк. 11.
83 Там само, арк. 10.
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Радянський Союз 
Федеративна республіка 

(Російська Соціялістична Федеративна Радянська Республіка, 
Закавказька Соціялістична Федеративна Радянська Республіка)

Союзна республіка ( Україна, Білорусія тощо)
Автономна республіка ( Татарія, Молдавія тощо)

Автономна область (Комі, Чеченська тощо)
Автономний округ (Комі-Пермяцький, Ненецький тощо) 

Національний район (фінський, польський, корейський тощо) 
Національна сільська рада (циганська, асирійська тощо) 

Національний колгосп (усі національності)
Особова національність (фіксована в паспорті з 1932 року)

Єнукідзе дивився на це як на щаблі асиміляції, що з них сьомий -  
дев’ятий були геть зовсім зайві, а решта, крім першого, мали бути усунені 
з бігом часу. Скрипник бачив цю піраміду сталою, із закріпленням і збере
женням національности кожної особи. Саме цю модель він і його українські 
товариші пропонували для Радянського Союзу загалом.

Національні ради в Білорусії 
та Російській Федерації

Українська модель швидко здобула підтримку більшости фахівців із 
національного питання в центральних органах Радянського Союзу. Коли 
Україна 1927 року представила досягнення своєї політики на Президії Ради 
Національностей, вона зустріла гучне схвалення. Секретар ЦВК Білорусії 
Хацкевіч окреслив проведену на Україні роботу як «колосальну»84. Баш
кирський представник Кушаєв заявив, що український досвід має слугувати 
«взірцем решті союзних і автономних республік»85. Не раз хвалив україн
ську програму роботи з національними меншинами й Сємьон Діманштейн, 
який, очолюючи підвідділ національностей ЦК, конкурував з українцями86.

84 ГАРФ, ф. 3316, оп. 20, спр. 153 (1927), арк. 133.
85 Там само, арк. 103.
86 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 336 (07.10.1927), арк. 68; Совещание уполномочен- 
ньос по работе среди национальних меньшинств. Стенографический отчет (Москва,
1928): 104.
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Найкатегоричнішу оцінку їй дав А. І. Досов, завідувач національного відді
лу у ВЦВК, завваживши: «У мене залишилося таке ж враження, що укра
їнські національні меншини живуть ліпше, ніж самі націонали, які мають 
автономію»87.

Першою з республік услід Україні пішла Білорусія. У цьому не було ні
чого дивного, бо ситуація тут була дуже подібною до української. У Білорусії 
так само були заможні національні меншини західного типу, що виступали 
зі своїми вимогами: поляки та латиші88. Крім того, істотний вплив мало чис
ленне єврейське населення. Частка росіян була меншою, але після приєд
нання до Білорусії в 1926 році Гомельської губернії владі так само довелося 
мати справу з невдоволеною російською меншиною89. Схожий характер мав 
і тиск на Білорусію та Україну в царині міжнародних відносин. Нарешті, над 
сподівання швидкий поступ білорусизації політично загострив питання про 
захист прав національних меншин.

Як і Україна, Білорусія спочатку здійснила мікрорайонування без ура
хування національних критеріїв, а відтак наприкінці 1924 року заходилася 
коло програми створення національних рад. Право на формування націо
нальних рад потрапило навіть до республіканської конституції. Схожим три- 
бом, Білорусія спершу не надавала росіянам статусу національної меншини, 
але змінила свою позицію, коли Україна перейшла до нової політики в цьому 
питанні90. На відміну від України, в Білорусії не було компактно розселених 
колоністів-чужинців, завдяки чому тут вистачило утворити один-єдиний 
польський національний район91.

У Російській Федерації утворення національних рад ішло повільніше. 
Упродовж 1925 року, за небагатьма винятками, республіка забезпечува
ла своїм національним меншинам насамперед рідномовну шкільну освіту. 
За іронією історії, вимога створення національних рад ізринула внаслідок

87 ГАРФ, ф. 3316, оп. 20, спр. 153 (1927), арк. 97.
88 Вимоги латишів див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 32, спр. 100 (1927), арк. 35; ГАРФ, ф. 3316, 
оп. 16а, спр. 271 (1927), арк. 21.
89 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 16, спр. 206 (1923-1924).
90 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 20, спр. 211 (1928), арк. 6, 111, 198; «Районирование 
Белоруссии», Советское строительство: Журнал Госплана БССР, № 8-9 (1926): 131— 
132; А. Хацкевіч, «Ажьїцьцяуленьне ленінскай нацнянальнай палітьікі у Беларускай 
ССР», Бальшавік Беларусі, № 10-12 (1930): 25.
91 Сталося це щойно 1932 року. Див.: 3. Принц, «Нацьіянальна-культурнае будауніцтва 
польскага насельніцтва БССР», Бальшавік Беларусі, № 13 (1932): 43.
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Табл. 2. Національні ради в Білорусії (1924-1933 роки)

Національні сільради 1924 1925 1926 1927 1928 1933

польські - 2 13 23 19 40
єврейські 7 11 18 22 23 24
російські - 1 1 2 16 15
латиські 2 5 4 5 5 5
німецькі - 1 2 2 2 2
українські - - - - 2 6
литовські — — — — — 1

Загал ом 9 20 38 54 67 93

Джерела: Практическое разрегиение национального вопроса в Белорусской ССР, т. 2: 96; ГАРФ, 
ф. 3316, оп. 20, спр. 211 (1928), арк. 115; там само, оп. 20, спр. 211 (1928), арк. 6,111,198.

українсько-єврейської полеміки, що її спричинив той-таки Юрій Ларін. На 
початку 1925 року Ларін подав на розгляд Політбюра зібрані ним матерія- 
ли про порушення прав національних меншин на Україні. У квітні того са
мого року Політбюро сформувало комісію, до складу якої ввійшли Ларін і 
Калінін, задля розслідування цих звинувачень і вироблення чіткої всесоюз
ної національної політики92. Рекомендації комісії віддзеркалювали пункти, 
внесені ними обома. Обидва вони підтримували єврейську колонізацію, а 
відтак і єврейські національні ради, але не схвалювали заходів, спрямова
них на запобігання асиміляції міської єврейської людности. Зокрема, вони 
виступили проти затіяної українцями широкої кампанії навчання міських 
єврейських дітей у школах із викладовою мовою їдиш (вельми прозорим 
мотивом було запобігання збільшенню частки російського міського на
селення), попри рішучу незгоду з цим із боку батьків93. Комісія засудила

92 РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 497 (16.04.1925), арк. 57/25.
93 Практика навчання всіх єврейських дітей у школах із викладовою мовою їдиш ви
кликала хвилю протесту, і невдовзі її облишили. Володимир Затонський із сарказмом 
оповідав, як дітей, що розмовляли їдишем, виловлювали й записували до таких шкіл: 
«[...Д]о нас приходять відомості з Миколаєва, з Києва, з низки інших місць про те, 
що коли відбуваються іспити, то дітей, “запідозрених у належності до єврейської на
ції”, якщо з’ясовується, що “ці зловмисники знають єврейську мову”, посилають конче 
до єврейської школи, бо ми, бачте, провадимо національну політику, ми кожній на
ціональності даємо повну можливість у цьому плані, -  а тому, будь ласка, йди до єв
рейської школи. Дітлахи не хочуть, і батьки вчать їх, щоб вони йе зраджували знання 
єврейської мови. І ось, товариші, відбувається іспит із ловінням цих дітей -  говорять із
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також деякі заходи, передбачені програмою українізації, на кшталт приму
сової передплати українських газет, назвавши це порушенням прав націо
нальних меншин.

У власній обороні українці подали на розгляд комісії альтернативні про
позиції, в яких, удаючися до своєї звичної стратегії, передбачали ще біль
ший захист національних меншин94. Ларін запропонував установити міні
мальну частку національної меншини в загальному складі населення певної 
місцевости (щонайменше одна шоста), яка вможливлювала б надання цим 
меншинам мовних прав у повному обсязі. В українському документі такого 
мінімуму не було. Українці далеко детальніше окреслили й самий обсяг мов
них прав національних меншин. Ларін і українська делегація посперечалися 
щодо цих моментів на III з'їзді Рад у травні 1925 року. У прикінцевій резолю
ції з’їзд схилився на бік українців, висловившися за

[...] введення в усі виборні радянські органи представників національних 
меншин у випадках переважання у складі населення національних мен
шин, утворення окремих рад із використанням мов цих меншин, органі
зацію шкіл і судів рідною мовою тощо95.

Ця резолюція означала, що українська система територіяльних наці
ональних рад стає обов'язковою для цілого Радянського Союзу, причому 
жоден з українізаційних заходів не було піддано критиці бодай у непрямий 
спосіб.

Отже, українсько-єврейська полеміка привела на всесоюзному рівні до 
появи документа, що закликав до утворення національних рад. Політбюро 
схвалило його, розпустивши ларінську комісію96. За наявности санкцій від 
Політбюра, фахівці з питань національної політики, зосереджені в таких 
центральних радянських органах -  упроваджувачах м’якої лінії, як ЦВК та 
його Рада національностей, а також ВЦВК і його національний відділ, за
ходилися активніше переносити українську систему національних рад на

дитиною по-російському чи по-українському, а потім, коли дитина заспокоюється (по- 
доброму з нею розмовляють), раптом до неї звертаються по-єврейському: йди, мов
ляв. Вона по-єврейському повертається й іде. {Сміх). Отже, ти знаєш єврейську мову. 
Посилають до єврейської школи» (Первое всеукраинское совещание по работе среди 
национальньїхменьшинств. 8-11 января 1927 года. Стенографический отчет, резолю- 
ция, постановления и материали (Харьков, 1927): 14).
94 Там само: 10-11.
95IIIсьезд Советов СССР. Стенографический отчет (Москва, 1925): 272-284, 537.
96 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 507 (18.06.1925), арк. 67/26.
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решту Радянського Союзу97. У жовтні 1925 року Рада національностей ви
дала обіжник із вимогою до місцевих влад надати відомості щодо виконання 
постанови III з’їзду про національні меншини98. Наступного місяця ВЦВК 
створив у всіх областях та губерніях мережу уповноважених у справах на
ціональних меншин, чиїм обов’язком було наглядати за формуванням наці
ональних рад99. На спеціяльному з’їзді національних меншин 1926 року член 
Президії ВЦВК С. Д. Асфендіаров (за національністю казах), говорячи про 
створення національних рад, наголосив: «На нашу думку, це найповажніше 
питання»100.

З огляду на розмір Російської Федерації та розмаїття місцевих умов, 
національні ради формувалися тут по-різному. У таких областях, як Ленін
градська, чиї заможні національні меншини подібні були до тих, що мешкали 
на Україні та в Білорусії, цей процес відбувся притьма101. У Ленінградській 
області ще 1925 року з’явився фінський район, де всі фінські сільради, за
гальною кількістю 20, урядували фінською мовою102. Як показано в табли
ці 3, Ленінградська область із часом розбудувала мережу національних рад, 
цілком зіставну з українською чи білоруською. Утім, російських областей, 
які створили мережу на кшталт Ленінградської, було небагато, дарма що де
котрі з них мали істотно вищий відсоток меншин у національному складі 
населення.

Напрочуд строката національно-територіяльна структура Російської 
Федерації утруднювала справу формування національних рад, заполітизову- 
ючи її. Багато хто бачив у національних радах загрозу для російських губер
ній. Наприклад, створивши татарський район на межі з Татарською АСРР, 
російська губернія наче запрошувала цю останню приєднати його до себе. З 
другого боку, відмова формувати національні ради могла бути сприйнята як

97 Із трьох найповажніших партійних комісій у питаннях національної політики у 
середині 1920-х років дві -  комісія Оргбюра у справах радянського будівництва 
в національних республіках і областях (1925) і комісія Оргбюра для розгляду 
національної політики (1926-1927) -  внесли до своїх прикінцевих резолюцій пункт, 
що схвалював національні ради.
98 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 16а, спр. 175 (1925), арк. 3.
99 Див.: Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 
РСФСР, № 85 (1925): 268 (23.11.1925).
100 ГАРФ, ф. 1235, оп. 121, спр. 2 (1926), арк. 76.
101 Див.: Совещание уполномоченньїх по роботе среди национальньїх меньшинств при 
ЦИКах автономних республик, областних, краевих и губернских исполнительних ко- 
митетах, 1928 г. Стенографический отчет (Москва, 1928): 31.
102 Див.: Д. Б., «Работа среди нацменьшинств», Власть Советов, № 42 (1925): 24-25.
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Табл. 3. Національні ради в Ленінградській області (1929-1936 роки)

Національність
1929 1936

Сільради Сільські
райони Колгоспи Сільради Сільські

райони

фіни 67 2 580 62 2
вепси 24 - 137 27 1
естонці 8 - 136 17 -

саамі 6 - 9 10 2
латиші 5 - 33 3 -

німці 2 - 24 2 -
карели 2 - 22 2 -
іжемці-зиряни 2 - 2 2 -
іжорці 1 - 52 7 -
норвежці 1 - 1 1 -
євреї - - 1 - -
китайці - - 1 - -
Загалом 118 2 998 133 5

Джерела: Национальньїе меньшинстпва Ленинградской обпасти (Ленинград, 1929); P. М. Янсон, 
От угнетения и бесправия к счастливой жизни (Ленинград, 1936).

утиск за національною ознакою й мати вельми небажані наслідки. Цю диле
му добре ілюструє мордовське питання. Мордва становила третю за чисель
ністю корінну національну меншину в Російській Федерації. На відміну від 
інших найчисленніших національностей, які вже на 1923 рік мали свої наці
ональні території, Мордовська автономна область постала щойно 1929 року. 
Офіційно це пояснювали завеликою розпорошеністю мордовської люднос- 
ти, що унеможливлювало створення автономної области з мордовською на
ціональною більшістю. У відповідь мордовські лідери привертали увагу до 
того факту, що деякі автономні республіки -  як-от Карельська, Молдавська, 
Башкирська чи Кримська -  утворили попри те, що титульна національність 
там становила меншість. Утім, усі названі автономії постали з огляду на зо
внішньополітичні чинники або тактичні міркування часів громадянської ві
йни; натомість мордва не мала відчутної стратегічної ваги -  та й устигла вже 
засимілюватися настільки, що масово опиралася намаганням запровадити 
для неї рідномовну освіту103.

103 Див.: Г. Ульянов, «Национально-культурная проблема в мордовской деревне», Ком- 
мунистическое просвещение, № 19 (1931): 26-37.
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Попри таку низьку національну свідомість, мордовські лідери 1925 року 
змогли зорганізувати вуличні демонстрації на підтримку автономії в кіль
кох мордовських селах104. їм пощастило це зробити, вдавшися до економіч
них доводів, -  і вони мали цілковиту слушність, кажучи, що фінансова до
помога «культурно відсталим» регіонам, представництво в Раді національ
ностей, цільові місця в закладах високої школи для «відсталих» народів та 
інші форми підтримки, передбачені радянською політикою національного 
вирівнювання, стосувалися передусім тих спільнот, що мали власну терито
рію105. Мордовський рух за автономію є одним із найліпших прикладів того, 
як радянська національно-територіяльна система приводила до мобілізації 
національного потенціялу й істотно підвищувала національну свідомість. 
Центральна влада спробувала вгамувати цей рух розбудовою національних 
рад. Спеціяльним декретом ВЦВК від червня 1925 року проголошено макси
мальний розвиток системи національних рад для мордви. Кілька російських 
областей виконали цю настанову, забезпечивши появу кількадесятьох мор
довських районів і кількохсот сільрад. Інші вчинили спротив, побоюючися, 
що то буде перший крок до виокремлення великого мордовського територі- 
яльного утворення106. їхні очікування справдилися: заснування мордовської 
автономної области 1929 року збіглося з ліквідацією кількох російських гу
берній і появою Середньоволзької области -  більшої за розміром і багато
національної.

Якщо мордовське питання продемонструвало загрозу для російських 
регіонів РСФРР, що могла йти від національних рад, то політичні події на
вколо територіяльного збільшення Чуваської АСРР у 1925 році показали 
здатність національних рад стимулювати сепаратизм. Збільшення цієї авто
номії ґрунтувалося на загальній засаді -  знов-таки, пов’язаній з провідною 
ідеєю Імперії національного вирівнювання: задля економічного посилення 
автономних республік їхні розміри може бути збільшено. Це означало при
єднання до них районів із переважно російським населенням107. Здійснене

104 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 84, спр. 997 (1925), арк. 20-21.
105 Див.: там само, оп. 113, спр. 781 (30.09.1929); ГАРФ, ф. 1235, оп. 142, спр. З (1925-
1929), арк. 4-16.
106 Див.: Советасая политика по национальному вопросу в РСФСР, под ред. И. Лазов- 
ского, И. Бибина (Москва, 1928): 157, 164; ГАРФ, ф. 1235, оп. 121, спр. 2 (1926), 
арк. 4-16; Совещание уполномоченньїх по работе среди национальньїх меньшинств при 
ЦИКах автономних республик, областних, краевих и губернских исполнительних ко- 
митетах, 1928 г. Стенографический отчет: 87.
107 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 16а, спр. 177 (1924), арк. 26.
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на цій засаді розширення Башкирської АСРР обернуло тамтих башкирів на 
меншину108. Цей приклад спонукав Чуваську АСРР висунути претензії на 
цілу Ульяновську губернію (на частину якої рівночасно зазіхала й мордва!), 
дарма що це мало би за наслідок зменшення частки чуваського населення 
у власній республіці з 82% до 10%109. Максимальні вимоги було відкинено 
(чого чуваші, звісно, й очікували), але три райони з чималою чуваською мен
шиною перейшли -  як «відчіпне» -  до Чуваської АСРР, через що частка чу
васької більшости в ній упала до 74%110.

У цих районах мешкало багато російської, мордовської й татарської 
людности, яка дружно противилася перепідпорядкуванню, побоюючися, що 
національні права кожної з них буде ущемлено на користь чувашів. ОДПУ 
повідомляло про дедалі більші труднощі на новоприєднаних територіях, 
зокрема про «масове невдоволення приєднанням Алатирського повіту до 
Чуваської АСРР», яке «у своєму розвитку переходить у невдоволення утво
ренням Чуваської АСРР»111. Росіяни скаржилися, що після перепідпорядку- 
вання «чуваші звільнили всіх російських працівників зі служби, як-от голо
ву повітового комітету, завідувача загального відділу та інших». Мордовські 
представники так само нарікали: «Чувашам живеться тепер далеко ліпше, 
ніж нам, мордві, бо їх підтримує уряд і вони самі мають владу». Один тата
рин вдався до символічного порівняння: «Ми, татари, раніше були залеж
ні від Івана Грозного, а тепер залежимо від чувашів і перебуваємо під їхнім 
ярмом»112. Ще й два роки по тому ОДПУ фіксувало на переданих Чувашії 
землях сепаратистські настрої. Такі настрої були в 1920-х роках головним 
чинником національного пробудження. У грудні 1926 року ОДПУ повідо
мляло, що греки в Карачаївській автономній області звернулися з вимогою 
або надати їм власну автономну територію, або приєднати до сусіднього ро
сійського району113. Водночас сепаратистські розрухи часто мали на меті до
сягнення певних матеріяльних вигід. В іншому донесенні ОДПУ йдеться про 
чудне заворушення в одному кабардинському селі з німецьким населенням, 
яке бажало перейти до Інґушетії. Тамтешній сільський голова доводив, що 
«в Інґушетії стягують набагато менше податків [...] і взагалі інгушам дають

108 Див.: «К декрету о большой Башкирии», Жить национальностей, № 13 (1922): 5.
109 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 16а, спр. 177 (1924), арк. 27-28.
110 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 120, спр. 2 (1925), арк. 248; Советская политика по нацио- 
нальному вопросу в РСФСР. 105-106.
111 РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 200а (1926), арк. 237 зв.
112 Там само, спр. 201 (1927), арк. 81.
113 Див.: там само, спр. 200а (1926), арк. 208.
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більше пільг і переваг»114. Ці приклади показують, як запровадження склад
ної національно-територіяльної системи й відкритість у питанні перегляду 
кордонів на вимогу тієї чи тієї національности приводили до активізації на
ціонального елементу.

Попри ці труднощі, на другому з’їзді національних меншин, скликано
му 1928 року, ВЦВК міг рапортувати про істотне розширення мережі на
ціональних рад за час, що минув після першого такого з’їзду в 1926 році. 
Мабуть, найпомітніша зміна торкнулася змісту проголошуваних гасел. На 
попередньому з’їзді Єнукідзе ще міг заявляти: «Ми не можемо кожному [...] 
сільцеві, наприклад, населеному мордвою, чувашами тощо, сказати, щоб 
вони перевели книговодство в сільрадах на національну мову, бо вони до
сить засимілювалися й знають російську мову»115. У 1928 році Калінін, без
посередній начальник Єнукідзе, виголосив головну доповідь цілком у дусі 
Скрипника. Як і Скрипник, він підкреслив відносність терміна «національна 
меншина»: «немає жодної народности, що вона в котрійсь республіці не була
б меншістю, не виключаючи й російської національности»116. Ба більше -  він 
повторив український аргумент про те, що з розвитком українізації росіяни 
поступово стають на Україні національною меншиною. Відтак він напрочуд 
виразно підкреслив високу вартість національного самоусвідомлення:

Перший ступінь справжнього культурного розвитку -  це віднайдення 
власної національности, це перший крок культурного розвитку й перший 
крок політичного самовизначення. Тому, кажу, ми й прагнемо оберігати 
національності, створити прообраз держави, майбутньої комуністичної 
держави117.

Єнукідзе висловив був погляд, згідно з яким майбутнє комуністичне 
правління мало би привести до асиміляції народів. Калінін, услід за Скрип
ником, пов’язував із ним тепер розквіт націй.

Доповідаючи про роботу відділу національностей ВЦВК, його голова 
казах Досов відзначив, що в запровадженні калінінської багатонаціональної 
моделі досягнуто неабияких успіхів. Він повідомив з’їзд про те, що, за не

114 Там само, спр. 201 (1927), арк. 134.
115 ГАРФ, ф. 1235, оп. 121, спр. 2 (1926), арк. 29.
1,6 Совещание уполномоченних по работе среди национальнш меньшинств при ЦИКах 
автономних республик, областньїх, краевьіх и губернских исполнительних комитетах, 
1928 г. Стенографический отчет: 1.
117 Там само: 3.
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повними даними, в усій Російській Федерації налічується 2930 національ
них сільрад, 110 національних волостей і 33 національні райони118. Попри 
це, Досов нарікав на недостатність наявної мережі. З’їзд із ним погодився й 
визначив 1930 рік як кінцевий термін для завершення розбудови мережі на
ціональних рад у Російській Федерації. Табл. 4 відбиває чималий поступ за 
ці два роки.

Табл. 4. Національні ради в Радянському Союзі станом на 1930 рік

Республіка

Райони Сільради

Загалом Націо
нальні

Частка на
ціональних 
у загальній 
кількості,

%

Загалом Націо
нальні

Частка на
ціональних 
у загальній 
кількості,

%

Російська СФРР 2.017 127 6,3 52.844 4.264 8,0
Українська СРР 494 27 5,8 10.880 1.085 9,9
Білоруська СРР 100 - 0,0 1.419 67 4,2
Закавказька СФРР 143 18 1,3 2.501 неві неві

домо домо

Джерело: П. Зайцев, «Задачи укрепления аппарата нацрайонов в связи с ликвидацией округов», 
Революцію и национальностпи, № 8-9 (1930): 48. Російська Федерація мала набагато вищий відсоток на
ціональних меншин від України чи Білорусії, чим і пояснюються її високі показники. У Закавказькій 
Федерації частка національних меншин була велика, але мережа національних рад недорозвинена. 
Дані таблиці не враховують російські національні райони та сільради в автономних республіках та 
областях Російської Федерації.

Розбудова мала вважатися завершеною за умов, коли було би не лише 
виокремлено максимальну кількість національних рад, але й зведено до мі
німуму кількість змішаних рад. Як і на Україні, національне розмежування 
проводили наполегливо й мали в цьому чималі здобутки. На 1931 рік в і ї  ба
гатонаціональних автономних республіках та 15 багатонаціональних авто
номних областях Російської Федерації лише 146 національних районів із 
497 (тобто 29,3%) мали змішаний національний склад119. Ця статистика по-

118 Див.: там само: 6.
119 Див.: Б. Родиевич, «Коренизация аппарата в автономиях и районах нацменьшинств 
РСФСР», Революция и национальности, № 12 (1931): 113. Чіткого визначення поняття 
національно змішаної ради не було. Зазвичай це означало частку національної менши
ни від 20 до 50%.
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казує, наскільки наполегливо український підхід до роботи з національними 
меншинами переносили на Російську Федерацію та Білорусію.

Окрім того, ця статистика показує, що національні ради існували не тіль
ки в російських регіонах РСФРР. Утім, як зазначив секретар ВЦВК Алєксєй 
Кісєльов на з’їзді 1928 року, реалізація національної політики натрапляла на 
особливі труднощі в автономних республіках РСФРР. Щодо цього Кісєльов 
вирізнив Казахстан:

Українців і росіян там навіть не визнають за нацменшини, бо україн
ці та росіяни раніше, за царату, були тією категорією населення, на яку 
історичне самодержавство поклало виконання ролі колонізаторів. [...] 
Наприклад, через цілий ряд мотивів чинять усілякий спротив виокрем
ленню адміністративно-територіяльних одиниць і [виявляють] велику 
неохоту підштовхнути й здійснити партійні директиви в цьому питанні120.

Упродовж двох попередніх років Кісєльов очолював кілька комісій, 
покликаних урегулювати становище російської людности в Казахстані та 
Киргизії. Він знав, що в питаннях узаємин із національними меншинами 
у східних республіках на чільному місці стояв статус росіян і що східним 
народам, із-поміж яких велика частина зовсім недавно зазнали масованої ро
сійської колонізації, важко було довести рацію присутности колишньої ве
ликодержавної нації.

Національні ради та міжетнічне протистояння 
на радянському Сході

Як буде показано в двох наступних розділах, радянська національна по
літика чітко поділяла народи на східні та західні. То не був географічний 
поділ: скажімо, кримські татари належали до числа народів східних, а вірме
ни -  західних. На практиці належність до Сходу ототожнювалася з налич- 
кою «культурно відсталий». Більшість національностей Радянського Союзу 
таки й уважалися «культурно відсталими». Датований 1932 роком офіцій
ний список таких національностей (що їм надавалося право на першочерго
вий вступ до вишів)121 налічує 97 назв (див. табл. 21). Беручи загалом, під

120 Совещание уполномоченньїх по роботе среди національних меньшинств при ЦИКах 
автономних республик, областних, краевих и губернских исполнительних комитетах, 
1928 г. Стенографический отчет: 125.
121 Див.: «Об ударном культобслуживании отстальїх национальностей», Бюллетень 
Народного комиссариата по просвещению РСФСР, № 5 (1932): 13-14.
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окреслення «культурно відсталі» не підпадали тільки західні національні 
меншини, а також євреї, росіяни, українці, білоруси, грузини та вірмени. 
Коли я надалі говоритиму про радянський Схід без лапок, я повторювати
му (аж ніяк не схвалюючи) загальнопоширений радянський ужиток цього 
терміна.

Загалом міжетнічні суперечності на радянському Сході відзначали
ся більшою гостротою. Це й не дивує. Як показав Доналд Горовіц у своєму 
ґрунтовному дослідженні проблеми міжетнічних суперечностей, етнічні 
групи, що правили у сприйнятті широкого загалу за «відсталі» (часто на 
підставі стереотипів, вироблених колишніми колонізаторами), виявляли 
більшу схильність до застосування сши в міжетнічному протистоянні122. 
Залишивши осторонь питання про загальнопоширені стереотипи, Тед Ґер, 
який нагромадив чималий фактаж про «загрожені меншини» (що охоплює 
конфлікти, котрі мали місце після 1945 року), дійшов аналогічного висно
вку на підставі об’єктивного аналізу: міжетнічні конфлікти із застосуван
ням сили набагато частіше виникають саме в бідних країнах (беручи показ
ник ВНП на душу населення)123. Цю ж таки закономірність віднаходимо й 
у Радянському Союзі 1920-х років, причому вона поширюється не лише на 
співвідношення між «західними» та «східними» національними регіонами, 
але й між окремими частинами радянського Сходу. У таких республіках, як 
Татарія, Крим чи Чувашія, суперечності здебільшого мали мирний характер 
і стосувалися насамперед доступу до керівних посад і питань мовної полі
тики. Натомість у Казахстані чи Узбекистані конфлікт часто міг набувати 
жорсткіших форм, і суть його полягала в забезпеченні контролю над землею 
сільськогосподарського призначення й адміністративно-територіяльними 
одиницями. Утім, щоб гаразд збагнути типовий перебіг міжетнічного проти
стояння на радянському Сході, треба зважити й на інші чинники, окрім самої 
лише відносної бідности.

Дотепер моє пояснення міжетнічного протистояння мало три головні 
складники. По-перше, проведення десятків тисяч кордонів, якими демар- 
ковано десятки тисяч дрібних національно-територіяльних одиниць, при
зводило до загострення міжнаціональних суперечностей, оскільки окремі 
національні групи (що їхню національність відтепер було офіційно визнано 
й затверджено державою) зактивізували свої зусилля, аби не стати націо-

122 Див.: Donald Horowitz, Ethnic Groups in Conflict (Berkeley, Calif., 1985): 141-185.
123 Див.: Ted Robert Gurr and Barbara Harff, Ethnic Conflict in World Politics (Boulder, 
Colo., 1994).
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нальною меншиною в новостворених національно-територіяльних одини
цях. Радянська офіційна лінія політизувала національне питання, узалеж- 
нюючи від нього питання контролю над адміністративно-територіяльними 
утвореннями. По-друге, таке міжетнічне суперництво мало тенденцію до за
гострення, якщо до вищезгаданої залежносте між етнічністю й адміністра- 
тивно-територіяльним поділом додавалося ще й питання наділення землею 
сільськогосподарського призначення та якщо етнічні розмежувальні лінії 
збігалися з колишніми становими. Коли впосліджені стани на кшталт іно
родців або селян ототожнювалися в певній місцевості з однією-єдиною на
ціональною групою, на них поширювався т. зв. «негативний стереотип» (за 
Горовіцом). Радянська політика часто посилювала дію цього другого чинни
ка, вочевиднюючи зв’язок між створенням національних рад та розподілом 
ріллі й підтримуючи деякі станові стереотипи застосуванням формальної ка
тегорії «культурно відсталі народності». По-третє, ймовірність переростання 
міжетнічного протистояння в конфлікт із застосуванням сили була вищою 
в бідніших регіонах. До цього слід додати принципово важливий четвертий 
чинник: імовірність переростання міжетнічного протистояння в конфлікт із 
застосуванням сили була істотно вищою в регіонах, які нещодавно зазнали 
масової аграрної колонізації.

Зіперта на цих чотирьох чинниках типологія міжетнічного протистоян
ня на радянському Сході налічує три варіянти, що я їх позначу як татарський, 
казахський і узбецький (щоразу за назвою найчисленнішої національносте). 
Йдеться, звісно, про абстрактні типи, бо кожен конкретний національний 
випадок має власну специфіку, а деякі регіони зле вписуються в запропоно
вану типологію або належать до якогось змішаного типу. Нижче наведено 
головні ознаки кожного з трьох основних варіянтів.

1. Татарський варіянт. У цій ситуації віддавна має місце чимала присут
ність колонізаторів-росіян. Регіон характеризується відносно високим рів
нем розвитку й має численні -  проти інших регіонів радянського Сходу -  ка
дри національної інтелігенції. З огляду на двонаціональний склад населення, 
цілковитий контроль над республікою не є можливим; тому національна ін
телігенція зосереджує свої зусилля на поглибленні радянської коренізацій- 
ної політики. Зокрема, вона наполягає на доступі до керівних посад і вжи
ванні національної мови. Національна інтелігенція підтримує формування 
національних рад укупі з поділом республіки на російські та національні те
риторії, щоб національна мова мала перевагу в республіці бодай на місцево
му рівні. У цій ситуації загострюється міжетнічне суперництво на рівні еліт.
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Натомість серед широкого загалу, з огляду на неістотність суперечностей 
у питанні землеволодіння та відсутність дражливих історично зумовлених 
поділів за становою ознакою, міжнаціональне протистояння є малопоміт
ним і ніколи не набуває форм силового тиску. За приклади можуть правити 
Татарія, Крим, Чувашія, Республіка Німців Надволжя.

2. Казахський варіянт. У цій ситуації йдеться про наявність відносно 
недавньої й широкомасштабної рільницької колонізації, переважно слов’ян
ської (що її місцева людність ототожнює з російською). Регіон належить до 
бідних і не має добре зорганізованого національного руху. Національна еліта 
менше переймається питаннями коренізації (хоч і підтримує, поза сумнівом, 
цю політику), роблячи притиск на деколонізації: поверненні землі сільсько
господарського призначення місцевій людності та -  в ідеалі -  репатріяції 
«російських» колоністів. Ці наміри мають широку підтримку в народі з огля
ду на бідність регіону, міжетнічне протистояння в питанні землеволодіння 
та наявність станових поділів, що зумовлюють глибоко закорінене почуття 
скривджености. У цій ситуації набуває великого поширення застосування 
силових методів у міжнаціональних стосунках. За приклади можуть правити 
Казахстан, Киргизія, Башкирія (східна частина), Бурят-Монголія, більшість 
гірських районів Північного Кавказу.

3. Узбецький варіянт. У цій ситуації колонізація є незначною, а загаль
ний рівень розвитку -  низьким. Через відносну слабкість національних ру
хів питання коренізації не виходять на перший план. Натомість присутність 
великих неросійських національних меншин спричиняє конфлікти в питанні 
землеволодіння. Як наслідок, проведення кордонів зазвичай зумовлює вищу 
напругу міжетнічного протистояння в народних масах, ніж у татарському 
варіянті, але відчутно нижчу, ніж у казахському. Міжнаціональні конфлік
ти часто виникають між неросіянами, а не між корінною людністю та росі
янами. За приклади можуть правити Узбекистан, Туркменія, Таджикистан, 
Киргизія (райони зі змішаним узбецько-киргизьким населенням).

Проілюструю перелічені моделі міжетнічного протистояння в сільській 
місцевості на радянському Сході конкретним аналізом ситуації в Татарії, 
Казахстані та Середній Азії.

Татарський варіянт
Татарський національний рух належав до числа найпотужніших у Ра

дянському Союзі, а на радянському Сході напевно посідав найвищий щабель. 
Татарська національно налаштована верхівка наступально проштовхувала
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й енергійно підтримувала радянську політику коренізації, а саме: утворення 
Татарської Республіки, призначення татар на керівні посади, використання 
татарської мови в урядуванні та освіті, сприяння татарській національній 
культурі. Однак цей рух наражався, з другого боку, на активний спротив. 
Татари становили у власній республіці лише відносну більшість (48,7% про
ти 43,1% росіян)124. А що Казань віддавна була регіональною метрополією, 
старим університетським містом і осередком православного місіонерства, то 
у ній встигли міцно закоренитися російська бюрократія та інтелігенція. Ця 
ситуація провокувала постійне політичне протистояння за етнічною озна
кою. За перші п’ять років існування Татарії тут змінилося шість секретарів 
обкому. У Москві Татарія мала славу місця, де точиться безнастанна політич
на борня на взаємне винищення. У такому поділеному середовищі татарські 
націонал-комуністи не мали змоги піти українським шляхом і проголосити 
татарську культурну та мовну гегемонію в усій республіці.

Натомість вони поклали вибудувати простір для панування татарської 
мови бодай на районному рівні всередині республіки. На відміну від казах
ських націонал-комуністів, які щосили опиралися утворенню національ
них рад, добачаючи в цьому леґітимізацію небажаної російської присутнос
те в республіці, Татарія заходилася коло національного районування ще 
1924 року, коли навіть Україна тільки-но встигла розпочати аналогічну ді
яльність125. Утім, головною метою було не виокремлення рад для національ
них меншин, як на Україні, а адміністративне розмежування двох національ
них більшостей республіки: росіян і татар. Не приховувалося, що внаслідок 
цього заходу мали постати національно однорідні татарські райони, де та
тарська мова могла б уживатися в урядуванні: «виникає потреба загального 
перекрою волостей АТСРР за мовною ознакою задля створення волостей, 
однорідних мовою населення, щоб полегшити втілення реалізації татарської 
мови»126. Національним районуванням таки й досягнуто разючого рівня на
ціонального розмежування: утворено 74 татарські та 52 російські райони, 
причому 45% із-поміж цих районів були майже цілком одномовні (> 94%). 
З усієї татарської сільської людности відтепер лише 8% проживали в росій

124 Национальная политика ВКП(б) в цифрах (Москва, 1930): 45. (У цих даних об’єд
нано разом татар і кряшен, тобто татар християнського віросповідання, що з них 3,82% 
зголосилися до кряшенської національности.)
125 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 33, спр. 443 (1925), арк. 26-35; Я. Чаньїшев, «Проект 
укрупнення волостей АТССР», Власть Coeemoe, № 1 (1924): 139-143.
126 Я. Чаньїшев, «Проект укрупнення волостей АТССР»: 139.
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ських районах127. Татарський шлях обрали собі за взірець розвинутіші авто
номні республіки та області, на кшталт Криму, Чувашії та Республіки Німців 
Надволжя, які прагнули форсувати мовну націоналізацію, але мали зважати 
на наявність численного та політично впливового російського населення128.

Як і в Україні та Російській Федерації, виокремлення національних рад 
у Татарії потягло за собою активізацію етнічних груп, що не бажали перетво
ритися на національні меншини. Реакцією на чуваські демарші стало ство
рення пізніше в тому-таки 1924 році двох чуваських національних районів, 
які у відповідь негайно висловили прагнення від’єднатися й перейти до скла
ду Самарської губернії «через погане обслуговування їх із боку Татарської 
Республіки»129. У стратегічному плані то була типова реакція на національ
не районування, коли меншина розігрувала карту евентуального вибору на 
користь іншої потенційної більшости (самарських росіян) проти більшости 
дотеперішньої (татар). З огляду на бурхливі чвари з росіянами з приводу ко
ренізації, татарський провід волів не заводити собі ще одного ворога. Тому 
Татарія 1926 року й удруге 1930 року ухвалила надзвичайно ліберальне зако
нодавство щодо прав національних меншин, явно маючи на меті вгамувати 
чувашів130.

Стосунки з російським селянством у цей час також погіршилися, бо 
татарські націонал-комуністи, намагаючися здійснити бодай м’які деколо- 
нізаційні заходи, провели закон про пріоритетне надання татарським се
лянам багатих сільськогосподарських угідь поблизу залізниць і в долинах 
рік. Окрім того, місцева татарська влада почала обкладати російські села 
вищими податками за суто національною ознакою131. Не дивно, що росій
ські селяни поставилися до цього вороже. Спроби відгородити від росіян 
багаті ґрунти поблизу річок і залізниць у 1923-1924 роках призвели «мало 
не до повстань»132. Улітку 1925 року «звернення з проханням про перехід із 
Татарської Республіки навіть не прикордонних сіл набули майже масово

127 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 33, спр. 443 (1925), арк. 27; Я. Чаньїшев, «Проект укрупне
ння волостей АТССР»: 141.
128 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 122, спр. 47 (1928), арк. 81-84,102-103.
129 РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 60 (1926), арк. 26,46.
130 Див.: Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 
Татарской республики, № 15 (1926): 101; № 21 (1926): 121; N° 26 (1930) 249,250.
131 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 58 (1926), арк. 210; ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 397а 
(1927), арк. 13-15; Стенографический отчетзаседанияХІІІобластной партийной кон- 
ференции (Казань, 1927): 215,229; РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 196 (1925), арк. 236-248.
132 РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 58 (1926), арк. 210.
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го характеру»133. У цих скаргах часто згадувалося почуття другорядности: 
«Республіка не наша, а ваша»134. Наразившися на такі бурхливі протести й 
погрози, татарський уряд відступив і скасував пільги для татарських селян. 
Не випадково, що в обох республіках, де протистояння через коренізацію 
мало найвищу напругу -  в Татарії та на Україні, -  законодавство щодо прав 
національних меншин було розроблене найдокладніше.

Казахський варіянт
Оскільки деколонізаційні заходи в Татарії були половинчасті й нетрива

лі, міжетнічне суперництво здебільшого зосереджувалося на рівні політич
них еліт. У Казахстані та Киргизії ситуація була протилежною. Ці регіони 
зазнали були масованого заселення колоністами-росіянами зовсім нещодав
но135. Російські козаки та хлібороби-переселенці слов’янського походження 
були вороже наставлені до місцевої казахської та киргизької людности піс
ля казахського повстання 1916 року й подій громадянської війни136. За ви
нятком хіба що Північного Кавказу, вимога щодо рішучих деколонізаційних 
заходів у Казахстані та Киргизії стояла гостріше, ніж деінде в Радянському 
Союзі. У цих республіках засадничо йшлося не про права російських посе
ленців, а про саму їхню присутність.

У вересні 1920 року 9-й з’їзд Рад Туркестану, спираючися на підтрим
ку центральних органів у Москві, ухвалив постанову, що закликала до ви
селення незаконних колоністів, правове урівняння тубільних і європейських 
землеволодінь, а також заборону на переселення в майбутньому з-поза меж 
Туркестану137. Цей декрет зводив нанівець спілку Туркестанського уряду 
з місцевим російським населенням під час громадянської війни. Натомість 
започатковано намагання здобути підтримку корінних мешканців обіцян
кою повернути землі, масово захоплені росіянами в 1916-1920 роках, голов
но в регіонах, що згодом (після 1924 року) перетворилися на південно-східну 
частину Казахстану та Киргизію138.

133 Там само, спр. 60 (1926), арк. 290 зв.
134 Там само, оп. 113, спр. 305 (27.06.1927), арк. 54.
135 Див.: George J. Demko, The Russian Colonization of Kazakhstan, 1896-1916 (Bloomin
gton, Ind., 1969).
136 Див.: Richard Pipes, The Formation of the Soviet Union (Cambridge, Mass., 1964): 172— 
184.
137 Див.: Сьезди Советов CCCP, Союзньїх u Автономних Советских Социалистических 
Республик, т. 1 (Москва, 1959): 434-436.
138 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 220 (1926), арк. 11-14 зв.
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Реальна земельна реформа тривала з січня 1921 року до грудня 1922 року. 
Вона привела до масових згонів слов’янських поселенців і козаків із зайня
тих ними земель139. За 1920-1922 роки російське населення Казахстану 
зменшилося з бл. 2,7 млн до 2,2 млн (тобто десь на 20%), а розораний клин -  
із 3,3 млн до 1,6 млн десятин. ОДПУ повідомляло, що «ці роботи провадили 
спеціяльно вислані каральні трійки»140. Згідно з одним донесенням, за один 
день «усе селище [Юр’єв] 500-600 дворів вигнали на мороз»141. Центр швид
ко дійшов висновку, що процес «проходив із надмірною жорстокістю й набув 
характеру помсти»142. Втім, казахський уряд іще й 1927 року називав ці події 
Жовтневою революцією в Казахстані й побудовою казахської автономії: «За 
найголовнішу ознаку автономности Казакстану ми вважаємо його автоном
ність у земельному питанні»143.

Аналогічний процес відбувся й на Північному Кавказі. За царату там
тешніх горян потроху зігнали з родючіших ґрунтів передгір’я, змусивши піти 
вище в гори. їхні землі надавали спочатку козакам, а потім -  переселенцям- 
слов’янам. Як і в Казахстані, це потягло за собою міжетнічну напругу, а під 
час громадянської війни -  взаємну різанину. Першим актом новоствореНої 
Гірської АСРР у 1921 року, знов-таки за згоди Центру, було виправлення цієї 
історичної кривди: «Задля задоволення кричущої потреби безземельних го
рян -  негайне планомірне виселення козацьких станиць за межі ГАСРР»144. 
Насправді, за наказом із Центру, переділ розпочався вже 1920 року з лік
відації дев’яти терських козацьких станиць і виселення приблизно 15 тис. 
козаків, а 1921 року він мав завершитися145. їхні землі переходили до без
земельних горян. Ішлося про каральні заходи проти козацтва за його участь

139 Див.: Там само, арк. 11 зв.; РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, спр. 29 (28.06.1922), арк. 121; 
спр. ЗО (17.07.1922), арк. 28. Пор.: В. Л. Генис, «Депортация русских из Туркестана в
1921 году (“Дело Сафарова”)», Вопросьі истории, № 1 (1998): 44-58.
140 ГАРФ, ф. 3316, оп. 16а, спр. 177 (1924), арк. 28-31 зв.
141 ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 127 (1926-1928).
142 ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 220 (1926), арк. 13.
143 РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 338 (31.10.1927), арк. 105.
144 Сьезди Coeemoe СССР, Союзних и Автономних Советских Социалистических Рес- 
публик, т. 1:718.
145 Див.: Н. Ф. Бугай и А. М. Гонов, Кавказ: Народи в зшелонах (20-60-е годи) 
(Москва, 1998): 83-87; Н. Ф. Бугай, «20-40-е годьі: депортация населення с террито- 
рии Европейской России», Отечественная история, № 4 (1992): 37-40. Див. також 
публікацію документів: Н. Ф. Бугай, «Казаки», Шпион, № 1 (1993): 40-55.
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в антибільшовицькому білому русі146. Утім, водночас то була й форма піс- 
ляколоніяльного відшкодування, безпосередньо пов’язана з виокремленням 
нової національно-територіяльної одиниці.

Хоча виселення в Казахстані та на Північному Кавказі були легально 
санкціонованими акціями, центральне керівництво все-таки розглядало їх 
як виняткові одноразові заходи й суворо засудило каральний спосіб їх здій
снення казахами. Утім, казахський уряд уперто наполягав на збереженні 
чинности двох кардинальних принципів, застосованих під час земельної ре
форми 1921-1922 років: по-перше, на своєму праві й надалі депортувати по
селенців, що з’явилися були без законних підстав після невдалого повстан
ня 1916 року, і, по-друге, на засаді «почерговости», яка означала, що казахам 
надавали безумовний пріоритет у заволодінні наявною ріллею. Сутність 
цього підходу вдало закарбував казахський народний комісар сільського 
господарства Джаносов: «У поточній земельній політиці ми виходимо з того, 
що насамперед мають бути забезпечені інтереси казакського населення, має 
бути наділене землею насамперед казакське трудове населення»147. Навіть 
підтримуючи надання привілеїв титульним націям, радянська національна 
політика не визнавала такого категоричного пріоритету в економічній сфе
рі. Секретар ЦК Андрєй Андрєєв висловився з цього приводу так: «Щойно 
ви поставите питання про почерговість, про переваги для казакського насе
лення, ви тут-таки неминуче зісковзнете з класової позиції»148. Як наслідок, 
у серпні 1922 року Москва поклала край усім виселенням і дала вказівку 
врівноправити з корінною людністю тих слов’янських поселенців, що зали
шилися149. Казахський уряд, попри це, і надалі наполягав на деколонізацій- 
ній політиці150.

Постава казахського уряду сприяла створенню середовища, в якому 
російські поселенці зазнавали на собі різних незаконних утисків. У 1924— 
1927 роках донесення союзного ОДПУ регулярно містили інформацію про 
застосування проти росіян у Казахстані та Киргизії таких заходів, як зави

146 Див.: Peter Holquist, «“Conduct Merciless Mass Terror”: Decossackization on the Don, 
1919», Cahiers du monde russe, vol. 38 (1997): 127-162.
147 5-я всеказахская конференция РКП(б). Стенографический отчет, бюл. веч. засед. 
05.12.1925 (Кзьіл-Орда, 1925): 3.
148 6-я всеказахская конференция РКП(б). Стенографический отчет (Кзьіл-Орда, 
1927): 235.
149 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 220 (1926), арк. 14 зв.
150 Див.: РЦХИДНИ, ф. 17, on. 85, спр. 105 (1926-1927), арк. 75 зв.
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щене оподаткування, безпідставні арешти, крадіжки худоби, збройне за
хоплення землі, витолочення посівів та збройні напади, спрямовані на те, 
щоб примусити їхні жертви до втечі з власної домівки151. Казахи та киргизи, 
поставлені керувати російськими районами, раз у раз відмовлялися кара
ти злочинців корінної національности. У серпні 1925 року озброєні казахи 
захопили російське пасовисько. У відповідь на свою погрозу подати скаргу 
росіяни почули: «Ми не боїмося нікого, а надто місцевої влади»152. В одному 
зі своїх звернень росіяни бідкалися: «Скаржитися нема куди: підеш до мілі
ції -  киргиз, підеш до ДПУ -  киргизи, підеш до виконкому -  киргизи»153. 
Яков Петерс, колишній начальник східного відділу ОДПУ, 1926 року Назвав 
росіян у Казахстані «вічно гнаними»154.

ОДПУ пильно відстежувало настрої росіян у Казахстані. Інколи росі
яни реагували на цю ситуацію, подаючи прохання виділити їм ґрунти де- 
небудь у Росії. ЦВК Туркестану навіть отримав 1923 року масове звернення 
від російських поселенців, які просили дозволу перебратися до Західного 
Китаю155. Майже повсюдно лунали заклики до створення російських наці
ональних рад, в ідеалі -  підпорядкованих РСФРР, а не Казахстанові156. Від 
цього внутрішнього сепаратизму не відставав зовнішній сепаратизм росіян 
у Північному Казахстані, які вимагали передачі їхніх територій РСФРР157. 
У цілому, росіяни гостро переживали втрату свого колишнього статусу, до
бачаючи в цьому велику кривду, надто з огляду на свою вірність у роки гро
мадянської війни. Повідомлялося, як один комуніст обурювався: «Що ж це

151 У донесеннях місцевого ОДПУ повідомляється буквально про сотні таких випад
ків упродовж 1924-1927 років (див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 105-183, 196-198, 
200, 200а, 201). Стосовно Киргизії (1927-1928) численні інші повідомлення містять
ся у щомісячних зведеннях Середньоазійського ОДПУ (див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, 
спр. 881-882,1349-1352). Казахстан і Киргизія набагато випереджають усі інші місце
вості у статистиці повідомлень про міжетнічні сутички із застосуванням сили.
152 РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 196 (1925), арк. 146.
153 РГАСПИ, ф. 17, оп. 33, спр. 418 (1927), арк. 50. У цих та інших цитатах казахів час
то називають киргизами, бо то було їхнє загальновживане позначення серед росіян за 
царських часів. Киргизи тоді були відомі як кара-кирґизи.
154 РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 196 (1925), арк. 146; спр. 201 (1927), арк. 50; оп. 113, 
спр. 229 (22.09.1926), арк. 38.
155 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 16а, спр. 176 (1926), арк. 13.
156 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 61 (1926), арк. 40-41; оп. 87, спр. 201 (1927), 
арк. 520 зв.; спр. 200а (1926), арк. 35.
157 РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 200 (1926), арк. 147.
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таке, ми воювали й воювали, а за радянської влади маємо -  киргиза відлуп
цювати не вільно»158. Цими почуваннями заповідалося на помсту. ОДПУ по
відомляло про росіян, які «погрожували перерізати всіх киргизів, коли при
йдуть кращі дні»159, або ж нахвалялися: «зачекайте-но, настане час, і буде по 
вас, киргизах»160. Зважаючи на такі настрої, керівник ОДПУ в Середній Азії 
серйозно розглядав можливість російського повстання в Казахстані161.

Перед обличчям цієї потенційної небезпеки Центр, починаючи з кін
ця 1924 року, вирішив утрутитися. У листопаді 1924 року Президія ВЦВК 
ухвалила утворити «спеціяльну комісію, щоб урегулювати питання щодо 
російських меншин у національних республіках»162, на чолі з Єнукідзе. У 
квітні 1925 року на пленумі ЦК обговорено становище козацтва й ухвалено 
резолюцію щодо його поліпшення163. У жовтні 1924 року спеціяльну комісію 
на чолі з Сєрафімовим сформував і ВЦВК. Її єдиним завданням було врегу
лювання земельної реформи в південній частині Казахстану та в Киргизії164. 
Нарешті, 1925 року ЦК прислав до Казахстану нового секретаря крайкому 
Філіппа Ґолощокіна. Другий секретар крайкому, Султанбек Ходжанов, безза
стережно підтримував національні домагання казахів. Натомість Ґолощокін 
відігравав роль посередника, узгіднюючи вимоги Центру та казахські праг
нення, а отже й послаблюючи попередню казахську солідарність.

Створення комісії на чолі з Єнукідзе було першим офіційним визнанням 
того факту, що питання російської національної меншини існує. Вражає та об
ставина, що таке питання вперше увиразнилося в самій Російській Федерації 
ще за два роки до вибухової промови Ларіна на квітневій (1926 року) се
сії ЦВК. Комісія Єнукідзе вивчила російське питання в трьох регіонах, де 
стосунки між росіянами та корінним населенням вважалися за найгірші: 
у Казахстані й Киргизії, у східній частині Башкирії та в Бурят-Монголії. 
Скрізь ішлося про конфлікт між російськими поселенцями та корінними 
кочовиками (або недавно осілими кочовиками). Наркомат сільського гос
подарства завзято обстоював «культурне» російське рільництво й відкидав

158 ргАСПИ, ф. 17, оп. 112, спр. 686 (10.08.1925), арк. 29. [Цитату подано в перекладі з 
англійської. -  Ред.].
159 Там само, оп. 87, спр. 201 (1927), арк. 380 зв.
160 Там само, спр. 196 (1925), арк. 373.
161 ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 127 (1927), арк. 200-201.
162 ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 127 (1927), арк. 1.
163 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, спр. 172 (1925), арк. 386-415; «Резолюция пленума ЦК 
по вопросу о казачестве», Известия ЦК РКП(б), № 17-18 (1925): 5.
164 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 220 (1926), арк. 58.
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«відсталі» кочовицькі форми господарювання. Він відзначав, що на родю
чих ґрунтах Джецуйської области в Казахстані зерновий клин зменшився з 
740 тис. десятин у 1913 році до 284 тис. десятин у 1924 році165. Його пропози
ція передбачала той-таки поділ на окремі національні ради. Комісія Єнукідзе 
схвалила цю рекомендацію у своїй остаточній резолюції, датованій лютим
1926 року166.

Козацьке питання вперше зринуло в ЦК на засіданні Політбюра в жов
тні 1924 року -  саме в той час, коли ВЦВК заходився коло російського 
питання167. Причини були подібні. В записці ЦК ішлося, що «не виключе
на загроза перетворення завзятих козачих гнізд на російську “Вандею”»168. 
Найбільшу стурбованість ЦК викликали два козацькі краї, де козацьке пи
тання перепліталося з російським: Північний Кавказ і Казахстан укупі з 
Киргизією. Цей зв’язок підкреслив Сирцов у доповіді про козацьке питання 
на квітневому (1925 року) Пленумі ЦК. Застерігаючи від ілюзій щодо ко
зацької автономії, він припустив, що створення окремих козацьких районів 
«пом’якшило б» обурення козаків радянською національною політикою169. 
Протягом року таки було зорганізовано російські національні ради для ко
заків у Північній Осетії та Чечні170. Формування козацьких рад (дарма що їх 
названо «російськими») на Північному Кавказі посилило й без того вже по
тужний рух за козацьку автономію в Казахстані та Киргизії. Ватажки цього 
руху т. зв. «автономістів», за відомостями ОДПУ, навіть нав’язали контакти з 
Північним Кавказом171. Зрештою, комісії, що працювали над обома питання
ми: козацьким і російським, -  дійшли однакового висновку про доцільність 
їх розв’язання за допомоги національних рад.

Комісії ВЦВК під проводом Сєрафімова було доручено наглядати за 
створенням національних рад для росіян і козаків у Казахстані172. Сєрафімов 
запропонував сформувати в цьому краї чотири російські округи, мешкан

165 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 16а, спр. 177 (1924), арк. 31.
166 Див.: там само, арк. 1-7.
167 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 470 (23.10.1924), арк. 30/9; спр. 472 (20.10.1924), 
арк. 32/24.
168 РГАСПИ, ф. 17, оп. 84, спр. 904 (1925), арк. 82.
169 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, спр. 172 (1925), арк. 407-409.
170 Див.: Советская политика по національному вопросу в РСФСР. 160; ГАРФ, ф. 1235, 
оп. 122, спр. 47 (1928), арк. 46.
171 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 127 (1927), арк. 2-5; РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 201 
(1927), арк. 76.
172 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 376 (1926), арк. 3; ф. 3316, оп. 64, спр. 220 (1926), 
арк. 98.
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цями яких мали стати 289 тис. росіян і українців. Ці чотири округи, тери- 
торіяльно розкидані, передбачалося об’єднати в одну Калінінську автоном
ну область, безпосередньо підпорядковану ВЦВК у політичних справах і 
Наркоматові сільського господарства РФСРР у сільськогосподарських 
справах. Вони мали б також закласти базу для подальшої російської аграрної 
колонізації173. Цей план не було здійснено, але він наочно демонстрував спо
сіб мислення, який тільки провокував іще завзятіший опір казахського ке
рівництва. Пов’язуючи водно належність до російської нації, землевласність, 
контроль над імміграцією та політичну зверхність на певній території, план 
Сєрафімова, звісно, ставив під загрозу власні принципи казахського керів
ництва, згідно з якими виокремлення Казахської республіки пов’язувалося 
з правом розподіляти земельні ресурси (почерговість) і обмеженням іммі
грації. Пропозиція Сєрафімова фактично передбачала право на від’єднання 
навіть для територіяльно розпорошених росіян. В очах казахського керів
ництва такий сепаратизм загрожував самому існуванню їхньої республіки. 
Голова казахського Раднаркому Ніґмет Нурмаков оприлюднив ці побоюван
ня на всеказахській партійній конференції 1925 року:

[,..Т]акими технічними підходами -  виокремленням певних районів з 
Казанської республіки -  цього питання розв’язати ми не зможемо, його 
таким способом розв’язувати не можна, бо що означає розмежування 
Казанської республіки [...]? -  це рівносильно розпадові Казанської рес
публіки. [...] Щодо цього питання конференція повинна твердо сказати й 
тим товаришам із настроєм на розмежування, що є в нас, і до відома то
варишів із Центру, які під приводом того, що казахське населення начебто 
пригноблює національні меншини, прагнуть до того, щоб виокремити наші 
окраїнні райони з Казакської республіки [курсив мій. -  Т. М.], ми цього 
допустити в жодному разі не можемо, бо, повторюю, допущення подаль
шого розмежування слугуватиме тільки джерелом розвалу, руйнування 
Казакської республіки й тих досягнень, які ми маємо174.

Відповідно, казахське керівництво відмовилося співпрацювати з комісі
єю ВЦВК, не зреагувавши навіть на особисте втручання Калініна175.

173 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 220 (1926), арк. 61-80.
174 5-ая Всеказахская конференция Российской коммунистической партии (большеви- 
ков): Стенографический отчет ирезолюции. 1-7декабря 1925г. (Кзьіл-Орда, 1925): 15. 
[Цитату подано в перекладі з англійської. -  Ред.].
175 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 376 (1926), арк. 101-101 зв.
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Ця патова ситуація породжувала непевність і сприяла активізації наці
онального чинника та загостренню міжнаціонального протистояння. З по
явою комісії Сєрафімова в Казахстані 1925 року російське населення усві
домило слабкість казахського уряду, через що пожвавилися сепаратистські 
настрої. Сєрафімов твердив, що до нього надійшло 1,5 тис. скарг від місцевих 
росіян176. На це казахські та киргизькі керівники відповідали, що він сам іні
ціював подачу скарг на своє ім’я. Секретар Киргизького обласного комітету 
писав Сталіну, що Сєрафімов зорганізував «цілеспрямоване збирання й за
охочення скарг на органи радянської влади в цих автономіях і на їх корінне 
населення»177. Зєлєнський, який очолював Середньоазійське бюро, потвер
див це178. Асфендіаров, єдиний симпатик Казахстану у ВЦВК, подав секрета
реві ВЦВК Кісєльову добірку матеріялів ОДПУ, з якої випливало фабрику
вання тих численних скарг, що надходили до Калініна179. Зрештою, внаслідок 
цих звинувачень комісію Сєрафімова в квітні 1926 року таки розпустили. Та 
все ж упродовж цілого року обидві сторони агітували за себе представни
ків відповідних національностей, що призвело, за словами Зєлєнського, до 
справжнього розгулу націоналізму180.

Утім, стверджувати, що міжетнічне протистояння провокувалося лише 
в кабінетах, було б неслушно. Навпаки, в масах уявлення про виняткове во
лодіння територіями було аж ніяк не менш поширене, ніж у колах кабінет
них діячів. Наприклад, під час силового привласнення землі місцевих росі
ян гурт казахів заявив: «Російські зайди погостювали в нас 35 років, а тепер 
нехай добром забираються назад до Росії з нашої землі та лугів»181. Інколи 
ці настрої виражалися ще відвертіше: «Тепер влада наша киргизька -  отож 
що хочемо, те й чинимо»182. Отже, в масовому сприйнятті передачу території 
певній національності ототожнювано з цілковитим домінуванням на ній цієї 
національности.

Це уявлення поєднувалося з переконанням у тім, що всі некорінні меш
канці є гостями й мають забиратися геть -  чи вже самохіть, чи силоміць. 
У повідомленнях ОДПУ з конфліктних зон часто згадуються кпини на

176 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 105 (1926), арк. 23.
177 Там само, арк. 14.
178 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 127 (1927), арк. 206-209.
179 Там само (1926), арк. 5.
180 Там само, арк. 207.
181 РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 196 (1925), арк. 6.
182 Там само, арк. 199.
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кшталт: «Пора вам, росіянам, забиратися звідси з Киргизької республіки»183. 
Зрештою, й самі російські поселенці не вбачали в цьому нічого дивного. 
Один російський мірошник скаржився: «У Киргизькій республіці нам жит
тя не буде, нехай ліпше уряд виселяє нас до своєї республіки»184. Росіяни 
з гіркотою усвідомлювали зміну свого статусу: «Тепер киргизи наче пани: 
вони тільки лежать і п’ють кумис, а росіяни з половини працюють на них за 
сіно та землю»185. Ці репліки показують, чому формування національних рад 
опинилося в центрі такого гострого конфлікту. Кожна група намагалася за
безпечити собі статус національної більшости й уникнути таким чином пере
творення на національну меншину.

Опір створенню російських національних рад у масах та в керівній вер
хівці внеможливив їх появу протягом 1926 року в усіх регіонах, де розвиток 
подій відбувався за казахським сценарієм. Щойно наприкінці 1926 року й 
під чималим тиском із боку Центру Киргизія, Башкирія та північнокавказькі 
автономії врешті-решт дали згоду на формування російських національних 
рад та збереження російської присутносте186.

Казахстан і надалі опирався, побоюючися, що узаконення перебування 
тут російських колоністів наразить республіку на новий масовий наплив пе
реселенців, унаслідок чого кількісне співвідношення між національностями 
зміниться не на користь казахів. У Казахстані ключовим залишалося питан
ня про те, чи може республіка в рамках радянської національної політики 
регулювати внутрішню міграцію, а отже й національний склад власного на
селення.

У Татарії тиск із боку місцевих росіян і невдоволення, висловлене 
Центром, призвели до вельми скорої відмови від політики деколонізації. 
У Казахстані знадобився набагато потужніший тиск центральних органів. 
ВЦВК утворив 1927 року чергову (четверту за три роки) комісію, цього разу 
на чолі з його секретарем Кісєльовим, яка мала однозначну підтримку ЦК187. 
Перед нею стояла мета змусити казахське керівництво до поступок стосовно 
засади почерговости (тобто переваги для казахів у наділенні землею) та кон
тролю над імміграцією. Російські національні ради відійшли на другий план.

183 Там само, арк. 267.
184 Там само, арк. 214.
185 Там само, арк. 97.
186 Див.: И. А. Фатьянов, «Итоги районирования Киргизии», Плановое хозяйство, № 4 
(1927): 247-254; РГАСПИ, ф. 17, оп. 32, спр. 111 (1927), арк, 23. У Киргизії з’явилося
29 киргизьких, 11 російських, один узбецький і 11 змішаних районів.
187 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 338 (31.10.1927), арк. 151/4.
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Тиск центральних органів зрештою розколов у 1927 року єдність місцевого 
казахського керівництва, завдяки чому Ґолощокін зібрав хистку більшість, 
готову на поступки. Наприкінці 1927 року Казахстан розпочав формуван
ня російських національних рад188. До квітня 1928 року Казахстан остаточ
но погодився скасувати почерговість і відкритися для імміграції189. То був 
знаковий момент в історії радянської національної політики, оскільки після 
цього вочевиднилося, що коренізація не передбачає отримання національ
ною більшістю права на збереження своєї кількісної переваги.

Переорієнтація політики в 1927-1928 роках не припинила міжетнічно
го протистояння. Утім, змінилася ієрархія ролей. ОДПУ віддавна фіксувало 
російські погрози помститися казахам, коли прийде слушна пора: «Чекаю 
на той час, коли ми будемо лупцювати голомозих»190. Навесні 1928 року се
мипалатинські росіяни, вочевидь, вирішили, що їхній час настав. Виконання 
декрету про відчуження власности кількохсот заможних байських родин 
обернулося масовим погромом казахів. Політбюро своєю постановою звіль
нило з посади місцевого партійного секретаря Беккера і знову вислало комі
сію (уже п’яту за чотири роки) на чолі з Кісєльовим, щоб провести розсліду
вання. Кісєльов доповів, що понад 17 тис. казахських родин зазнали насиль
ства, наслідком чого стала «масова втеча до Китаю»191. Подібний випадок 
стався й у місті Семипалатинську в травні 1928 року. Збунтувалися робітни-

188 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 972 (1927). Щодо невдоволення Центру див. завва- 
ги Кісєльова: Совещание уполномоченньїх по работе среди национальньїх меньшинств 
при ЦИКах автономних республик, областньїх, краевьіх и губернских исполнительньїх 
комитетах, 1928 г. Стенографический отчет: 125.
189 Подробиці цієї боротьби містяться в архівних матеріялах. Див.: РГАСПИ, ф. 17, 
оп. З, спр. 679 (29.03.1928), арк. 17/12; on. 113, спр. 229 (22.09.1926), арк. 58/1; спр. 299 
(06.06.1927), арк. 119/4; спр. 338 (31.10.1927), арк. 151/4; ГАРФ, ф. 1235, оп. 122, 
спр. 283 (1927); оп. 140, спр. 127 (1926-1928); ф. 3316, оп. 65, спр. 22 (1927), арк. 11-26. 
Пор. також: 6-я Всеказахская конференция ВКП(б). 15-23 ноября. Стенографический 
отчет (Кзьіл-Орда, 1927). Про що, власне, йшлося, дає зрозуміти записка, надіслана 
1927 року Всесоюзним комітетом у справах переселення до комісії Андрєєва, яку ЦК 
створив для врегулювання казахської земельної політики. У цьому документі поясню
ється, що без Казахстану неможливо виконати намічений десятирічний план пересе
лення 5 млн. 200 тис. душ. Скориґована цифра становила 3 млн. 600 тис. переселенців- 
хліборобів. Пізніше з Казахстану зробили один із найбільших приймальників для роз- 
куркулених селян, а відтак і для депортованих народів.
190 РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 200а (1926), арк. 73 зв.
191 Там само, оп. З, спр. 697 (26.07.1928), арк. 35/22; пор.: ф. 94, on. 1, спр. 1 (1928), 
арк. 625-685.
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ки, що приїхали були до Семипалатинська в пошуках праці на будівництві 
Туркестано-Сибірської залізниці Турксибу і не змогли влаштуватися на ро
боту. Свою лють вони спрямували, зокрема, й проти нечисленних казахів, які 
мешкали в місті. Пізніше того самого року в козацькому містечку Сєрґіополі 
стався масштабніший погром. Ще в липні 1926 року ОДПУ попереджало, що 
серед козацтва Північного Казахстану лунають «заяви про потребу вчинити 
киргизький погром»192. У Сєрґіополі ворожість козаків до казахів поєднала
ся з ворожістю робітничого класу. З цього приводу ОДПУ повідомляло, при
міром, як один російський службовець після офіційної зустрічі з місцевими 
казахами сказав:

Яка користь зустрічатися з цими киргизами. Я б із ними не так зустрівся, 
а поставив би кулемет і зустрів би їх так, щоб їх би тепер понесли до брат
ської могили, і на ній я поставив би пам’ятник із написом: «На спомин від 
Ріддерівського рудника»193.
31 грудня 1928 року ця ворожість переросла в погром, коли в масовому 

побитті казахів узяли участь понад чотириста робітників-росіян194.

Узбецький варіант
Насамкінець розгляньмо узбецький варіант, властивий для решти 

Середньої Азії, де російське населення та російські колонії були чинниками 
незначної ваги в сільській місцевості, а от присутність численних неросій
ських національних меншин провокувала міжнаціональну боротьбу за кор
дони -  як між республіками, так і між національними радами всередині рес
публік. Міжреспубліканські кордони в Середній Азії були провели щойно 
1924 року, в рамках т. зв. «національного розмежування», коли Туркестанську 
АСРР поділили на Узбецьку СРР й Туркменську СРР, Киргизьку автономну 
область (у Російській Федерації) й Таджицьку АСРР (в Узбецькій СРР)195.

192 Там само, ф. 17, оп. 87, спр. 200а (1926), арк. 11.
193 Цитату подано в перекладі з англійської. -  Ред.
194 Див.: Matthew Payne, «Turksib». The Building of the Turkestan-Siberian Railroad and the 
Politics of Production during the Cultural Revolution, 1926-1931 (Ph. D. diss, University of 
Chicago, 1995): 251-259.
195 Процес національного розмежування чудово розглянуто в таких працях: Adrienne 
Edgar, The Creation of Soviet Turkmenistan, 1924-1938 (Ph. D. diss, Univerity of California 
Berkeley, 1999): 42-64; Steven Sabol, «The Creation of Soviet Central Asia: The 1924 
National Delimitation», Central Asia Survey, vol. 14 (1995): 225-241. Киргизія стала 
автономною республікою 1926 року і союзною республікою 1936 року. Таджикистан 
отримав статус союзної республіки 1929 року.
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Обґрунтування, що його офіційно висловив голова Середньоазійського бюра 
Ян Рудзутак, було традиційне: «Належало усунути момент національної во
рожнечі між різними народами й таким робом дати можливість оприявнити 
класові суперечності всередині кожної народности»196. На ділі ж ізнову ста
лося навпаки.

Майже всі повідомлення з унутрішніх джерел відзначають різке за
гострення міжнаціонального протистояння197. Зокрема, ОДПУ інформу
вало про постійні конфлікти щодо кордонів, коли одна з національностей 
виступала за приєднання свого району, що має змішане населення, до тієї 
чи тієї сусідньої республіки198. Утворення національних республік не лише 
посилило міжетнічне протистояння, але й перетворило локальні спори, за 
якими часто стояли родинні або регіональні інтереси, на міжетнічні супе
речності: «Характерно, що окремі внутрішньонаціональні ворожі одна щодо 
одної групи (поміж киргизів -  роди), які існували до нацрозмежування, 
тепер об’єднано спільним національним інтересом як тих, так і тих»199. Це 
була надзвичайно важлива переміна, яка означала, що всякий міжетнічний 
конфлікт негайно привертав до себе увагу «рідної» республіки відповідної 
національности. Унаслідок національного розмежування деякі етнічні гру
пи опинилися в ізоляції посеред чужої республіки. Ще в перебігу розме
жування це викликало вимоги щодо виокремлення казахських та узбецьких 
національних рад200.

Оскільки більшість середньоазійських національних меншин мали ту 
чи ту республіку за «рідну», відрізнити прикордонні спори від вимог ство
рити національні ради було доволі тяжко. Часто якийсь прикордонний ра
йон вимагав або приєднання до сусідньої республіки, або утворення власної 
національної ради201. Проте саме прикордонні спори найліпше ілюструють 
ту роль, яку відігравали урядові чинники -  чи то на місцевому, чи на респу
бліканському, а чи й на всесоюзному рівні -  в роздмухуванні міжетнічних 
конфліктів. Усі визнавали, що місцеві урядовці використовують міжетніч

196 РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, спр. 153 (25-27.10.1924), арк. 125,128.
197 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 59 (1926), арк. 23; ф. 62, оп. 2, спр. 535 (1926), 
арк. 58; ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 46 (1925), арк. 41-47.
198 РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 2245 (1925), арк. 141.
199 ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 46 (1925), арк. 42-43.
200 Див.: там само, арк. 12-15.
201 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 201 (1927), арк. 75; ф. 62, оп. 2, спр. 536 (1926), 
арк. 13.
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не протистояння у власних інтересах. У доповіді Середньоазійського бюра 
стверджувалося: «Партійні й радянські працівники на місцях не лише не 
прагнуть розв’язати те чи те національне питання об’єктивно, з погляду за
гальнодержавних інтересів, але зазвичай самі беруть активну участь, часом 
навіть керівну роль у розпалюванні національного антагонізму»202. Деякі 
чиновники вимагали привілеїв від сторін-суперниць; інші дбали про власні 
майнові інтереси. Найчастіше національні заворушення використовувалися 
в боротьбі за владу або за її збереження в місцевих радах203. Трапився випа
док, коли національні керівники в цьому суперництві намагалися заарешту
вати один одного204.

Використання міжетнічних конфліктів задля досягнення власних стра
тегічних цілей мало місце й деінде, хоча в Середній Азії, здається, воно на
було найбільшого поширення. Абсолютною специфікою Середньої Азії 
стала масова участь у цьому республіканського керівництва. Відтак союз
на влада мусила розборонювати сторони протистояння. Отож ЦВК упро
довж 1920-х років утворив низку комісій, щоб урегулювати прикордонні 
спори в Середній Азії. Голова однієї з цих комісій, проникливий аналітик 
Мурза-Ґалієв дійшов висновку, що «здебільшого роль ініціятора прикордон
них спорів відігравали відповідні уряди, інколи через агентів місцевої влади, 
інколи через відповідні господарські або адміністративні органи»205. Він від
значив схильність кожної сторони висувати якнайбільше претензій до іншої, 
сподіваючися, що бодай декотрі з них спрацюють: «Ці контр-заявки, однак, 
відразу ставали відомі місцевому населенню, яке, звісно, своєю чергою по
чинало турбувати центральний уряд проханнями про подальше приєднання 
його до спорідненої республіки»206. Отже, маніпуляції на місцевому та респу
бліканському рівні стимулювали себе навзаєм.

Мурзі-Ґалієву вистачило об’єктивности, щоб відзначити й негативну 
роль Центру в цих спорах:

Беручи до уваги, що хоч би звідки виходили заявки щодо приєднання до 
відповідної національної республіки тих чи тих районів, вони надзвісно 
розворушують місцеве населення й посилюють національне тертя, нале

202 РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 945 (1926), арк. 22.
203 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 201 (1926), арк. 52; ф. 62, оп. 2, спр. 535 (1926), 
арк. 3.
204 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 536 (1926), арк. 13; спр. 593 (1926), арк. 5.
205 ГАРФ, ф. 1235, оп. 120, спр. 31 (1926), арк. 358.
206 Там само, арк. 361.
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жало б заборонити відповідним органам влади (принаймні протягом най
ближчих трьох років) порушувати перед найвищою радянською владою, 
зокрема перед Президією ЦВК СРСР та ВЦВК, питання про виправлен
ня або нове уточнення кордонів207.

Попри це попередження, центральний уряд не припиняв регулярно пе
реглядати кордони десь до 1929 року, коли Сталін особисто відкинув україн
ську пропозицію щодо приєднання прилеглих районів РСФРР із такою мо
тивацією: «Зачасто міняємо кордони [...] Ми ставимося обережніше до цього 
питання, бо в нас деяких росіян це викликає великий спротив»208.

З огляду на повсюдність цих прикордонних конфліктів, можна було б 
очікувати зрозумілої політики щодо національних меншин, аби запобігти 
сепаратистським розрухам. Як завважував Мурза-Ґалієв, хоча всі республі
ки щосили прагнули розширити свою територію, «вражає водночас, як мало 
уваги приділяла відповідна урядова влада тим районам із національними 
меншинами, які було включено до їхніх територій»209. Та все ж тиск із Центру 
та непогамовні заворушення серед національних меншин із вимогами ство
рення національних рад змусили всі середньоазійські республіки здійснити 
національне районування в 1926-1928 роках. Табл. 5 відбиває його результа
ти. Більшість фахівців відзначали, що ці національні ради мали менше прав 
порівняно з тими, які існували в західних республіках210.

На ділі виокремлення національних рад у Середній Азії часто супрово
джувалося побоюваннями з боку саме тієї національносте, для якої й утво
рювалася відповідна рада211. Така напозір дивна реакція пояснюється жор
стким спротивом національних більшостей появі національних рад. Як і в 
Казахстані, унаслідок конфліктів часто виникали вимоги повернення мен
шин до їхніх «рідних» республік. ОДПУ повідомляло, як узбеки гукали до 
туркменів: «Геть ізвідси з Узбекистану, ідіть до своєї Туркменії!»212 Таджики 
захопили землю киргизів на тій підставі, що «киргизи мають власну респу
бліку, де їм повинні дати землю»213. Національні меншини приставали на 
таку логіку. Киргизи в Узбекистані заявляли: «Постанови узбецької влади

207 Там само, арк. 362.
208 РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 4490 (1929), арк. 19-20.
209 ГАРФ, ф. 1235, оп. 120, спр. 31 (1926), арк. 361.
2,0 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1707 (1929), арк. 71.
211 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 196 (1925), арк. 293.
212 РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 882 (1927), арк. 274.
213 Там само, спр. 1808 (1929), арк. 134.
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для нас не обов’язкові»214. З огляду на ці почування, національні меншини, 
зазнаючи дискримінації або й фізичного переслідування, мусили тікати до 
«рідних» республік215. Скажімо, 1927 року до ЦВК надійшло повідомлення 
про те, що до втечі з Киргизії готуються двісті узбецьких родин, чиїми сліда
ми можуть піти ще 16 тис. узбеків216.

Табл. 5. Національні ради в Середній Азії (1927-1928 роки)

Національність
Узбекистан Киргизія Туркменія

сільради райони сільради райони сільради

таджики 4 81 - - -

казахи 4 68 - - 3
киргизи 1 25 - - -
росіяни 1 20 11 91 10
каракалпаки - 17 - - -
туркмени 1 11 - - -
узбеки - - 1 19 32
араби - 7 - - -
уйгури - 6 - - 1
азербайджанці - 4 - - -
перси - 2 - - 1
курама 1 - - - -
дунганці - - - 1 -
татари - - - 2 -
бухарці - - - - 1
белуджі - - - - 1
джамшиди - - - - 1

Загалом 12 241 12 113 50

Джерела: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 945 (1927), арк. 1-2; ГАРФ, ф. 374, оп. 278, спр. 1707 (1929), 
арк. 72.

Якщо одним способом реалізації виняткових прав більшости було ви
тіснення меншин, то другим -  їх асиміляція. Національні меншини могли 
реагувати на утиски або втечею, або приховуванням власної ідентичнос
те. До такої поведінки причинився перепис населення 1926 року. Курди

214 Там само, спр. 1809 (1919), арк. 3.
215 Див.: там само, спр. 535 (1926), арк. 58.
216 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 411 (1927), арк. 3.
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в Туркменії записувалися туркменами, побоюючися, що інакше втратять 
свою землю. Так само чинили, з остраху перед гнобленням, і казахи та узбе
ки. В Узбекистані приховування таджиками власної ідентичности або запи
сування їх до узбецької національносте переписувачами набули таких масш
табів, що Робітничо-селянська інспекція оголосила отримані результати 
безвартісними217. Скажімо, в Самарканді, за місцевими даними на 1925 рік, 
таджиків було 76 тис., а переписом 1926 року їх зафіксовано лише 10 тис.218. 
У доповіді Середньоазійського бюра, датованій 1929 роком, узбецьку пози
цію викладено так: «Таджики -  це народність, яка зникає, і [...] немає нічого 
поганого в тому, що таджики узбекизуються, бо культура узбеків вища»219. 
У доповідній записці Оргбюрові (1929) перший секретар узбецького ЦК 
Ікрамов визнав існування такої лінії: «Навіть [таджики-]партійці бояться та 
приховують своє національне походження й воліють писатися узбеками»220. 
Як звичайно, Центр виступив проти цього процесу й за подальше національ
не розмежування (створення Таджицької СРР 1929 року).

Отже, для узбецького варіянта були характерні неабияке зростання на
ціональної свідомосте та висока напруга міжнаціонального протистояння. 
Місцева людність із несподіваною ревністю сприйняла національні ідентич
ності, накинуті їй згори національним розмежуванням 1924 року. Енергійну 
реакцію спричинило те, що замість одноразового й остаточного поділу на чо
тири союзні республіки мала місце безупинна боротьба за кордони цих рес
публік і за створення національних рад у їхніх межах. Цей процес спонукав 
керівників місцевого та республіканського рівнів шукати підтримки власної 
позиції в широких масах своєї національносте. Готовість Центру щоразу по
вертатися до питання перегляду кордонів виправдовувала ці активізаторські 
зусилля. Проведення національних кордонів навіть між кишлаками привело 
до того, що серед людности природне почуття власної винятковосте, рані
ше зосереджене на родовому або клановому рівні, перейшло на рівень наці
ональний. Чужинці відтепер мали «рідні» республіки, куди й могли -  згідно 
з очікуваннями -  повернутися. Таким чином національний поділ Середньої 
Азії досяг поставленої його ініціяторами мети в частині підвищення націо
нальної свідомости, але не виправдав їхніх надій на досягнення міжнаціо
нальної злагоди.

217 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 881 (1927), арк. 27; спр. 1279 (1928), арк. 39; ГАРФ, 
ф. 374, оп. 27с, спр. 1707 (1929), арк. 64-65.
218 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 2003 (1929), арк. 1-2.
219 Там само, арк. 2.
220 РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 725 (08.05.1929), арк. 44.
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Висновки
Головну дилему радянської національної політики породило рівночасне 

визнання двох концепцій національносте: позатериторіяльної особистісної 
та територіяльної. Влада, з одного боку, не бажала виникнення позатерито- 
ріяльних організацій, члени яких належали б до однієї національносте, а з 
другого -  так само не бажали погодитися із засадою асиміляції, закладеною 
в територіяльну концепцію національносте. Радянські чиновники вважа
ли цю дилему за розв’язану завдяки побудові піраміди національно-тери- 
торіяльних одиниць, що на її верхів’ї перебував Радянський Союз, а щораз 
нижче -  все дрібніші й дрібніші національно-територіяльні утворення, які 
насамкінець плавно зливалися з національністю окремої особи. Так забезпе
чувалося проживання максимальної кількосте осіб на власній національній 
території, а відтак і збереження їхньої національної ідентичносте. Калінін 
називав цю систему прообразом майбутньої комуністичної держави.

Система ця ґрунтувалася на припущенні, що національні територіяльні 
форми, беручи відоме сталінське означення, можуть бути вільні від націо
нального змісту, тобто -  що надання національних територій зведе нанівець 
національну згуртованість і оприявнить класове розшарування. На практиці 
більшовицький ідеальний конструкт національних рад суперечив пошире
ному в масах уявленню про національний суверенітет, що згідно з ним на
ціональну раду сприймали як «нашу». Мовне питання перебувало на дру
гому плані, а часто й зовсім не зринало. Теорії міжетнічних конфліктів під
креслюють значення кордонів. На більшій території з багатонаціональнішим 
складом населення кожна окрема національна група не так болісно відчуває 
свій статус меншини. Зі зменшенням території та скороченням кількосте на
ціональних груп до двох менша з них починає гостро усвідомлювати власну 
другорядність221. Проведення всякого національного кордону посилює між
етнічне протистояння. У Радянському Союзі таких національних кордонів 
провели буквально десятки тисяч. Як наслідок, кожне село, ба й кожна особа, 
мали зголоситися до певної національносте й боротися за те, щоб опинитися 
у складі більшосте, а не меншосте. Важко уявити дії, здатні дужче стиму
лювати зростання національної свідомосте та загострення протистояння на 
етнічному ґрунті.

Ба більше, в таких регіонах, як Середня Азія, де ідентичність мала 
радше донаціональний характер, проведення кордонів супроводжувалося 
об’єднанням розрізнених місцевих ідентичностей у загальнішу національну

221 Див.: Donald Horowitz, Ethnic Groups in Conflict. 66-73.

104



Висновки

ідентичність. У висліді локальні міжетнічні конфлікти набували рис міжна
ціональних конфліктів на місцевому рівні. Таким чином радянська система, 
з одного боку, загострювала місцеве міжетнічне протистояння, а з другого -  
підносила його на вищий щабель. Це спонукувало республіканські уряди ви
користовувати місцеві конфлікти у власних цілях. Ця тенденція виявилася 
в Середній Азії, а також у стурбованості центральних органів РСФРР, над
то ВЦВК, долею росіян у національно-територіяльних утвореннях Сходу. У 
розділі 7 буде показано схожу зацікавленість українського уряду станови
щем українців поза їхньою республікою. Поглибленню цієї тенденції спри
яла налаштованість центральних органів щоразу переглядати національні 
кордони на всіх рівнях. Тому кордони ці в тисячах випадків не проводили 
раз і назавжди, а кількаразово переглядали й міняли.

Окрім того, центральний уряд не дотримувався власної концепції «без
змістовних» національних територій. Навпаки, постання національних рад 
раз у раз пов’язувано з питанням власности на землю -  і впродовж 1920-х ро
ків то була найгостріша з-поміж наявних політичних проблем. На початку 
1920-х років центральний уряд дозволив виселяти росіян із новопосталих на
ціональних територій на Північному Кавказі та в Казахстані, щоб звільнити 
землі для корінного населення. Великі площі резервувалися для єврейсько
го населення, що йому таким робом мала бути надана можливість створення 
власних національних рад. На Україні німці користалися переважним правом 
доступу до вільної землі в межах своїх національних рад. У Татарії й Казахстані 
корінне населення наділяли землею в першу чергу. Згодом у Казахстані ство
рили окремі російські національні ради, що слугували базою для російської 
аграрної колонізації. Отже, питання національносте, землевласности й полі
тичної зверхносте на тій чи тій території міцно перепліталися.

Загалом систему було спрямовано на посилення етнічного розмежуван
ня. Цим зміцнювано поширене в масах уявлення про національну територію 
як «нашу», а також тенденцію розглядати національні меншини, особливо на 
місцях, як чужинців і часто-густо як непроханих гостей. У багатьох випадках 
наслідком були знущання та погрози на адресу національних меншин, яким 
пропонували повернутися на «свою» національну територію. Коли така 
ідея національної винятковосте пов’язувалася з питаннями землевласности 
(хоча не тільки в цьому разі), це мало результатом різні форми стихійних 
етнічних чисток. За найразючіший приклад можуть правити взаємини між 
казахами та росіянами. Беручи загалом, розбудова піраміди національних 
рад привела не до послаблення міжетнічного протистояння, а до його від
чутного загострення.





з
Мовна українізація (1923-1932 роки)

У статті, що з’явилася в газеті «Правда» 10 жовтня 1920 року, Сталін 
уперше офіційно проголосив радянську політику коренізації: «[...Н]еобхід- 
но, щоб усі радянські органи на окраїнах, суд, адміністрація, органи госпо
дарства, органи безпосередньої влади (а також і органи партії) складалися 
по змозі з місцевих людей, які знають побут, нрави, звичаї, мову місцевого 
населення»1. Коренізація, згідно з остаточним формулюванням, даним на 
партійних з’їздах у березні 1921 року і в квітні 1923 року, поєднувала обидва 
основні завдання: творення національних еліт (національне вирівнювання) 
та забезпечення місцевим національним мовам панівних позицій на неросій
ських землях (мовну коренізацію). Мовна коренізація виглядала набагато 
складнішим завданням. Від квітня 1923 року до грудня 1932 року централь
ні партійні та радянські органи ухвалили десятки постанов із вимогою не
відкладно здійснити мовну коренізацію. Місцеві республіканські й обласні 
власті таких постанов видали сотні, якщо не тисячі. Однак майже повсюдно 
мовна коренізація зазнала фіяска. З яких причин?

Першим припущенням було, що центральна влада мусила подавати 
суперечливі сигнали, зчиняючи привселюдний галас щодо потреби невід
кладної коренізації, але негласно даючи зрозуміти, що ця публічна риторика 
великою мірою зводиться до окозамилювання. Це припущення виявилося 
хибним. За здійсненням коренізації уважно стежило не лише радянське чи
новництво, відповідальне за м’яку лінію, на кшталт Ради національностей 
ЦВК чи відділу національностей ВЦВК, -  це з не меншою пильністю робили 
й органи ЦК партії, провідники жорсткої лінії. Скажімо, Оргбюро та вель
ми впливовий кадровий відділ ЦК часто давали нагінку місцевим партійним 
організаціям за брак успіхів у здійсненні коренізації. У 1926-1927 роках 
Оргбюро створило спеціяльну комісію з питань коренізації на чолі з май

1 Й. В. Сталін, «Політика радянської влади в національному питанні в Росії», Твори, 
т. 4:357.
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бутнім членом Політбюра Андрєєвим, що так само категорично вимагала 
впровадження цієї політики в життя. Ще й у 1920-1930-х роках, коли ни
зовий партійний актив почав виступати з нападками на політику кореніза
ції й закликати до її скасування, Сталін і надалі офіційно і неофіційно (!) 
обстоював коренізацію, не допускаючи до трибуни її критиків. Попри таку 
послідовну підтримку з боку Центру, мовна коренізація не увінчалася успі
хом. Чому?

Центральний чиновницький апарат це питання так само спершу спан
теличило. Функціонери вважали, що політику коренізації було приречено 
на успіх, бо ж вона відповідає якнайглибшим національним прагненням, на 
відміну, скажімо, від колективізації як політики загроз. Через це перші по
станови щодо коренізації передбачали безглуздо короткі терміни запрова
дження цієї політики. Назагал радо сприймана в неросійському середовищі, 
коренізація наразилася, втім, на несподівано запеклий спротив з боку низки 
впливових груп: міського пролетаріяту (переважно російськомовного), ро
сіян і зросійщених представників титульної національносте на партійній і 
державній службі, фахівців у промислових галузях, філій усесоюзних під
приємств. На всі ці групи партійне керівництво спиралося, а отже й воліло 
не дратувати їх зайвий раз.

Та все ж лише цим спротивом годі пояснити невдалий перебіг мовної 
коренізації. Запеклий опір не перешкодив радянській державі депортувати 
кілька мільйонів селян, виключити з партії понад сто тисяч її членів, заляка
ти десятки тисяч визнаних фахівців та покінчити з усякою профспілковою 
свободою задля досягнення своєї подвійної мети -  індустріялізації та колек
тивізації. На тлі подій, пов’язаних із колективізацією, спротив коренізації 
нічим особливим не вирізнявся: ішлося про бюрократичний саботаж, але 
аж ніяк не про запеклий і відчайдушний опір. Утім, більшовицька система 
вартостей не давала державі підстав для залякування як методу примусово
го запровадження коренізації. Як ми бачили, в партії переважав погляд, за 
яким коренізація не належала до числа стрижневих більшовицьких планів 
на кшталт індустріялізації чи колективізації, радше зводячися до поступки. 
У більшовицькому розумінні це політично асоціювалося не з жорсткою лі
нією, а з м’якою.

Хоч радянське керівництво виступало за коренізацію послідовно й щи
ро, воно все ж розглядало її як другорядне завдання, допоміжне, а не стриж
неве, тож і підтримка його була не надто категоричною. За невиконання ви
мог щодо коренізації критикували, але, на відміну від невиконання продроз- 
кладки чи планів індустріялізації, це мало коли призводило до звільнення з 
посади й ніколи не закінчувалося, не кажучи вже про арешт чи страту. Отже,
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на перший план виходили, хоч як дивно, місцеві обставини. Якщо респу
бліканське керівництво енергійно підтримувало коренізацію й здатне було 
подолати місцевий спротив, не звертаючися до Центру з проханням ужити 
каральних заходів, мовна коренізація мала шанси на успіх і поступ. А як ні, 
то вона закінчувалася провалом. Центр не годен був толерувати відверте й 
демонстративне заперечення коренізації, але не квапився і по-справжньому 
втручатися, аби примусити виправити прорахунки.

Із погляду мовної коренізації, неросійські території Радянського Союзу 
можна поділити на три категорії. У переважній більшості регіонів -  тих, що 
в радянській термінології звалися «культурно відсталими східними націо
нальними територіями», -  завдання цілковитої мовної коренізації ніколи 
поважно й не ставили. Національним мовам надавали неабияке сприяння 
в пресі й загальноосвітніх навчальних закладах, але у сфері врядування, гос
подарської діяльности та високої освіти вони не надто просувалися. Для цьо
го просто бракувало представників титульної нації з відповідним освітнім 
рівнем. Тому всі зусилля спрямовувано на емансипаційний складник коре
нізації: вишкіл національних кадрів і їх призначення на керівні посади. Цю 
політику та її наслідки буде розглянуто в розділі 4.

На протилежному боці перебувала група регіонів, де місцеві обстави
ни були такими сприятливими, що мовна коренізація там відбулася швид
ко й безболісно. Сюди належали лише дві республіки: Грузія та Вірменія. 
Грузинські меншовики та вірменські дашнаки встигли надати своїм наці
ональним мовам державного статусу ще до радянської окупації2. Головне 
ж -  обидві ці республіки диспонували досвідченими більшовицькими ка
драми, які одразу ж посіли керівні пости в себе на батьківщині. Радянські 
Вірменія та Грузія вирізнялися з-поміж решти тим, що мали впливових пар- 
тійців -  носіїв цих мов. За приклад може правити Серґо Орджонікідзе, який 
належав до верхівки ВКП(б). Крім того, в обох республіках булаі численна 
місцева інтелігенція, а російське населення -  нечисленне. Тому грузинська й 
вірменська мови швидко вийшли на панівні позиції, а питання мовної коре
нізації вже в 1920-х роках просто втратило будь-яку гостроту3.

2 Див.: Ronald Grigor Suny, The Making of the Georgian Nation (Bloomington, 1988): 185- 
208; Richard G. Hovannisian, The Republic of Armenia, 4 vols. (Berkeley, Calif., 1971-1996).
3 Щодо Вірменії див.: Mary Matoissian, The Impact of Soviet Policies in Armenia (Leiden, 
1962). Про ступінь неактуальносте питання мовної коренізації в Грузії, можна дізна
тися з таких видань: IVсьезд КП(б) Грузии. Стенографтеский отнет (Тбилиси, 1925); 
Vсьезд КЩб) Грузии. Стенографтеский отчет (Тбилиси, 1927); VIсьезд КП(б) Грузии. 
Стенографтеский отчет (Тбилиси, 1929).
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Найбільший інтерес становить третя категорія -  ті республіки, де існува
ла фактична рівновага між місцевими силами, що підтримували мовну коре
нізацію або ж противилися їй. Саме такою була ситуація в Україні, Білорусії 
й Татарії. Для України властивими були як винятково потужна підтримка, 
так і опір мовній українізації, -  і те, і те в лавах самої партії. Найвище партій
не керівництво докладало тут найпослідовніших і найзавзятіших зусиль, аби 
втілити мовну коренізацію. З другого боку, воно наражалося й на найзапе- 
кліший опір. У Білорусії підтримка коренізації була набагато слабшою, хоча, 
всупереч сучасним стереотипам, не можна сказати, що її не існувало взагалі. 
Втім, і спротив коренізації в Білорусії був меншим, бо тут бракувало осілого 
по містах (як на Україні) російського та зросійщеного пролетаріяту, а також 
зросійщених старих більшовицьких кадрів. Татарія була схожа на Україну 
тим, що дуже сильний місцевий національний рух тут натрапив на ще по
тужнішу й організованішу російську присутність. Зрештою, численне й по
літично впливове російське населення обмежило мовну татаризацію тими 
районами, де татари становили більшість. Щоправда, тут вона проходила з 
великим розмахом.

У цьому розділі детально розглянуто мовну коренізацію на Україні, аби 
дати відповідь на питання, чому, попри енергійну підтримку цього процесу
з боку найвищого республіканського керівництва, поставленої мети все ж не 
було досягнуто.

Передумови українізації 
(1919-1923 роки)

Упродовж 1920-х років українське та центральне партійне керівництво 
перебувало під впливом «жорсткої, -  за висловом Григорія Петровського, -  
научки дев’ятнадцятого року»4. Петровському йшлося про масові селянські 
повстання під проводом Петлюри, які, вкупі з дєнікінською Добровольчою 
армією, змусили більшовиків 1919 року вдруге полишити Україну. Ця на- 
учка, як українські більшовики невтомно й напрочуд відверто повторю
вали, полягала в тому, що їхня шовіністична поведінка спровокувала в се
лянських масах національне повстання. Володимир Затонський, один із 
провідних українських теоретиків національного питання, пригадував, як 
його самого мало не розстріляли червоноармійці за якогось знайденого при 
ньому українського папірця, хоча насправді то була більшовицька ж таки

4 ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 102 (12.05.1926), арк. 144.
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газета5. За його твердженням, це був типовий прояв гострої ворожости міста 
до всього українського в період із 1917 до 1919 року6. До того ж ця ворожість 
була притаманна не лише членам партії -  сама «маса пролетарська і була 
настроєна рішуче проти усякої України»7. Як і Петровський, Затонський 
уважав, що саме ця хибна більшовицька політика та від початку присутнє 
антиукраїнське наставлення й змусили «село повстати проти чужинців, тоб
то проти нас»8.

Можливо, «жорстка научка дев’ятнадцятого року» була найважливішим 
із-поміж багатьох чинників, що підштовхнули центральне керівництво -  а 
надто Леніна -  вдатися до політики коренізації. Як ми бачили, вже 1919 року 
Ленін розкритикував Пятакова, тодішнього лідера українських більшовиків, 
за твердження про те, що, мовляв, національне питання втрачає своє значен
ня при соціялізмі. Наприкінці 1919 року Лєнін уже не мав охоти дискуту
вати й натомість примусив українську парторганізацію ухвалити постанову 
щодо українізації9. Однією постановою, звісно, ледве чи можна було змінити 
психологію цілої партії. У 1919-1923 роках більшість українських більшо
виків або ставилися до політики українізації вороже, або ж вона їх спантели
чила10. Партійні можновладці й надалі виступали проти українізації, а їхня 
аргументація часто відгонила далеко відвертішим шовінізмом, аніж принци
повий інтернаціоналізм Пятакова. За показовий приклад можуть правити 
слова Хрістіана Раковського, головного на той час більшовика в Україні, про 
те, що «панування української мови мало означати панування української 
дрібнобуржуазної інтелігенції та українського куркульства»11.

1923 року Дмитро Лебідь, на той час друга особа в більшовицькій ієрар
хії на Україні, заартикулював ці уявлення в гаслі «боротьби двох культур»12.

5 РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 58 (1927), арк. 165.
6 Там само, оп. 85, спр. 108 (1927), арк. 65.
7 В. Затонський, «Про підсумки українізації (1926)», Будівництво Радянської Украї
ни, вип. 1 (Харків, 1928): 10.
8 РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 108 (1927), арк. 65.
9 Див.: Jurij Borys, The Sovietization of Ukraine, 1917-1923 (Edmonton, 1980): 249-257.
10 Див.: «Национальньїй вопрос после XII сьезда партии (письмо из Екатеринослава)», 
Правда, № 150 (07.07.1923): 4.
11 Свідчення Ніколая Попова. Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 1 (01-06.06.1926), 
арк. 135.
12 Див.: Д. Лебедь, Советская Украйна и национальньїй вопрос за пять лет (Харьков, 
1924).

1 1 1



3. Мовна українізація (1923-1932роки)

В енергійній полеміці, що передувала всесоюзному партійному з’їзду в квіт
ні 1923 року, Лебідь твердив, що українізація об’єктивно є «реакційною»,

[...] бо націоналізація, тобто штучне насадження української мови в пар
тії та робітничому класі, за теперішнього політичного, економічного та 
культурного співвідношення між містом і селом, -  це значить, стати на 
точку зору нижчої культури села, порівняно з вищою культурою міста.
Ми знаємо теоретично, що не оминути боротьби двох культур. У нас, на 
Україні, через історичні умови, культура міста -  це російська культура, 
культура села -  українська13.

Спираючися на ці тези, Лебідь обстоював думку, що українську мову слід 
уживати лише для «культурного просвітництва» на селі, готуючи селянство 
для подальшого переходу до вищої російської культури. За жодних обставин 
українська мова й культура не мусили пропагуватися в міському середови
щі14. Вживати якихось репресивних заходів не буде потреби: офіційне не
втручання з боку держави забезпечить перемогу вищої російської культури.

Лебедеві полемічні виступи були останнім виявом спротиву україніза
ції, та й загалом коренізації, всередині партійних лав. І все ж той факт, що 
другий за посадою партійний діяч України міг відкрито боронити ті-таки, 
по суті, позиції, які накликали «жорстку научку дев’ятнадцятого року», 
а саме, -  що вища російська пролетарська культура протистоїть нижчій укра
їнській селянській, -  означав неможливість поступу українізації. І справді, 
Микола Скрипник, переконаний прибічник українізації, називав резолюцію 
1919 року «пропалою грамотою»15. Те саме стосується постанови, виданої 
в лютому 1920 року Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом 
(ВУЦВК), яка надавала українській мові -  поряд із російською -  статусу 
офіційної державної мови на Україні16. Єдиного вагомого успіху досягнуто 
хіба що в царині початкового шкільництва: вже 1923 року викладовою мовою 
в 76% шкіл стала українська. Це вможливлювалося тим постулатом панівної 
ідеології, що «початкова школа може бути українською, а що ж до високої

13 Д. Лебедь, «Подготовка партийного сьезда. Некоторне вопросьі партийного сьез- 
да», Коммунист, № 59 (17.03.1923): 1.
14 Див.: там само. Матеріяли, дотичні до цієї дискусії, див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, 
спр. 2255 (1923), арк. 1—69.
15 Цит. за статтею: Н. Попов, «Национальньїй вопрос на Украине», Коммунист, № 75
(05.04.1923): 3.
16 Див.: В. Н. Дурденевский, Равноправие язшков в советском строе (Москва, 1927): 146.
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освіти, то тут мусить залишитися російська мова»17. Навіть цей скромний 
поступ денервував Лебедя: «[...] робота наших освітніх органів в українсько
му селі давала нерідко негативні результати. З роботи Наркомосу користа- 
лися петлюрівські агрономи, націоналістично налаштовані вчителі та інші 
групи [...] була низка фактів примусової українізації»18.

Українізація (1923-1925 роки)

Лебедів зухвалий опір заповідав ті труднощі, що на них мала наразити- 
ся українізація після того, як поворотні резолюції на підтримку коренізації, 
ухвалені центральними органами -  квітневим партійним з’їздом 1923 року 
та одразу ж по тому червневою конференцією з національного питан
ня, -  зумовили перехід до другого, рішучіше впроваджуваного етапу укра
їнізації. Ці події означали поразку Лебедевої теорії. Напередодні квітневої 
(1923 року) Всеукраїнської партійної конференції з’явилася стаття-дорогов
каз Ніколая Попова, завідувача Агітпропу -  відділу агітації та пропаганди 
ЦК ВКП(б), де Лебедева теорія засуджувалася як бездумне «русотяпство», 
з уточненням, що «сором писати про абеткові істини на шостому році про
летарської революції»19. На самій конференції Лебедя піддали критиці ще й 
Міхаіл Фрунзе (на той час -  заступник голови Раднаркому УСРР і офіцій
ний доповідач із національного питання) та Раковський (який перейшов на 
скрайні проукраїнські позиції), а також його давні суперники Затонський і 
Скрипник. Лебедеву теорію оцінили як «шовіністичну» й таку, що відбила 
«закономірний розвиток [...] поглядів люксембурґіянських»20. У резолюції 
конференції було рішуче спростовано Лебедеву тезу про невтручання дер
жави та партії в національні справи.

Доба з квітня 1923 року до квітня 1925 року згодом дістала назву «де
кретної українізації». То був глузливий натяк на зливу декретів, які вихо
дили один за одним і відтак на велику міру ігнорувалися21. Перший із них, 
«Про заходи в справі українізації шкільно-виховних і культурно-освітніх 
установ», ухвалений 27 липня 1923 року, ставив за мету поширення вжитку

17 Бюллетень VIII-й Всеукраинской конференции КП(б) Украини. Стенограмма, бюл. 1 
(Харьков, 1924). Див. також: В. Н. Дурденевский, Равноправие язиков в советском 
строе: 145,159-160.
18 «VIII Киевская губернская партийная конференция», Коммунист, N° 65
(24.03.1923): 3.
19 Н. Попов, «Национальньїй вопрос на Украине»: 3.
20 А Хвиля, До розв’язання національного питання на Україні (Харків, 1930): 16.
21 Див.: Н. Калюжний, «Українізація і НКРСІ», Вісти ВУЦВК, № 124 (03.06.1925): 1.
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української мови на інші заклади, ніж самі лише сільські початкові школи22. 
Уже за п’ять днів з’явився примітний декрет ВУЦВК «Про заходи забезпе
чення рівноправности мов і про допомогу розвиткові української мови», де 
проголошувалося, що «формальна рівність», досі визнавана «між двома най
більш поширеними на Україні мовами -  українською та російською», є недо
статньою, і це призведе до «фактичної переваги російської мови». Хоча де
кретом за офіційні мови на Україні визнавано як українську, так і російську, 
він передбачав ужиття практичних заходів, спрямованих на утвердження 
української мови як єдино вживаної в урядуванні всіх центральних держав
них органів, а також місцевих органів у тих районах, де українці становили 
відносну більшість23.

Декрет від 1 серпня позначив рішучий відхід від політики невтручання 
в мовне питання. Роз’яснюючи це, перший секретар ЦК КП(б)У Еммануїл 
Квірінґ написав передову статтю, в якій повторював провідну тезу поста
нови: «[...М]и не можемо обмежитись визнанням формальної рівности на
цій, бо така формальна рівність приводить до фактичної нерівносте»24. 
Натомість ставилося нове завдання «позітивної роботи по розвиненню 
[української] національної культури»25. Відтепер українська мова й культура 
мали бути поставлені в «привелейне становище»26. Політика національно
го вирівнювання, що її Центр схвалив 1923 року, нарешті набула чітких об
рисів і на Україні. Обґрунтовували її, як уже повелося, «жорсткою научкою 
дев’ятнадцятого року», коли українське село рушило проти російського 
міста. Передбачалося, що українізація дасть змогу подолати цю розколину 
між міським і сільським елементами, формуючи т. зв. «змичку» між росій
ським містом і українським селом27. Уже не українське село мало опанувати

22 Див.: П. Солодуб, «Справи українізації», Більшовик, № 160 (18.07.1924): 1.
23 Збірник узаконень та розпоряджень Робітниче-Селянського уряду України, № 29
(16.09.1923): арт. 435 [вказав Геннадій Єфіменко. -  Ред.].
24 Е. Квірінг, «Практичні засоби в справі національній», Більшовик, № 121
(03.06.1923): 1.
25 С. Щупак, «Практичне переведення національної справи на Київщині», Більшовик, 
№ 131 (15.06.1923): 1. Ще вживалося формули «активна українізація»; див.: «По
станова ЦК КП(б)У щодо українізації», Більшовик, № 72 (30.03.1924): 1.
26 Е. Квірінг, «Практичні засоби в справі національній»: 1. Ту саму формулу можна 
подибати й деінде: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1978 (1926), арк. 1; Бюллетень VIII-й 
Всеукраинской конференции КП(б) Украини. Стенограмма, бюл. 1: 26; Тайни нацио- 
нальной политики ЦК РКП. Стенографический отчет секретного IV совещания ЦК 
РКП, 1923 г:. 108.
27 Див.: «VII Всеукраинская партийная конференция. Национальньїй вопрос. Доклад 
тов. Фрунзе», Коммунист, № 81 (13.04.1923): 3; X. Раковский, «Национальньїй во-
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російську мову, щоб навчитися в російського міста, як у Лебедевій моделі, 
а навпаки -  місто мало опанувати українську, щоб навчити село. Вслід за 
декретом від 1 серпня з’явилися інші, з приводу українізації в партії, війську 
та профспілках28. При тому українізація не обмежувалася підтримкою укра
їнської мови. Етнічні українці мали перевагу в просуненні на керівні посади 
та вступі до партії29.

Тепер було запропоновано масштабний план заходів щодо українізації. 
Утім, на практиці майже всю увагу приділювано виконанню принципового 
декрету ВУЦВК від 1 серпня 1923 року, який передбачав, не багато не мало, 
цілковиту мовну українізацію всього урядового апарату на всіх рівнях упро
довж одного року30. У деяких місцевостях перед керівними органами, най
ближче пов’язаними з селом, поставили вимогу перейти на українську мову 
за шість місяців31. Такі безглуздо короткі терміни були притаманні утопічно
му етапові ранніх коренізаційних постанов по всьому Радянському Союзі. 
Щоб досягнути цієї мети, Наркомат освіти зорганізував три- й шестимісяч
ні мовні курси для всіх державних службовців, які не володіли українською 
мовою на належному рівні32. Покарання за неопанування української мови 
теоретично мали бути досить жорстокими. Починаючи з 1 серпня 1923 року 
державним установам не вільно було брати на службу осіб, які не володіли 
обома мовами: українською та російською. Ті, хто вже працював у державних 
установах, підлягали звільненню в разі, якщо вони не опанують українську 
мову до 1 серпня 1924 року33.

Ця програма одразу ж наразилася на перепону, що виявилася фатальною 
як для неї, так і для всіх подальших українізаційних програм, -  неперебор
ний пасивний спротив. Від т. зв. «спеців», уважаних за буржуазний і водночас 
сильно зросійщений елемент, такого спротиву наперед очікували, і він був

прос», Коммунист, N° 78 (10.04.1923): 3; Е. Квірінг, «Практичні засоби в справі 
національній»: 1; «Постанова ЦК КП(б)У щодо українізації»: 1.
28 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1978 (1926), арк. 2-3.
29 Див.: «Постанова ЦК КП(б)У щодо українізації»: 1; «Доклад тов. Лаврентія про 
роботу Київського губкому КП(б)У», Більшовик, № 102 (07.05.1924): 2.
30 Див.: А. Хвнля, Национальньш вопрос на Украине: 117-118.
31 Див.: С. Щупак, «Практичне переведення національної справи на Київщині»: 1.
32 Див.: А. Хвнля, Национальньш вопрос на Украине-. 121. [Пор.: Збірник узаконень та 
розпоряджень Робітниче-Селянського уряду України, № 29 (16.09.1923): арт. 435; вка
зав Геннадій Єфіменко. -  Ред.]
33 Див.: там само: 120. Раднарком міг окремою постановою робити винятки для особли
во кваліфікованих фахівців та осіб, які отримали спеціяльне призначення на Україну.
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предметом викривальних виступів у пресі34. Але найбільше партію бентежила 
та обставина, що найзатятіший опір українізації йшов з її власних лав, і на
самперед від людей, що перебували на керівних посадах35. Те саме стосувати
меться й майбутніх заходів щодо українізації. За даними одного дослідження, 
з-поміж позапартійних держслужбовців українською мовою добре володіли 
43,7%, а з-поміж членів партії -  заледве 18,1%36. Через байдужість керівни
цтва українізаційні курси погано відвідувалися, і часто це призводило до їх 
цілковитого занепаду37. ЦК КП(б)У доходив висновку, що керівники вважали 
українізацію «несерйозною»38 й ставилися до неї «глузливо»39, чим і дискре
дитували її. Навіть особи, що добре знали українську мову, воліли розмовля
ти російською. Як повідомляв один інспектор українізації, коли він з'являвся 
в певній установі, всі розмовляли російською, поки не з'ясовувалося, що він 
прийшов перевіряти, -  після чого всі притьмом починали жваво говорити 
українською40. Партійне керівництво зреагувало на такий стан речей резолю
ціями, ухваленими на березневому (1924 року) Пленумі ЦК та на травневій 
партконференції 1924 року: обидві вони вимагали від усіх членів партії ви
вчити українську мову, але помітного ефекту не справили41.

Цей опір не повинен дивувати. Як уже зазначалося, коренізація була на- 
загал непопулярною серед рядових партійців, а на Україні, з огляду на гір
кий досвід громадянської війни, -  вже й поготів. Ба більше: якщо найвищі 
посади у більшості провідних українських комісаріятів обійняли перекона
ні прихильники українізації (Микола Скрипник, Володимир Затонський, 
Олександр Шумський, Григорій Гринько), то в партійних структурах цього

34 Див.: Гунько, «До українізації радапарату», Вісти ВУЦВК, N° 100 (06.05.1924): 2; 
М. Сулима, «“Lapsus linguae” в українізації», Вісти ВУЦВК, № 209 (14.09.1924): 1; 
«Українізація українських установ», Більшовик, № 164 (24.07.1924): 5.
35 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1977 (1925), арк. 7,148-152; «Постанова ЦК КП(6)У 
щодо українізації»: 1; В. Чубар, «Питання українізації», Більшовик, № 66 (24.03.1924): 5; 
В. Чубар, «Українізація партії», Більшовик, № 88 (18.04.1925): 2.
36 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1977 (1925), арк. 170.
37 Див.: там само, арк. 148-151; В. Днистренко, «До українізації наших установ», Вісти 
ВУЦВК, № 114 (22.05.1924); П. Кобиляцький, «До українізації», Вісти ВУЦВК, № 166
(24.07.1924): 1; М. Вайсфлігель, «Про українізацію рад’апарату», Вісти ВУЦВК, № 299
(08.10.1924): 1; П. Солодуб, «Справи українізації»: 1.
38 ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1977 (1925), арк. 148-151.
39 Там само, арк. 146-147 [вказав Геннадій Єфіменко. -  Ред.].
40 Див.: М. Вайсфлігель, «Про українізацію рад’апарату»: 1.
41 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1977 (1925), арк. 7; спр. 1978 (1925), арк. 3; Бюллетень 
VIII-й Всеукраинской конференции КП(б) Украини. Стенограмма, бюл. 4:205.
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не сталося. Перший секретар Квірінґ належав до катеринославської групи 
українських комуністів, яка була принциповою супротивницею українізації, 
а 1918 року навіть підтримала була відокремлення Донбасу та Криворіжжя від 
України42. Ставлення Квірінґа до українізації навіть після 1923 року залиша
лося двозначним, про що свідчить висловлена ним стурбованість, як би «ко
муністична» українізація не переродилася в українізацію «петлюрівську»43. 
Переконаним супротивником українізації був другий секретар республікан
ського ЦК Дмитро Лебідь, який, зазнавши поразки 1923 року, не мусив, од
нак, вдаватися до засудження власних помилок, і навіть видав книжку, що 
містила дещо поміркованішу версію його давніших поглядів44. Лебідь і нада
лі намагався сповільнити українізацію: «Мені здається, що тепер іще не слід 
ставити питання про повну українізацію наших центральних органів. Нам 
треба домогтися того, щоб партійні місцеві органи виконали в цьому сенсі 
відповідну роботу»45.

Двозначна поведінка найвищого партійного керівництва робила цей 
процес на велику міру безконтрольним. Від Наркомату освіти вимагалося 
зорганізувати відповідні курси, але, як відзначали розчаровані прихильни
ки українізації, ніхто не відповідав за їх відвідування й не стежив за укра
їнізацією на робочих місцях46. Як наслідок, певних даних щодо результатів 
українізації було обмаль47. Українські центральні архіви майже не містять 
відомостей про українізацію до квітня 1925 року. Службовці швидко збаг
нули, що від цієї неприємної й обтяжливої повинности можна звільнитися48. 
Студенти вишів мали право відмовлятися слухати лекції українською мо
вою 49. Урядові установи могли на власний розсуд вільно брати на службу

42 Див.: М. О. Скрипник, «Донбас і Україна (3 історії революційної боротьби на 
Україні 1917-1918 pp.)», Вибрані твори (Київ, 1991): 157-165.
43 Див.: Е. Квірінг, «Практичні засоби в справі національній»: 1.
44 Див.: Д. Лебедь, Советская Украйна и національний вопрос за пять лет (Харьков, 
1924). Роздратування з приводу Лебедевої несамокритичности висловив Скрипник; 
див.: М. Скрипник, «Зліквідувати люксембурґіянство» [1925], Статті і промови, т. 2, 
част. 1:68-76.
45 Бюллетень VIІ 1-й Всеукраинской конференцій КП(б) Украини. Стенограмна, 
бюл. 4:87-88.
46 Див.: П. Солодуб, «Справи українізації»: 1; П. Кобиляцький, «До українізації»: 1.
47 Див.: Ф. Т. [Феодосій Таран], «Од формального виконання декрета -  до украї
нізації», Вісти ВУЦВК, № 176 (05.08.1924): 1.
48 Див.: М. Вайсфлігель, «Про українізацію рад’апарату»: 1.
49 Див.: А. Слуцький, «Українізація народної освіти на Київщині», Більшовик, 
№ 166 (26.07.23): 2; П. Письменний, «Вища школа і українізація», Більшовик, № 188
(02.07.1924): 1.
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працівників, що не володіли українською мовою50. Погроза звільняти з по
сад тих, хто ухилятиметься від українізації, не справдилася. Натомість дві
чі переносили термін повної українізації: спочатку з 1 серпня 1924 року на 
1 серпня 1925 року, а відтак -  на 1 січня 1926 року51. Усе це лише посилювало 
розповсюджену в партії думку про те, що українізація не мислиться поважно 
як більшовицький політичний курс, а є хіба тільки пропаґандивним ходом 
у рамках дозволеного м'якою лінією, -  через що на неї особливо й не варто 
зважати.

Із огляду на брак вірогідних даних, оцінити дієвість першого дворічного 
експерименту з мовної українізації непросто. Коли брати за мірило завдан
ня, намічене постановою від 1 серпня 1923 року (стовідсоткова українізація 
за один рік), то випадало б говорити про жахливий провал. Та все ж, поза 
всяким сумнівом, деякі скромні успіхи мали місце. За даними однієї статті, 
з-поміж слухачів українізаційних курсів лише 11-15% добували їх до кінця; 
попри це, автор має певну слушність, роблячи такий висновок: «Так чи инак, 
а курси існували. Хай собі формально, хай невчасно, але установи вжили де
яких заходів до українізації»52. Дещо збільшилося число українців на дер
жавній службі та партійній роботі53. Тривала українізація періодичної преси 
та початкової освіти54. Станом на 1925 рік близько 20% офіційного книго- 
водства провадилося українською мовою55.

Щоправда, ці успіхи розподілялися по Україні нерівномірно. Ступінь 
українізації перебував у зворотній пропорції до висоти ієрархічного ща

50 Див.: П. Солодуб, «Вопросьі украинизации», Коммунист, № 187 (17.08.1924): 2.
51 Див.: «Постанова Раднаркому УСРР про українізацію», Більшовику № 10
(14.01.1925): 3; РГАСПИ, ф. 17, оп. 16, спр. 1396 (26.02.1925), арк. 55/2.
52 М. Вайсфлігель, «Про українізацію рад’апарату»: 1.
53 Див.: ПДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1978 (1925), арк. 10, 16. Від січня 1924 року до січня
1925 року частка українців у партії зросла з 33,4% до 37%; натомість у комсомолі їх 
частка з квітня 1924 року до квітня 1925 року збільшилася з 48,3% до 58,1%.
54 Див.: А. Хвьіля, Национальний вопрос на Украине: 37-40; ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, 
спр. 1709 (1929), арк. 100-102. Частка україномовних початкових шкіл зросла з 50% у
1922 році до 77,8% у 1925 році. Якщо порівняти між собою 1923/24 і 1924/25 навчальні 
роки, у вищих навчальних закладах частка української мови як викладової збільши
лася з 17,1% до 24%, у технікумах -  із 16,3% до 30,5%, у професійних школах -  із 1,9% 
до 22%. За той самий період частка україномовних накладів зросла з 31% до 40,2% від 
загальної кількости книжок, друкованих на Україні, тоді як для часописів відповідні 
цифри становили 32,4% і 44,6%, а для газет -  37,5% і 38,7%.
55 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 4 (1926), арк. 1; ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 105
(19.03.1926), арк. 144; спр. 102 (1926), арк. 11 \Девятьій сьезд Коммунистической пар- 
тии большевиков. Стенографический отчетп (Харьков, 1926): 526.
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бля в радянській системі. В українському центральному уряді українською 
мовою провадилося лише 10-15% книговодства56. Натомість сільські ради 
були зукраїнізовані майже на 100%57. Крім того, зукраїнізованість офіцій
них установ меншала в напрямку із заходу на схід. Київщина та Вінниччина, 
переважно сільськогосподарські регіони, до квітня 1925 року в основному 
здійснили перехід офіційного книговодства на українську мову58. Зате на 
Донбасі рівень українізації залишався близьким до нульового59. Отже, як на
рікав один із прихильників українізації, поділ між українським селом і ро
сійським містом і надалі глибшав60. Коли Лазар Каганович у квітні 1925 року 
приїхав на Україну, щоб змінити Квірінґа на чолі української республікан
ської партійної організації, обернення цієї тенденції стало одним із його го
ловних завдань.

Українізація за Кагановича 
(квітень 1925 року -  червень 1926 року)

Усесоюзне Політбюро ухвалило призначити Кагановича першим секре
тарем ЦК КП(б)У 26 березня 1925 року61. Пізніше Каганович зізнавався, 
що дуже хвилювався, перебираючи в свої руки таку неспокійну й потужну 
парторганізацію, і згадував про неабиякі труднощі під час свого перебування 
на цій посаді62. Це призначення було знаком довіри до Кагановича з боку 
Сталіна, який у той час і пізніше конче потребував української лояльности у 
боротьбі з Троцьким і лівацьким ухилом. Каганович з’явився на Україні, ма
ючи чітку настанову щодо втілення українізації. Уже за кілька днів по його 
прибутті, 4 квітня, Пленум ЦК КП(б)У заслухав Олександра Шумського, 
який виступив із нищівною критикою попереднього перебігу українізації. 
Резолюція Пленуму зважила на критику Шумського й закликала до понов

56 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 4 (1926), арк. 85.
57 Див.: А. Буценко, «Уж вави ти українізацію», Вісти ВУЦВК, № 77 (05.04.1925): 1.
“Див.: ЦДАГО, ф. 1,оп. 20, спр. 1977 (1925), арк. 151; «Довершити українізацію», Вісти 
ВУЦВК, № 112 (20.05.1925): 1. Щодо помітного поступу на Київщині див.: «Підсумки 
українізації радянських установ на Київщині», Більшовик, N° 148 (02.07.1924): 2; 
«Українізація українських установ»: 5; «Українізація радянських установ»: Більшовик, 
№172 (31.07.1924): 3.
59 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1977 (1925), арк. 153, 170-171; «Украинизация на 
Первомайщине», Коммунист, № 76 (04.04.1925): 3.
60 Див.: П. Солодуб, «Вопросьі украинизации»: 2.
61 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 494 (26.03.1925), арк. 54/2.
62 Див.: Л. Каганович, Памятние записки (Москва, 1996): 373-403.
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лення й поширення українізаційних заходів63. У пресі, після кількамісячної 
перерви, раптом з’являється сила статтей щодо нагальности українізації64. 
Замість невиконаної постанови від 1 серпня 1923 року, ВУЦВК ухвалює ЗО 
квітня нову постанову щодо повної мовної українізації в урядуванні65. Отже, 
поява Кагановича на Україні ознаменувала початок третьої спроби здійснен
ня українізації. Цей новий і рішучіший етап позначили три вагомі зміни в 
політиці, кожна з яких була прямою реакцією на невдачі 1923-1925 років.

По-перше, відтепер партія брала на себе безпосереднє керування укра
їнізацією, не передоручаючи цієї функції державним органам. Така керівна 
роль висувала на перший план завдання українізації самої партії. То було 
щось нове. За наслідками розслідування, проведеного ЦК КП(б)У, зроблено 
висновок, що українізаційну кампанію 1923-1925 років фатально скомпро
метував пасивний спротив у партійних лавах66. Тому квітневий (1925 року) 
Пленум закликав до всеохопної українізації партії: переведення на україн
ську мову всіх основних партійних друкованих видань, включно з органом 
ЦК газетою «Коммунист»; провадження всього книговодства в апараті ЦК 
і всіх комітетів нижчого рівня українською мовою; ведення зборів так само 
українською мовою; запровадження української викладової мови в партій
них школах; нарешті, зобов’язання всіх членів партії, включно з простими 
робітниками, вивчити українську мову. Усі ці вимоги поширювалися й на 
комсомол67.

Каганович подавав приклад особисто. Рісши в українському селі до 
12-річного віку, він, за власним визнанням, «розмовляв українською мо

63 Див.: «Вопросьі украинизации на Пленуме ЦК», Коммунист, № 74 (02.04.1925): 1; 
Г. Петровський, «Підсумки Пленуму ЦК КП(б)У», Вісти ВУЦВК, № 81 (10.04.1925): 1; 
РГАСПИ,ф. 17, оп. 16, спр. 1936 (17.04.1925), арк. 63/5,65/1,65/3,154-155; «Постанова 
пленуму ЦК КП(б)У про українізацію»: 3; А. Хвмля, Национальний вопрос на Украине. 
108-114.
64 Див.: «Про українізацію», Більшовик, № 77 (05.04.1925): 1; С. Щупак, «Українізація 
партії», Більшовик, № 83 (12.04.1925): 1; В. Чубар, «Українізація партії», Більшовик, 
N® 88 (18.04.1925): 2; А. Буценко, «Ужвавити українізацію»: 1; Л. Каганович, «Чергові 
завдання партії», Вісти ВУЦВК, № 81 (10.04.1925): 3; «Про українізацію партії», Вісти 
ВУЦВК, № 87 (17.04.1925): 1.
65 Див.: А. Хвиля, Национальний вопрос на Украине. 123-128.
66 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1977 (1925), арк. 170-171.
67 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 16, спр. 1936 (17.04.1925), арк. 63/5, 65/1, 65/3, 154-155; 
А. Хвьіля, Национальний вопрос на Украине: 108-114.
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вою [...] з домішкою білоруської»68. Попри слабке знання мови, Каганович 
одразу ж по прибутті на Україну в 1925 році зустрівся з представниками 
української інтелігенції й промовляв до них по-українському. Він також по
обіцяв вивчити мову так, щоб виступити українською на наступному з’їзді 
партії. Щоправда, він не дотримав цієї обіцянки 1925 року, але вже через 
один з’їзд, 1927 року, таки перейшов на українську. Утім, більшу вагу мало те, 
що він сформував 1925 року комітет Політбюра з питань українізації, який 
мав наглядати за всіма аспектами цієї політики. До нього ввійшли всі впли
вові українські керівники, а сам Каганович у ньому головував. На відміну від 
багатьох інших комітетів, що опікувалися українізацією, цей збирався регу
лярно, і Каганович брав активну особисту участь у його роботі69.

По-друге, Каганович збагнув важливість дієвого контролю над здій
сненням українізації. За дорученням комітету Політбюра інформаційний 
відділ ЦК мав збирати регулярні звіти від місцевих партійних комітетів 
у справах українізації, які тепер діяли в кожній області й у кожному місті 
України70. Ще більше важило те, що українська Центральна контрольна ко
місія -  Робітничо-селянська інспекція, з її величезним штатом, офіційно 
маючи функцію контролювати українізацію, провела декілька масштабних 
перевірок71. Раднарком так само сформував комітет у справах українізації, 
який вів нагляд і збирав відомості в розгалуженій мережі аналогічних ко
місій, утворених при всіх комісаріятах, господарських установах, місцевих 
радах і підприємствах72. Цьому комітетові подавав інформацію численний 
штат працівників відділу, який у Наркомосі відповідав за ліквідацію непись- 
менности на Україні73. Таким чином з’явилася мережа незалежних один від 
одного джерел інформації про перебіг українізації. Саме вже створення такої 
мережі свідчило, що новий етап українізації мислився поважно.

“ Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 102 (1926), арк. 154.
69 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 16, спр. 1936 (03.04.1925), арк. 63/5; (17.04.1925), арк. 65/4;
(13.05.1925), арк. 78/8. Протоколи й інші матеріяли засідань цього комітету зберіга
ються в ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1976 (1925); спр. 2247 (1926).
70 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 16, спр. 1936 (17.04.1925), арк. 154.
71 Див.: А. Хвнля, Национальний вопрос на Украине: 127; Н. Калюжний, «Українізація 
і НКРСІ», Вісти ВУЦВК, № 124 (03.06.1925): 1. Див. також цитовані далі документи з 
архіву ЦКК -  PCI (ЦДАВО, ф. 539).
72 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1976 (1925), арк. 180;.: А. Хвьіля, Национальний во
прос на Украине: 126.
73 Щодо утворення цього органу див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2455 (1927), арк. 119; 
пор. цитовані далі матеріяли з архіву Наркомосу (ЦДАВО, ф. 166).
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По-третє, знов-таки реагуючи на широко розповсюджений опір україні
зації, партія тепер наголошувала на потребі застосування примусу. У резолю
ції, ухваленій у квітні 1925 року, відзначалося, що досі мала місце лише «при
родна, рутинна українізація радянського апарату, найщільніше пов’язаного з 
селом, та початкової школи»74. Подальший поступ, стверджувалося в поста
нові, потребуватиме тиску75. У листі до Сталіна українське Політбюро піз
ніше хвалитиметься Кагановичевою «твердо впроваджуваною лінією»76 на 
українізацію: «[...Ж]оден із політичних секретарів, що були на Україні, [...] не 
чинив такого тиску в напрямку українізації»77. Це таки відповідало дійснос
ті. Тиск у цьому випадку означав погрозу зняття з роботи (але не арешту). 
Одна з доповідних записок ЦК пропонувала застосовувати «показове звіль
нення за саботаж»78, щоб подолати інерцію та пасивний спротив. Цю погро
зу було оприлюднено в пресі одразу після Пленуму, що відбувся 4 квітня79. 
Публічні заяви проти курсу на українізацію більше не припускалися. Рік по 
тому Затонський відзначав: «[...0]те найбільше досягнення, що ми його має
мо, є те, що тепер на Україні вважається вже непристойним для члена партії 
одверто висловлюватися проти українізації»80.

Цими трьома новими елементами в політиці Каганович намагався ясно 
засвідчити, що українізація відтепер є повноправним складником більшо
вицької жорсткої лінії. У цьому вирішальну роль відігравали постава й дії 
Центрального Комітету КП(б)У. Як уже відзначалося, у розподілі праці між 
бюрократичними структурами Радянського Союзу партійні органи принци
пово асоціювалися із жорсткою лінією, натомість радянські, підпорядковані 
ЦВК, -  із м’якою лінією. Комісаріяти, відповідальні за промисловість, без
пеку й оборону, мали тісніший зв’язок із партією, а відповідальні за культуру, 
сільське господарство та соціяльний захист -  із ЦВК. Прикладами можуть 
бути жіноче, селянське, релігійне чи національне питання, що всі вони стано
вили окремі аспекти м’якої лінії й перебували в компетенції ЦВК. Загальний

74 А. Хвьіля, Національний вопрос на Украине: 110.
75 То було улюблене слівце (снажим»), що його вживали українські керівники на по
значення своєї політики. Наприклад, див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. З (19.03.1926), 
арк. 14/1, 66; оп. 69, спр. 59 (1926), арк. 162; оп. 113, спр. 336 (07.10.1927), арк. 149/1, 
55; ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 102 (1926), арк. 11.
76 РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 4 (1926), арк. 3.
77 Там само, арк. 7.
78 ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1977 (1925), арк. 176.
79 Див.: А. Буценко, «Ужвавити українізацію»: 1.
80 РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 206 (1926), арк. 71.
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нагляд за національною політикою формально доручили Раді національнос
тей ЦВК та національному відділові ВЦВК. Аналогічний поділ функцій 
між радянськими та партійними органами дублювався на республікансько
му рівні. За дуже небагатьма винятками (насамперед у Грузії та Вірменії), 
партійних перших секретарів призначали зі сторони, натомість посади го
лів республіканських ЦВК і Раднаркомів обов’язково обіймали представ
ники титульної нації. На Україні така ситуація існувала в 1923-1937 роках. 
Відповідно, аж до появи Кагановича газета ВУЦВК «Вісти» виходила укра
їнською мовою, а орган ЦК «Коммунист» -  російською.

Цей поділ оприявнився з усією очевидністю під час виконання украї- 
нізаційної програми в 1923-1925 роках. Воно стосувалося головно урядо
вих органів, насамперед тих, що мали справу з відсталими селянами, тоді 
як партійні органи, працюючи з передовим міським пролетаріятом, на все 
це мало зважали. Таким чином Лебедеве протиставлення вищої російської 
культури, що пов’язувалася з більшовиками, та неповноцінної української 
культури, що асоціювалася з радянськими органами, відповідальними за 
м’яку лінію, незважаючи на формальне засудження 1923 року, і надалі збері
гало чинність, віддзеркалюючи апріорну впевненість членів партії, що наці
ональна політика просто не є стрижневим елементом більшовицького курсу. 
Каганович, спираючися на ревну підтримку таких українських більшовиків, 
як Скрипник і Затонський, намірився тепер вигладити це протиставлення. 
Задля цього свідомо культивовано характерну для «жорсткої» лінії ритори
ку тиску. Крім того, українізацію почали окреслювати за допомоги висловів 
на кшталт «революційний захід»81, «велика справа»82 чи «важливе завдан
ня», що вимагає «напруження волі»83. Іншими словами, то вже була не по
ступка чи тактичний хід, а один із принципових більшовицьких планів.

Такою тактикою Каганович сподівався забезпечити успіх українізації. 
Утім, треба було уточнити й кінцеву мету. Серпнева постанова 1923 року була 
неконкретною. У ній ішлося про рівність української та російської мов, але 
так само й про деякі привілеї для першої з них. У квітні 1925 року на зміну 
цій двозначності прийшов далекосяжний план забезпечення гегемонії укра
їнської мови84. Російська мова мала зберегти за собою функцію посередниці 
у зв’язках із Центром, а отже й надалі залишалася обов’язковим предметом в

81 А. Буценко, «Ужвавити українізацію»: 1.
82 Г. Петровський, «Підсумки Пленуму ЦК КП(б)У»: 1.
83 «Про українізацію партії»: 1.
84 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 16, спр. 1396 (17.04.1925), арк. 63/5, 65/1, 65/3; А. Хвмля, 
Национальний вопрос на Украине. 108-114,123-128.
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усіх українських школах. За цим винятком, в усіх сферах суспільного життя 
мала запанувати українська мова. Своєю чергою, ця мета використовувалася 
водночас і як засіб у спробах українських керівників створити всуціль укра
їнське мовне оточення. Критикуючи цю практику, представник усесоюзно- 
го Оргбюра Боріс Шеболдаєв описував її так: «[...] є така теорія, що треба 
створити певне оточення, об’єктивно так організувати справу, що мимохіть 
людина (в місті) повинна вивчити цю мову, скажімо, телефоністок перевести 
на українську мову, кондукторів тощо»85. Це точний опис реалізованої по
літики. Усі публічні оголошення, всі написи, печатки та бланки мали бути 
тільки українською мовою. Те саме стосувалося субтитрів у кіні. У газетній 
справі та книгодрукуванні українська мова мала незабаром стати панівною.

Цю стратегію знов-таки обґрунтовувано потребою зліквідувати небез
печну прірву між українським селом та російським містом і в такий спо
сіб, словами Кагановича, «зберегти гегемонію пролетаріяту та керування 
селянством»86. На зібраннях, що відбувалися в Центрі, її часто ставили під 
сумнів. На квітневій сесії ЦВК 1926 року більшовицький ґедзь Юрій Ларін 
під бурхливі оплески порівняв її з петлюрівською політикою і заявив, що на
ціональні права росіян потоптано87. Петровський роздратовано відповів, що 
й дотепер селяни, приїхавши до Харкова чи Одеси й бачачи лише російські 
написи, чудуються: «Де ж та Україна?.. Ми прагнутимемо того, щоб селя
нин читав вивіски, починаючи від центрального виконавчого комітету й до 
останнього комісаріяту, своєю рідною мовою, щоб він розумів, що це -  його 
уряд»88. Зауваження Петровського логічно наслідували лєнінсько-сталін- 
ське психологічне тлумачення коренізації, згідно з яким селяни мусили мати 
відчуття, що уряд -  їхній. Каганович дав подібну відповідь на критику, ви
словлену на засіданні Оргбюра з приводу ситуації в Одесі:

Одеса, звісно, в масі своїй не є українське місто, українців там дуже мало, 
але село всуціль українське, майже всуціль українське. Місто має керува
ти селом, чи не так?.. Якщо ми будемо вести роботу в цих округах росій
ською мовою, то залишиться село, а село українське. Ось чому питання з 
українізацією стоїть не так просто89.

85 РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 58 (1926), арк. 141.
86 «Чергові завдання партії. Доклад тов. Кагановича», Вісти ВУЦВК, № 81
(10.04.1925): 3.
87 Див.: 2 сессия ЦИК3 созьіва. Стенографтескш отчет (Москва, 1926): 458-468.
88 Там само: 302.
89 РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 265 (14.02.1927), арк. 63.
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Українське керівництво твердо намірилося вживати енергійних заходів, 
щоб уникнути перетворення своїх міст на російські острівці. Реагуючи на ще 
один закид, що пролунав на всесоюзному Оргбюрі з приводу українізації, 
Затонський пояснював:

Візьміть ви вивіски, афіші, такі, здавалося б, дрібні, анекдотичні питання. 
Адже це ми з робітничого міста робимо окремий, ізольований осередок, 
окремий [російський] адміністративний і культурний район, чи ні. Ви 
говорите про те, що й Петлюра перефарбовував вивіски. І ми тепер цю 
справу робимо. Так, цілком вірно. Ми, як Петлюра, перефарбовуємо ви
віски. Але ми цього не боїмося [...] було так, що селянин приїжджав до 
міста й думав, що то чуже місто. Треба створювати такі обставини, щоб 
він звикав до українських вивісок, об’яв, афіш90.

У зв’язку зі стратегією створення чисто українського мовного середови
ща постало надзвичайно діткливе питання асиміляції. Здавалося, що оче
видною метою цієї стратегії була асиміляція міських мешканців російської 
національности з українською масою. Проте радянська політика ґрунтува
лася на рішучому відкиненні як примусового, так і добровільного винародо- 
влення. З огляду на це, українці поділили зазначене питання на дві частини, 
розрізняючи статус зросійщених українців і росіян. Завдання «реукраїніза- 
ції русифікованих мас»91 в рамках українізації було одним із пріоритетних. 
Тією мірою, якою цей процес являв собою поступовий результат створен
ня суцільного українського мовного оточення, а не примусову українізацію, 
його можна було виправдати як деколонізаційний захід, покликаний подо
лати наслідки несправедливої асиміляції, зумовленої впливом штучного ро
сійськомовного міського середовища, яке накидав був царат. Затонський не 
раз задоволено відзначав: «[...Д]ехто зараховує себе до українців, і донедавна 
лише через те, що це панівна національність, це, так би мовити, вигідніше в 
усіх відношеннях»92. Дуже символічним був приклад Григорія Петровського 
(голови ВУЦВК), який народився в українському селі, але, проживши ба
гато десятиліть у зросійщених Харкові та Катеринославі (а також коли був 
депутатом Думи від РСДРП(б), у Петербурзі), насилу говорив українською 
мовою. Подававши давніше в незліченних більшовицьких формулярах свою

90 Там само, оп. 69, спр. 58 (1926), арк. 172-173.
91 «До українізації робітничої маси», Вісти ВУЦВК, № 273 (29.12.1925): 1.
92 РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 206 (1927), арк. 68; ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 102 (1927), 
арк. 22.
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національність як російську, він із початком швидкої українізації став на
томість писатися українцем93. Стосовно росіян політика характеризувалася 
умисною невизначеністю. 1926 року було утворено російські національні 
ради та райони. Щоправда, в містах формування російських національних 
районів не припускалося. Хоча на цьому не наголошували, навіть Кагано- 
вич висловлював надію, що з плином часу українське оточення насамкінець 
зукраїнізує навіть пролетаріят російської національносте94.

Нарешті, слід зазначити, що нова Кагановичева національна програма 
не обмежувалася цим наполегливим запровадженням мовної українізації, 
передбачаючи так само й «сприяння українській культурі». Це викликало 
суперечки. Представник лівої опозиції Ваґаршак Тер-Ваґанян в оприлюдне
ній 1927 року запальній полемічній книжці, яка рясніла прикладами з укра
їнського життя, доводив, що більшовицька національна політика повинна 
передбачати лише пропаганду інтернаціональної культури національними 
мовами, оскільки національна культура є суто буржуазним явищем95. Як ві
домо, Сталін у славнозвісній промові 1925 року (що її Тер-Ваґанян піддав 
критиці) заявив був, що радянська національна політика сприятиме розви
ткові культур, «пролетарських своїм змістом, національних формою»96. Ще 
раніше, 1920 року, Сталін обґрунтовував коренізацію потребою висувати 
людей, які знають «мову, нрави, звичаї, побут»97 місцевого населення. Як 
і деінде, на Україні політика сприяння українській культурі вела за собою 
призначення українських національних діячів на високі посади в наукових 
установах республіки. До квітня 1925 року внаслідок цього, своєю чергою, 
почали поширюватися побоювання, чи не матимуть ці інтелектуали ви
рішального впливу на українську молодь і на селянство98. З огляду на це, 
постанова 1925 року сформулювала вимогу: «Партія мусить у найближчий 
період спрямувати всю свою енергію на опанування й керування всім куль- 
турно-суспільним процесом»99.

93 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 206 (1927), арк. 68-69.
94 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 102 (1927), арк. 52.
95 Див.: В. Ваганян, О национальной культуре (Москва; Ленинград, 1927).
96 Й. В. Сталін, «Про політичні завдання Університету народів Сходу», Твори, т. 7:140.
97 Й. В. Сталін, «Доповідь про національні моменти в партійному і державному будів
ництві»: 237.
98 Див., наприклад, промову Кагановича у виданні: Девятий сьезд КП(б)У. Стено- 
графический отчет: 52-55.
99 А. Хвнля, Национальньїй вопрос на Украине: 111.
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Це означало, що члени партії мали не лише вивчити українську мову, 
але й опанувати так само українську культуру. Було передбачено обов’язкові 
курси з українознавства для всіх державних службовців і членів партії100. 
Для цих курсів розробили чималу програму навчання, куди входили істо
рія української мови, розвиток української економіки, до- й пореволюційна 
українська література, історія українського революційного руху, географія та 
природні ресурси України, українська діяспора та багато інших дисциплін101. 
Теоретично, не склавши іспиту з цих предметів, можна було втратити посаду. 
З цього приводу не бракувало анекдотів, наприклад, -  про те, як прибираль
ниці загадали написати твір про віддзеркалення революції 1905 року в укра
їнській літературі102. Сприяння українській культурі означало також підви
щену увагу до українського музичного й театрального мистецтва, кінемато
графа, літератури тощо й спрямування додаткових коштів на їх розвиток. 
Нарешті, звідси випливала потреба зробити своєю українську класичну лі
тературу, тобто щонайперше -  Шевченка. У 1920-х року на Україні створено 
справжній культ Шевченка. Коли один старий більшовик під час опитування 
щодо української національної політики висловив свою стривоженість цим 
культом, його суворо освідомили, що «боротьба за Шевченка» має першо
рядну вагу: «[...М]и боролися за Шевченка-революціонера, за використання 
Шевченка з метою революційного виховання мас»103. Українізацією намага
лися привласнити не лише Петлюрину національну політику, але і його на
ціонального героя.

З української культури, хоч як це дивно, випливала й потреба утверджен
ня українців у структурі суспільства. Згідно з Тер-Ваґаняновою моделлю, ке
рувати розбудовою інтернаціональної культури на Україні міг будь-хто -  за 
умови, що знатиме українську мову. У сталінській моделі, де визнавалося 
існування окремої української культури й вимагалося її опанування парті
єю, були потрібні українці -  носії цієї культури. Тому квітневі постанови
1925 року проголосили широку кампанію залучення українців до партії та на 
державну службу. Усі безробітні українці мали бути виявлені для надання їм

100 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1976 (1925), арк. 155-158.
101 Див.: там само.
102 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 265 (14.02.1927), арк. 46.
103 ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2631 (1928), арк. 22—23; пор.: там само, оп. 7, спр. 120
(03.04.1929), арк. 59; «Шевченко і національне визволення України», Більшовик, № 57
(11.03.1925): 1; «Роковина смерти Т. Г. Шевченка», Вісти ВУЦВК, № 57 (11.03.1925): 1.
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робочих місць104. Український уряд звернувся з проханням до Москви розпо
діляти на Україну всіх українців, що здобувають високу освіту в Російській 
Федерації. Викладачів-українців запрошували з закордону. У разі звільнень 
українці мали перевагу перед неукраїнцями105.

Отже, квітневими постановами 1925 року започатковано нову, небачено 
амбітну фазу українізації. Наскільки успішною була ця кампанія? Завдяки 
Кагановичевому наполяганню на частих перевірках і звітах, існує сила да
них, що вможливлюють відповідь на це запитання. Програму соціяльного 
утвердження українців виконати було нескладно, оскільки їхній освітній рі
вень мало відрізнявся порівняно з росіянами. Від січня 1925 року до січня
1926 року членство українців у партії зросло з 37% до 43%, в комсомолі -  з 
50,9% до 63%, у номенклатурі ЦК -  з 15,4% до 34,4%, в окружкомах -  із 38,8% 
до 42,2%, у райкомах -  із 38% до 50%106. Подібні процеси відбулися й у ра
дянських органах. Українці становили більшість у ВУЦВК (56,5%), окруж
них виконавчих комітетах (79,2%) та сільських радах (88,5%)107. Українське 
представництво в складі місцевих партійних «трійок» (секретар, завідувачі 
відділу кадрів і аґітпропвідділу) збільшилося з 31,3% до 37,3%108. У вищій і 
середній спеціяльній освіті частка українців також відчутно зрослая з 36,3% 
до 43,9% у вищих навчальних закладах і з 55,5% до 58,6% у технікумах109. На 
кінець 1926 року вже з’явилося відчуття, що в справі висунення українців 
на керівні посади для її остаточного розв’язання залишилося зробити не так 
багато.

Швидкого поступу досягнуто й у плані українізації суспільного життя. 
Вивіски й усі офіційні об’яви стали україномовними. Як показано в табли
ці 6, відбувалася поступова й систематична українізація друкованих ви
дань.

104 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1976 (1925), арк. 35.
105 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 112, спр. 678 (10.07.1925), арк. 92/8; оп. 16, спр. 1396
(03.04.1925), арк. 63/5; (17.04.1925), арк. 65/3; ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1976 (1925), 
арк. 81,108.
106 Див.: ЦДАВО, ф. 539, оп. 5, спр. 249 (1926-1928), арк. 1-3; РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, 
спр. 59 (1926-1927), арк. 5; ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2534 (1926), арк. 10-12; Десятий 
з ’їзд КЩб) України. Стенографічний звіт (Харків, 1928): 526-527.
107 Див.: ЦДАВО, ф. 539, оп. 5, спр. 249 (1926-1928), арк. 1.
108 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1709 (1929), арк. 64.
109 Див.: там само, спр. 1710 (1929), арк. 94-95.
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Табл. 6. Українізація друкованих видань у 1923-1928 роках 
(частка україномовної продукції, %)

Роки Газети Журнали Книжки

1923-1924 37,5 32,4 31,0
1924-1925 38,7 44,6 40,2
1925-1926 60,2 53,5 43,7
1926-1927 60,0 65,5 48,9
1927-1928 63,5 66,4 54,0

Джерело: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1709 (1929), арк. 100-102.

Не обійшлося й без труднощів. Постановами 1925 року передбачалося 
перевести на українську мову орган ЦК газету «Коммунист», але спротив 
у партійному середовищі змусив відкласти цю акцію до 1926 року110. Крім 
того, попри швидкий ріст випуску україномовної друкованої продукції в са
мій Україні, через довезення книжок із Російської Федерації 70-75% україн
ського ринку припадало на російськомовні видання111. Поступово здійсню
вано й українізацію шкіл. Станом на 1927 рік викладання в початкових шко
лах велося українською мовою на 80,7%, у неповних середніх школах -  на 
61,8%, у професійних школах -  на 48,7%112. Висока освіта залишалася слаб
ким місцем. Щойно в середині 1925 року було розроблено п’ятирічний план 
запровадження української мови в системі високої школи113.

Як і в серпневій постанові 1923 року, у квітневих постановах 1925 року 
і надалі наголошувано на мовній українізації державних установ. Українське 
керівництво найбільше пишалося своїми здобутками саме в цій ділянці. По 
дворічних намаганнях змінити ситуацію, у квітні 1925 року лише 20% книго- 
водства в центральних органах велося українською мовою. Ще через вісім 
місяців ця частка сягнула 65%114. Природно, поступ не всюди був однаковим. 
На Донбасі та Півдні України успіхи були далеко скромнішими. Фактично

110 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. З (02.04.1926), арк. 17/3.
111 Див.: там само (19.03.1926), арк. 14/1.
112 Див.: Девятий сьезд Коммунистической партии большевиков. Стенографический 
отчет: 456.
113 Див.: О. Лозовий, «Українізація ВУЗів», Вісти ВУЦВК, № 178 (06.08.1925): 1; 
ЦДАВО, ф. 166, оп. 6, спр. 10843 (1927-1928), арк. 1-5.
114 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 4 (1924), арк. 1; ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 105
(19.03.1926), арк. 144; ф. 1, оп. 6, спр. 102 (1926), арк. 11; Девятий сьезд Коммунисти
ческой партии большевиков. Стенографический отчет: 526.
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українізацію тут оцінювали як суто поверхову, здійснювану з використан
ням перекладацьких послуг або «неможливою українською мовою»115. Коли 
брати центральні установи, то серед них прив’язані до м’якої лінії мали іс
тотно вищі показники (ВУЦВК -  90%, Наркомос -  80%), ніж прив’язані 
до жорсткої лінії (Наркомат фінансів -  45%, НКВС -  25%, Наркомат пра
ці -  25%)116. В економічних трестах, особливо загальносоюзних, ситуація 
була ще гірша. Більшість усесоюзних трестів фактично геть зовсім бойкоту
вала українізацію, аж поки партія наприкінці 1925 року не заходилася тис
нути на них117.

Утім, кампанія українізації не зводилася тільки до забезпечення книго- 
водства українською мовою. Була й інша мета -  щоб усі українські державні 
службовці добре володіли говірною українською мовою й регулярно вжи
вали її на роботі. Задля досягнення цієї мети було зорганізовано величез
ну мережу українознавчих курсів, яка охоплювала всі державні установи 
в Центрі та на місцях. Хоча мені не вдалося докладно з’ясувати загальної 
кількосте слухачів цих курсів, вона напевно сягає сотень тисяч. Наприклад, 
у червні 1926 року на самій лише залізниці через курси українознавства про
йшло 40 096 працівників. Одеський окружком доповідав 1926 року про орга
нізоване вивчення української мови п’ятнадцятьма тисячами службовців118. 
У табл. 7 подано результати цієї масштабної кампанії за даними перевірки, 
здійсненої ЦКК -  PCI в січні та лютому 1926 року119. Усі перевірені служ

1,5 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2894 (1929), арк. 106; ЦДАВО, ф. 166, оп. 8, спр. 287
(1928), арк. 11-13, 18-21; А. Буценко, «Українізація радянського апарату», Вісти 
ВУЦВК, № 242 (22.10.1925): 1. Зацитовані слова належать Затонському: ЦДАГО, ф. 1, 
оп. 6, спр. 102 (1926), арк. 11.
116 Див.: І. Булат, «Як провадиться українізація в радянських та господарчих устано
вах», Вісти ВУЦВК, № 257 (11.11.1925): 2.
117 Див.: А. Буценко, «Українізація радянського апарату»: 1; І. Булат, «Як провадить
ся українізація в радянських та господарчих установах»: 1. Щодо кампанії тиску на 
економічні трести з вимогою здійснення українізації див. серію звітів під спільною 
назвою «Українізація в господарчих установах» у газеті «Вісти ВУЦВК»: № 262
(17.11.1925): 4; Jsfe 263 (18.11.1925): 4; 266 (21.11.1925): 4; 268 (24.11.1925): 3; №277
(04.12.1925): 4; № 290 (19.12.1925): 5; № 294 (24.12.1925): 5; № 298 (31.12.1925): 6.
118 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2247 (1926), арк. 37; ЦДАВО, ф. 539, оп. 4, спр. 1399 
(1926), арк. 277.
119 Дані за комісаріятами і трестами ґрунтуються на відомостях, отриманих у 35 цен
тральних установах. Дані за округами ураховують 29 округ (зокрема, й промислових). 
Однак інформації про те, які саме комісаріяти, трести й округи перевірено, бракує. 
Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 105 (19.03.1926), арк. 144-150.
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бовці потрапили до однієї з трьох категорій: першої -  з добрим володінням, 
другої -  зі слабким володінням, а чи й третьої -  без володіння українською 
мовою (табл. 7). Третя категорія підлягала звільненню зі служби.

Як і зазвичай, керівники мали трохи нижчий рівень. Із-поміж них до 
першої категорії потрапили тільки 11,3%, а до другої -  21,8%. Цей показник 
був лише трохи вищий порівняно з кількістю класово ворожих фахівців (від
повідно 9,7% і 18,1%)120. Попри здійснюваний віднедавна тиск «жорстколі- 
нійного» ґатунку, члени партії, за наявними даними, знали українську мову 
гірше від позапартійних121. Ще більше занепокоєння викликала та обставина, 
що комсомольці мали найнижчий рівень із-поміж усіх122. Усне спілкування 
відбувалося майже винятково по-російському123. Приклад подавали верхи. 
Як пожартував Петровський на сесії ЦВК, «почнемо засідання українською 
мовою, закінчуємо російською»124. Переведення усного спілкування на укра
їнську мову залишалося справою майбутнього.

Табл. 7. Знання української мови службовцями 
(кількість і частка [%] за категоріями)

1-ша категорія 
(добре знання)

2-га категорія 
(слабке знання)

3-тя категорія 
(повне незнання)

Кільк. Частка Кільк. Частка Кільк. Частка

Центральні комісаріяти 1.247 22,0 2.042 36,1 2.366 41,8
Центральні трести 497 9,5 2.422 46,5 2.293 44,0
Службовці окружного 

рівня
9.799 22,4 20.641 47,2 13.249 30,3

Джерело: ЦЦАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 105 (19.03.1926), арк. 144-150.

Отже, хоча Затонський хвалився, що партійний тиск примусив замов
кнути відвертих супротивників українізації, пасивний спротив залишався 
поважною проблемою. Якщо десятки тисяч службовців, вільно володіючи 
російською мовою, не опанували української бодай на рівні слабкого зна
ння, причиною цього ледве чи могла бути надмірна складність завдання.

120 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2247 (1926), арк. 29.
121 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. З (19.03.1926), арк. 14/1; ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 102 
(1926), арк. 16-18.
122 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. З (14.08.1926), арк. 38/7.
123 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1976 (1925), арк. 165.
124 Вторая сессия Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социа- 
листических Республик третьего созша (Москва, 1926): 500.
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Шумський зазначав, що, коли його послали українським представником до 
Польщі, він вивчив польську мову за шість місяців, і, знову ж таки за його 
словами, якби він потрапив до Китаю, то вивчив би китайську за два роки125. 
Начальник одного окружного відділу освіти навпростець заявив екзаменато
рові з мови: «Мови не знаю, вчити не желаю, але можу проспівати українську 
пісню»126. Як уже зазначалося, всесоюзні установи до останньої миті відмов
лялися підкоритися вимозі українізації хоч би формально і далі брали на 
роботу осіб, що не володіли українською мовою127. Спеціялісти, усвідомлю
ючи власну вартість, погрожували виїхати до Російської Федерації, якщо їх 
змушуватимуть вивчати українську мову. У відповідь партія наказала ДПУ 
взяти під контроль ставлення спеціялістів до українізації, але потім відсту
пила й перенесла для них відповідний кінцевий термін на шість місяців128. 
Опір довелося долати навіть у зв’язку з переведенням на українську мову 
органу ЦК газети «Коммунист»: через місяць після того, як це сталося, її на
клад упав із 70 тис. до 37 тис. примірників129.

Цей неподоланий пасивний спротив створював дилему для керівництва 
партії. Вжити в повному обсязі проголошені жорсткі заходи не було реальної 
змоги. Тоді довелося б звільнити з посад десятки тисяч службовців, приблиз
но 40% їх загальної кількости. Уже в липні 1925 року PCI конфіденційно 
попереджала Кагановича, що наміченого терміну (1 січня) неможливо буде 
дотриматися, і водночас повідомляла про широко розповсюджений настрій: 
мовляв, «термін буде ще перенесено, і тому поспішати нема рації», звідси 
випливало, що «треба буде з 01.01.26 року офіційно вважати українізацію 
держапарату закінченою»130. Каганович погодився й заявив на дев’ятому 
партійному з’їзді в грудні 1925 року, що термін 1 січня залишається без змі
ни, але звільнятимуть лише «запеклих саботажників», які «не бажають учи
тися, ігнорують українізацію»131. Отож українізацію врочисто оголосили за
вершеною 1 січня132. Через три місяці звільнили зі служби 63 запеклих сабо

125 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 102 (1926), арк. 118.
126 ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1976 (1925), арк. 165.
127 Див.: там само, арк. 164; оп. 6, спр. 105 (19.03.1926), арк. 145; ЦДАВО, ф. 539, оп.4, 
спр. 1399 (1925), арк. 153.
128 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1976 (1925), арк. 86, 170. 189; ф. 1, оп. 6, спр. 102
(1926), арк. 70.
129 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 1 (березень -  квітень 1926 року), арк. 50-51.
130 ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1977 (1925), арк. 175-176.
131 Девятнй сьезд. -  С. 148.
132 Див.: С. Кас’янів, «Закінчити українізацію», Вісти ВУЦВК, № 6 (09.01.1926): 1.
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тажників. Решті, кількістю у десятки тисяч, дали ще три місяці (до 1 червня
1926 року) на вивчення української мови133. Цього терміну також не дотри
мали, і показові звільнення зі служби, здійснювані вибірково, тривали. До
1927 року цей захід застосували до 263 службовців центральних урядових 
установ України134. Те саме відбувалося й на місцях, хоча певних статистич
них даних щодо кількости таких випадків бракує. Загалом по Україні число 
звільнених, очевидно, перевищило 500 і могло наближатися до 1000.

Якщо відкритий спротив українізації, завдяки звільненню з роботи «за
пеклих саботажників», припинився, розплатою за це стало широко розпо
всюджене ремство з боку росіян. Це ремство виливалося в листи зі скаргами. 
Юрій Ларін, засуджуючи українізацію, покликався на листи до «Правди»135. 
Сталін теж казав, що до нього надходять скарги, на кшталт отакої:

Ви мусите вибити шовіністичний дух із розперезаних шовіністів-укра- 
їнців. Ми, студенти, прочитали розпорядження Української республіки, 
щоб до ВУЗа приймати самих лише україномовних [...]. Нас багато, і ми 
ревні захисники комунізму Ми допускаємо заохочення національних по
треб у якутів чи тутузців, а як українців, де всі чудово розмовляють ро
сійською, і той-таки Чубар із Петровським засідання відкривають укра
їнською мовою, а закінчують російською, дехто з нас бачив такі сцени на 
власні очі. [...] Ми всі невдоволені. Нехай панує гасло, «Всі пролетарі, 
єднайтеся», всі, не роблячи різниці для національних наріч, до світла та 
знання на благо пролетаріяту ввійдіть у дім науки [...]. Не нищіть проле
тарський витвір СРСР! Спиніть шовіністів!136

Український ЦК знав про існування таких настроїв і ставився до цього 
поважно. Наум Калюжний, член комісії з українізації при Політбюрі, висту
паючи в Одесі, отримав записку такого змісту:

Для вас ліпше, ніж для будь-кого іншого, має бути ясно, що переважну 
більшість населення в Одесі й на Одещині становлять росіяни та євреї. 
Навіщо ж по-дитячому намовляти себе та інших, що це не так? Адже 
суцільна українізація -  у переважній більшості неукраїнського насе

133 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 105 (19.03.1926), арк. 145; ЦДАВО, ф. 166, оп. 6, 
спр. 10854 (1925), арк. 3-4.
134 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 106 (1927), арк. 18-19.
135 Див.: Ю. Ларин, «Об извращениях при проведении национальной политики», 
Большевик, N° 23-24 (1926): 50.
136 РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 77 (1926), арк. 164-165. Зауваження Сталіна щодо одер
жаних листів див.: РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 4490 (12.02.1929), арк. 1.
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лення -  то є насильницька дія, притаманна колонізаторській політиці, 
буржуазній. Усе неукраїнське населення, всупереч його волі, хочуть уві
бгати в рамці чужої йому української культури та мови. Адже теперішня 
лінія веде до штучної асиміляції російського та єврейського населення 
серед упривілейованої української нації. Де тут зв’язок із національною 
політикою в програмі партії? Цього нема [...]. Треба ж скинути, нарешті, 
шори з очей і не душити свободу мови неукраїнської нації. Чи довго ЦК 
КП(б)У чинитиме примусову українізацію й до чого це призведе?

Кравчук 10.01.26137
Калюжний роздав цей текст учасникам наступного засідання комісії 

Політбюра з питань українізації як особливо яскравий приклад із-поміж 
сили записок із запереченням українізації, що їх він отримав.

Таким чином, на початку 1926 року щодо майбутнього перебігу україні
зації була значна непевність. За офіційною версією, до передбаченого тер
міну -  1 січня 1926 року -  українізація урядових установ успішно заверши
лася. Неофіційно всі здавали собі справу з того, що це далеко не так і що 
залишається зробити ще дуже багато. Але що обрати: нову кампанію фор
сованої українізації чи систему розміреніших і триваліших заходів? Дедалі 
відчутніше невдоволення росіян на Україні та в Москві промовляло на ко
ристь поміркованішого підходу. З другого боку, нездоланий упертий спротив 
українізації вимагав, здавалося б, посилення жорсткої лінії в цьому питанні.

Проблема темпів українізації таки й спричинила в першій половині
1926 року неабияку суперечку в українському Політбюрі. Після нетривалої 
павзи, коли це питання перебувало наче поза увагою, Політбюро в середині 
березня зібралося, щоб заслухати доповідь Затонського про результати то
рішньої кампанії українізації138. При цій нагоді, а також на наступному за
сіданні Політбюра наприкінці березня, прихований особистий конфлікт між 
Кагановичем і наркомом освіти Олександром Шумським переріс у відкрите 
протистояння. їхня взаємна боротьба, своєю чергою, започаткувала політич
ний скандал, що тривав два роки, змусив утрутитися самого Сталіна, спрово
кував кризу в Комінтерні й насамкінець призвів до засудження українського 
націонал-комунізму (шумськізму).

Наразі вистачить завважити, що справа Шумського почалася з супе
речки щодо українізації пролетаріяту. У березні 1926 року Каганович висло
вив ідею, що партія не повинна накидати пролетаріятові примусову україні
зацію. Шумський виступив із бурхливим запереченням. Сталін підтримав

137 ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2247 (1926), арк. 2-3.
138 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. З (19.03.1926), арк. 14/1.
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Кагановича, і шумськізм, як небезпечний ухил, був підданий осудові. Те, що 
політичний спір виник навколо питання про українізацію пролетаріяту, не 
мусить дивувати. Ішлося саме про той російський «міський острівець» (за 
висловом Затонського), на який не поширювалася дія квітневих постанов 
1925 року. Ба більше, це непоширення стало наслідком особистого рішен
ня Сталіна. Первинним проектом квітневої постанови 1925 року з приводу 
українізації передбачалося, що серед тих, хто підлягатиме звільненню з по
сади за неопанування української мови, будуть і профспілкові функціоне
ри. Всесоюзна Рада профспілок негайно поскаржилася Сталіну, а той, своєю 
чергою, доручив секретареві ЦК КП(б)У Квірінґові вжити заходів139. Квірінґ 
надіслав Сталіну письмову відповідь, повідомляючи, що цей пункт змінять і 
не поширюватимуть практику звільнення з посад на профспілкові кадри140. 
Таким чином кампанія українізації в дусі жорсткої лінії, започаткована квіт
невими постановами 1925 року, оминула пролетаріят і його речників.

Винятковість пролетаріяту полягала не лише в необов’язковості для ньо
го мовної українізації -  так само й організаційні заходи підтримки корінної 
нації не стосувалися промислових робітників. Скажімо, коли в Кривому Розі 
відбувалося тимчасове звільнення з роботи, за критерій правила тривалість 
трудового стажу, через що недавно прибулі українські робітники постражда
ли набагато більше141. Ця ситуація дуже відрізнялася від тієї, що мала місце у 
східних республіках Радянського Союзу, де представників корінних народів 
мало не силоміць залучали до роботи в промисловості. Така відмінність по
части пояснювалася особливою стурбованістю Сталіна з приводу національ
них почувань донбаського пролетаріяту, який мав ключове значення для 
країни. У листі до Кагановича, датованому квітнем 1926 року, Сталін непоко
ївся, аби насильна українізація пролетаріяту не викликала «в неукраїнських 
верствах пролетаріяту на Україні антиукраїнський шовінізм»142. Можливо, 
ця обережність принесла свої плоди. Упродовж 1920-1930-х років в укра
їнській промисловості проблема міжнаціонального тертя не виходила на 
перший план, що гостро контрастувало зі становищем на Сході Радянського 
Союзу, де промислові об’єкти були місцем безнастанних і запеклих міжнаці
ональних конфліктів143.

139 Див.: там само, оп. 33, спр. 392 (1925), арк. 95-96.
140 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1976 (1925), арк. 8.
141 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 206 (1927), арк. 89.
142 Й. В. Сталін, «Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У», Твори, т. 8 (Київ, 
1953): 151-152.
143 Звісно, заходи на підтримку корінних народів не були першопричиною міжнаціо
нального протистояння, як було показано в розділі 2.

135



3. Мовна українізація (1923-1932роки)

На цьому тлі можна зрозуміти причини бурхливої реакції Шумського на 
висловлену Кагановичем тезу, що виключала насильну українізацію проле- 
таріяту. Зрештою, то було тільки потвердження вже реалізованої політики. 
Однак раніше ця політика була мовчазною. Тепер Шумський витлумачив 
внесення Кагановичем цієї фрази в нові тези ЦК щодо українізації як новий 
привселюдний сигнал несерйозности намірів партії в плані українізації інду- 
стріяльних регіонів України. За словами невдоволеного Шумського, йшлося 
про «гасло, яке може зірвати українізацію робітників»144. Таке витлумачення 
не було безпідставним. Скажімо, численні українські керівники повідомля
ли, що критику українізації Ларіним і Єнукідзе на квітневій (1926 року) сесії 
ЦВК (фактично з їхньої власної ініціятиви і без санкції згори) український 
партійний актив сприйняв саме в такому сенсі145. Через це українському пар
тійному керівництву дуже залежало на тому, щоб уникнути внутрішньопар
тійної критики українізації.

У короткотерміновій перспективі Шумський виявився поганим про
видцем. На червневому (1926 року) Пленумі ЦК КП(б)У, який підсумував 
попередній поступ у справі українізації й визначив нові цілі, профспілки та 
міські промислові осередки опинилися в центрі уваги146. Ба більше -  Пленум 
ствердив, що українізація розглядається вже не тільки як спосіб забезпечен
ня «змички» між селом і містом чи керування розвитком української культу
ри, а є «одним із засобів будівництва соціялізму»147. Це формулювання мало 
подолати широко розповсюджену думку про те, що українізація не належить 
до стрижневих більшовицьких завдань, здійснюваних у рамках жорсткої лі
нії, оскільки «будівництво соціялізму» було серед них найпринциповішим. 
Окрім того, як і після квітневих постанов 1925 року, цю резолюцію негайно 
підкріпили конкретними справами: доповіддю голови профспілок на пар
тійній конференції з рішенням про українізацію профспілок; резолюціями 
Політбюра про українізацію партії, комсомолу й транспортників, з особли
вою увагою до промислових регіонів України; поновленням роботи комісії 
Політбюра у справах українізації під активним головуванням Кагановича148.

144 РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 4 (1926), арк. 10.
145 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 20, спр. 153 (1927), арк. 133; РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 9 
(03-08.06.1927), арк. 22; спр. 1 (01-06.06.1926), арк. 128, 129; ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, 
спр. 102 (12.05.1926), арк. 67.
146 Див.: Будівництво Радянської України, вип. 1 (Харків, 1928): 65.
147 РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 1 (1926), арк. 136.
148 Див.: Перша Всеукраїнська конференція КП(б)У. Стенографічний звіт (Харків, 
1926): 294-309; РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. З (14.08.1926), арк. 39/4; (07.09.1926), 
арк. 43/6; ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2247 (1926), арк. 6-149.
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Ба більше -  рішення Політбюра містили окрему рекомендацію вдаватися до 
показових звільнень з роботи задля пришвидшення українізації149. Як уже 
зазначалося, число санкціонованих Центром звільнень зі служби збільши
лося з 63 у березні 1926 року до 263 на кінець 1927 року. Отже, всупереч по
боюванням Шумського, українізація в дусі жорсткої лінії тривала й надалі.

Провал суцільної українізації 
(1926-1932 роки)

Нова кампанія, започаткована червневим Пленумом 1926 року, мала на 
меті завершити виконання наміченого в квітні 1925 року плану суцільної 
українізації, тобто утвердження української мови як панівної в усіх сферах 
суспільного життя Української СРР. Деяким завданням тепер приділяли 
менше уваги, бо вважали, що вони вже великою мірою виконані. Скажімо, 
підтримку висуванців української національности, хоча вона тривала, трак
товано як справу другорядної ваги, оскільки українці вже переважали чи
сельно в більшості провідних установ. Партія вдовольнилася тим, що просту 
більшість (50-60%) у ній відтепер становили українці, не прагнучи цілкови
тої відповідности між їхнім представництвом і їхньою часткою від загальної 
кількосте населення (80,02%). Українізацію початкової освіти та друкова
них видань назагал уже було здійснено, хоча цей процес, як ми побачимо, 
після червня 1926 року поглибився. Нарешті, істотні успіхи спостерігалися в 
українізації радянських і культурних установ.

Натомість нова програма зосереджувалася на трьох проблемних ділян
ках: українізації промислового пролетаріяту, високої школи й тих урядових 
органів (передусім -  усесоюзних господарських установ на промисловому 
Сході України), які успішно відмоглися від запровадження української мови. 
Станом на червень 1926 року в кожній з цих ділянок зроблено було дуже 
мало. Зусилля, яких партія докладала впродовж наступних шести років, на- 
магаючися здійснити прорив у цьому напрямку, були чималі, хоча й щоразу 
слабші з плином часу. До 1932 року, попри досягнутий відчутний прогрес, 
стало ясно, що наміченої всеохопної українізації не буде. У суспільному жит
ті тривав процес формування російсько-української двомовности. Фактично 
суцільна українізація зазнала краху ще до грудня 1932 року, коли Політбюро 
ухвалило вважати цю мету за неактуальну. Відповідно, причин невдачі не 
варто шукати в цій постанові та в кампанії терору, що почалася 1933 року. 
Щоб їх з’ясувати, проаналізуємо натомість кампанію суцільної українізації, 
яка тривала протягом шести років перед тим.

149 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. З (07.09.1926), арк. 143; (25.12.1926), арк. 216.
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Промислові підприємства
Як уже зазначалося, українське партійне керівництво було дуже стурбо

ване можливістю виникнення міжнаціонального конфлікту в етнічно неод
норідному пролетаріяті республіки. Воно ніколи не намірялося перенести 
на пролетаріят практику форсованої мовної українізації, застосовуваної до 
державних службовців. Зрештою, лист Сталіна 1926 року недвозначно забо
роняв це робити. Робітники не мусили ходити на заняття з українознавства; 
існувала символічна кількість відповідних курсів, які мали засвідчити спон
танний робітничий ентузіязм із приводу українізації150. Теоретично партійна 
дисципліна вимагала від усіх членів партії, зокрема й робітників, опанува
ти українську мову. Але фактично мову вивчило дуже мало пролетарів, і ще 
менше було покарано за невиконання цієї вимоги.

На профспілкових функціонерів і надалі не поширювалася дія квітневих 
постанов 1925 року. Від профспілок, де більшість становили українці, ви
магалося перевести книговодство на українську мову, однак і до цього уряд 
ставився набагато поблажливіше, ніж до українізації державних установ. На 
керівні профспілкові посади українців цілеспрямовано просували, бажаючи 
забезпечити їхню кількісну перевагу на цих місцях, навіть якщо більшість 
у відповідних профспілках була неукраїнська151. З цього приводу голова 
Всеукраїнської Ради профспілок Радченко лаконічно завважив: «[...У] спіл
чанському апараті українців більше, ніж у робітничій масі, і це, звичайно, 
правильно»152. Втім, розподіл робочих місць у промисловості ніколи не здій
снювалося за принципом надання особливого пріоритету українцям.

Словом, до державних службовців партія застосовувала модель ієрар
хічно-дисциплінарну: або виконання вказівок, або звільнення з роботи. Утім, 
як ми ще побачимо, до наведення військової дисципліни -  або виконання 
наказів, або розстріл -  не дійшло. Натомість для пролетарів існувала модель 
заохочувальна. У постановах щодо українізації пролетаріяту постійно наго
лошувалося, що слід роз’яснювати потребу «опанування широкими масами 
робітників української мови і культури як могутнього знаряддя забезпечен
ня будівництва соціялізму на Україні»153. Для цього, звісно, треба було, по- 
перше, щоб робітники українського походження усвідомили себе українця

150 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2894 (1929), арк. 109; ЦДАВО, ф. 166, оп. 10, спр. 336
(1931), арк. 54.
151 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 7, спр. 125 (19.06.1929), арк. 102-104; ЦДАВО, ф. 539, оп. 5, 
спр. 1250 (1928), арк. 34-35.
152 Перша Всеукраїнська конференція КП(б)У. Стенографічний звіт: 296.
153 ЦДАВО, ф. 539, оп. 5, спр. 1250 (1928), арк. 34.
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ми, і, по-друге, щоб ця національна самоідентифікація щось для них важила. 
Відмінність у підходах до службовців і до робітників можна ясно побачи
ти на прикладі офіційної оцінки здійснення проголошеної політики. Коли 
йшлося про державних службовців, зазвичай підкреслювано прорахунки та 
спротив українізації; натомість у випадку робітників простежувалася проти
лежна тенденція перебільшувати будь-які успіхи.

У заохочувальній моделі головний наголос припадав на культурну робо
ту українською мовою154. Ця стратегія була спробою поширити українізацію 
міського простору на останню російську твердиню. Робітники потрапляли в 
українське культурне середовище. До їхніх послуг мали бути українські га
зети (республіканські, місцеві, заводські та стіннівки), українські журнали, 
книжки, театри (державні та самодіяльні), українські музеї; вони діставали 
змогу читати українські написи та гасла на службі, слухати популярні лекції 
українською мовою, брати участь в українських культурних заходах155. Ця 
стратегія мала вповні застосовуватися лише там, де робітники-українці чи
сельно переважали, і частково -  там, де вони становили меншість.

План донесення української культури до пролетаріяту почав потроху 
здійснюватися 1926 року; відтак, із проголошенням 1928 року культурної 
революції, його заходилися реалізувати прискореними темпами, що супро
воджувалося зміщенням акцентів зі створення україномовного державного 
апарату та плекання високої культури на вироблення модерної, індустріяль- 
ної української культури. Найґрандіознішою подією культурної революції 
став т. зв. «тримісячник української культури», що відбувся в червні-вересні 
1929 року156. Його метою було «зосередити увагу» партії, комсомолу і тру
дящих мас на завданні національно-культурного будівництва, пропагувати 
здобутки української культури й довести їх до мас157. Головний пропагандист 
тримісячника розписував плановані методи роботи: «Культпоходи у театри,

154 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2631 (1928), арк. 70; спр. 2455 (1927), арк. 48; ЦДАВО, 
ф. 539, оп. 5, спр. 1250 (1928), арк. 34-35.
155 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. З (31.08.1926), арк. 42/11; ЦДАГО, ф. 1, оп. 7, 
спр. 125 (19.06.1929), арк. 102-104; ф. 1, оп. 20, спр. 2631 (1928), арк. 70; спр. 2455
(1927), арк. 48; ЦДАВО, ф. 539, оп. 5, спр. 1250 (1928), арк. 34-35; Є. Гірчак, «Стан 
українізації в промислових округах», Є. Гірчак, Національне питання та правий ухил 
(Харків, 1930): 151-158.
156 Див.: Є. Гірчак, Національне питання та правий ухил: 32-43; Є. Гірчак, Завдання 
національно-культурного будівництва. До тримісячника української культури (Харків, 
1929); М. Скрипник, «Для чого потрібний трьохмісячник української культури у 
Донбасі?», Статті й промови, т. 2, част. 2 (Харків, 1931): 142-143.
157 Є. Гірчак, Завдання національно-культурного будівництва. До тримісячника україн
ської культури: 18.

139



3. Мовна українізація (1923-1932роки)

кіно, музеї; зустрічі з письменниками, митцями, науковцями; вечори укра
їнської культури -  то є нові форми, що охоплюють велику масу людей і до
лучають їх до української культури. Треба донести ці нові форми роботи в 
робітничі райони та на підприємства»158. Відомі письменники та науковці, 
серед них навіть підданий осудові за націоналізм Микола Хвильовий, їзди
ли промисловими регіонами України, виступаючи з читанням своїх творів і 
популярними лекціями. Упродовж 1929-1930 років по всій Україні зорга
нізовано силу-силенну менших «місячників» і «культпоходів», особливо в 
сильно зросійщеному Донбасі159.

Така культурна стратегія українізації пролетаріяту дозволила, як зда
ється, досягти певного поступу в запровадженні української мови на всуціль 
зросійщених промислових підприємствах. Оцінити його докладніше дово
лі важко, оскільки до червня 1926 року українізаційні заходи не провади
лися, тож це питання не привертало до себе уваги й відповідна статистика 
не велася. Та все ж проведений у лютому 1927 року аналіз ситуації на п’яти 
великих харківських підприємствах дає певне уявлення про загальний стан 
справ160. На трьох із цих підприємств українці становили абсолютну біль
шість (80%, 55% і 55%), на одному -  відносну більшість (45%), на одному -  
меншість (28%). На всіх п’яти підприємствах усне спілкування здійснюва
лося майже виключно по-російському. У структурі передплати переважали 
російськомовні «Правда» та «Пролетарий». Майже не було передплатників 
україномовних газет: робітничої «Пролетар» та комсомольської «Комсомол 
України». На одному з підприємств частка україномовних видань у жур
нальній передплаті становила 14,8% (18 із 122), на іншому -  1,6% (22 із 
1362). Стіннівки скрізь були майже без винятку російськомовні. Частка 
українських книжок у бібліотечних фондах коливалася в межах від 3% до 
4,4% (150 одиниць із 3400). Єдиним плюсом була популярність українських 
театральних і музичних колективів. Масштабніша перевірка, здійснена в січ
ні 1927 року, засвідчила, що з-поміж лекцій і бесід, організованих профспіл

158 Там само: 34.
159 Див.: Ваплітянськийзбірник, за ред. Юрія Луцького (Oakville, 1977): 63-68; А. Хвиля, 
До розв’язання національного питання на Україні: 108,136; XIз’їзд Комуністичної партії 
(більшовиків) України. 5 -1 5 червня 1930року. Стенографічний звіт: 280; М. Н. [Микола 
Новицький], «Місячник української культури», Вісті ВУЦВК, № 127 (04.06.1930): 7; 
«Мистецтво -  місячникові української пролетарської культури», Вісті ВУЦВК, № 149
(01.07.1930): 10; «Місячник української пролетарської культури під загрозою», Вісті 
ВУЦВК, № 158 (11.07.1930): 8; «Місячник української культури -  під вогонь пролетар
ської самокритики», Вісті ВУЦВК, N° 169 (24.07.1930): 6.
160 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2455 (1927), арк. 54-63.
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ками, українською мовою провадилося 16,7%. У профспілках працівників 
важкої промисловости ця цифра падала до 5,7% для вугільної та 7,9% для 
хімічної галузі161. Оскільки в неформальному спілкуванні російська мова 
мала ще більше поширення, можна небезпідставно твердити, що українські 
промислові підприємства були майже цілком російськомовні.

Як це й було типовим на Україні, найшвидший і найлегший поступ спо
стерігався в питанні призначення етнічних українців на відповідальні поса
ди. Просувати їх кар’єрними щаблями було не так і складно. Після 1926 року 
їхня кількість невпинно зростала, і до 1932 року вони становили більшість 
майже на всіх рівнях профспілкової ієрархії162. Натомість вражає успіх, до
сягнутий у запровадженні української мови на робочому місці, бо ця полі
тика натрапляла на спротив із боку керівників підприємств, профспілкових 
діячів і багатьох робітників. У табл. 8 відображено цей поступ за чотирма 
показниками (дані на червень 1932 року).

Табл. 8. Частка україномовних профспілкових заходів 
станом на червень 1932 року, %

Профспілки Культурні
гуртки

Лекції та 
обговорення

Культурні
вечори Стіннівки

Промислові за галузями: 
вугільна 48,5 42,9 брак даних 10,1
видобувна 61,9 75,0 39,7 29,2
машинобудівна 62,6 66,6 брак даних 67,7
електротехнічна 21,2 6,9 3,1 48,3
хімічна 55,2 48,2 брак даних 68,4
поліграфічна 86,9 67,1 91,0 брак даних

Будівельні 61,5 48,0 брак даних брак даних
Залізничні 65,9 68,6 3,0 брак даних
Медичні 46,1 33,2 47,9 брак даних
Творчі 75,8 58,4 брак даних брак даних
Сільськогосподарчі 97,8 96,8 97,5 брак даних

Джерело: ЦДАВО, ф. 2605, оп. 4, спр. 192 (1932), арк. 144-145.

Попри неповноту цих даних, вони все ж засвідчують неабияке поширен
ня української мови в профспілковій культурно-просвітній діяльності. Хоча 
у важкій промисловості профспілки залишалися найменше зукраїнізовани-

161 Див.: там само, спр. 2455 (1927), арк. 600 зв.
162 Див.: George О. Liber, Soviet Nationality Policy, Urban Growth and Identity Change in the 
Ukrainian SSR 1923-1934 (Cambridge, 1992): 67-86; ЦДАВО, ф. 2605, on. 4, cnp. 192
(1932), арк. 152-153.
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ми, з огляду на суцільне зросійщення цих галузей, саме тут досягнуті успіхи 
вражають чи не найбільше.

Українську мову добре сприймали там, де вимагалося тільки її пасивне 
знання. Нею часто виголошували лекції. Частка україномовних робітни
чих театрів зросла з 25% у 1928 році до 75% 1931 року163. Майже виключно 
україномовними були концерти та виставки. Поліпшився доступ до украї
номовних книжок і газет. До 1931 року частка українських книжок у проф
спілкових бібліотеках сягнула 32%, хоча в галузях важкої промисловости ці 
цифри перебували в проміжку від 14,5% до 19,3%164. 1933 року на українські 
книжки у профспілкових бібліотеках припадало вже 38%. Це стрімке зрос
тання пояснюється тим, що Наркомос 1932 року видав наказ, згідно з яким 
усі бібліотеки мали отримувати 85% україномовних книжок165. На початку 
1930-х років на багатьох підприємствах передплачували стільки ж україн
ських газет, скільки й російських166. Звісно, немає доказів того, що ці книж
ки та газети справді читали. Тому більшу вагу має та обставина, що зросла й 
частка україномовних багатотиражних газет, які -  теоретично -  мали стоя
ти ближче до робітників. Але на заходах, де робітники мусили промовляти, 
від товариських вечірок до політичних дискусій, переважно лунала росій
ська мова167.

Звісно, ця культурна українізація була лише одним із засобів досягнення 
поставленої політичної мети -  створення переважно україномовного середо
вища на промислових підприємствах. На культурні заходи припадала лише 
невелика частка робочого часу. Перший п’ятирічний план спричинився до 
цього більшою мірою, пришвидшивши наплив українських селян у промис
лові міста України та на розташовані в них підприємства. Частка українців у 
складі їх населення хутко зростала в 1923-1926 роках і відтак до 1933 року: 
в Луганську -  з 21% до 43% і 60% відповідно, в Запоріжжі -  з 28% до 47% 
і 56%, у Харкові -  з 37,9% до 38,9% і 50%, у Дніпропетровську -  з 16% до 
36% і 48%, у Сталіному -  з 7% до 26% і 31%. Так само й у національному 
складі робітництва промислових і будівельних галузей українці стали пере
важати (збільшення з 41,7% у 1926 році до 56,1% у 1934 році)168. Згідно з

163 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 4172 (1931), арк. 31.
164 Див.: ЦДАВО, ф. 2605, оп. 4, спр. 192 (1933), арк. 31,38.
165 Див.: там само, арк. 146-147,182.
166 Див.: там само, спр. 192 (1931), арк. 112,161; спр. 195 (1933), арк. 5; «Місце ХЕМЗу 
не в хвості, а в перших лавах», Вісті ВУЦВК, № 136 (16.06.1931): 3.
167 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 4172 (1931), арк. 24.
168 Див.: George О. Liber, Soviet Nationality Policy, Urban Growth and Identity Change in the 
Ukrainian SSR 1923-1934-. 57,197.
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часто повторюваною думкою Сталіна, цей процес мав би в перспективі га
рантувати українізацію українських міст, як це відбулося перед тим у Ризі, 
Празі й Будапешті. Та чи справджувалося це передбачення? Чи приносили 
українські селяни свою культуру на підприємства, чи, навпаки, виконання 
першого п’ятирічного плану було тільки продовженням звичної практики 
перетворення українських селян на російських городян?

Матеріяли контролю над мововжитком на робочих місцях, здійснюва
ного профспілками, Центральною контрольною комісією, аґітпропвідділом 
ЦК упродовж 1928-1933 років, засвідчують збереження російською мовою 
панівних позицій. Майже всі перевірки показували, що для спілкування на 
службі використовувалася російська мова. Те саме спостерігалося на загаль
них профспілкових зборах і масових політичних заходах169. У партійних до
кументах вину за це зазвичай покладали на керівництво підприємств, яке 
видавало всі усні і (щоразу більше) письмові вказівки російською мовою, 
використовуючи її як своє єдине знаряддя спілкування з робітництвом. У 
всякому разі, новоприбулі робітники швидко достосовувалися до переважно 
російськомовного оточення. Перевірка ЦКК на трьох харківських підприєм
ствах, проведена 1929 року, дала підстави для висновку, що українці «швид
ко тут русифікуються»170. Масштабний розгляд результатів українізації, що 
його здійснив відділ агітації та пропаганди ЦК у грудні 1931 року, виявив, 
що українські селяни, потрапивши на донбаські підприємства, спершу часто 
розмовляли українською мовою, але, наразившися на глузи, згодом від неї 
відмовлялися171. Хоч як дивно, профспілковий документ з одного київсько
го підприємства (тобто розташованого в українській культурній столиці) 
стверджує, що, хоча в колективі кількісно переважали українці, робітники 
відмовлялися від української мови навіть і тут172.

В аналогічних матеріялах привертає увагу ще одна важлива обставина 
суб’єктивного ґатунку. І самі робітники, і їхнє начальство зазвичай уважали 
російських і українських робітників за одну культурну категорію, національ
ну більшість, а решту робітників (німців, поляків, татар та ін.) -  за національ
ні меншини173. Цим браком чіткого відчуття культурної відстані до певної

169 Див: ЦДАВО, ф. 539, оп. 6, спр. 1599 (1928), арк. 17; оп. 5, спр. 1250 (1928), арк. 137, 
178; ф. 2605, оп. 4, спр. 192 (1933), арк. 450 зв„ 112; спр. 194 (1933), арк. 25; ЦДАГО, 
ф. 1, оп. 20, спр. 4172 (1931), арк. 21-29.
170 ЦДАВО, ф. 539, оп. 5, спр. 1250 (1929), арк. 177.
171 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 4172 (1931), арк. 28.
172 Див.: ЦДАВО, ф. 2605, оп. 4, спр. 192 (1931), арк. 58-59.
173 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2894 (1929), арк. 107; ЦДАВО, ф. 2605, оп. 4, спр. 192
(1933), арк. 91,105.
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міри пояснюється відсутність міжнаціонального протистояння між україн
цями та росіянами, виняткова на тлі доволі гострих конфліктів між росіяна
ми та представниками титульної нації в інших радянських республіках. Звіт 
аґітпропвідділу ЦК за наслідками всеохопної перевірки, здійсненої в грудні 
1931 року, містить заледве кілька анекдотичних випадків міжнаціонального 
тертя: скажімо, коли шахтарі, обзиваючи нового товариша «хохлом», казали 
йому забиратися геть, бо в цьому вибої працюють лише росіяни174. Частково 
цей брак національного розмежування пояснюється обережною поведінкою 
українського керівництва, яке не форсувало процесу українізації, не нада
вало спеціяльних переваг українцям при наборі робітників на промислові 
підприємства й не поділяло українців і росіян на окремі профспілкові сек
ції. Культпросвітня робота профспілок могла провадитися по-російському, 
по-українському або ж обома цими мовами впереміш, але спеціяльною вка
зівкою заборонялося створювати окремі російськомовні групи для робітни- 
ків-росіян і україномовні для робітників-українців175.

Попри панування російської мови та брак чіткого національного розме
жування, було б неправильно стверджувати, що радянська промислова куль
тура була простим продовженням передреволюційної системи обернення 
селян на росіян. Чуття української ідентичности прищеплювалося. Є більші 
підстави говорити про те, що як українські селяни, так і російські робітники 
перетворювалися на зрусифіковане українське робітництво. Більшість із- 
російщених українців не приставали на мовну українізацію, але їхній спро
тив був вельми м’який, у дусі їхнього ставлення до багатьох більшовицьких 
кампаній: «Раніше був закон Божий, а тепер українізація». В одному звіті 
стверджувалося, що найпоширеніший настрій можна узагальнити фразою: 
«Нас не перевчити!» Утім, навіть на Донбасі певна меншість робітників на
бувала української самосвідомосте: «У деяких робітників українських спо
стерігається настрій своєрідної національної гордости [...]. Так, на заводі 
ім. Жовтневої Революції фінінспектор заключне слово виголошував укра
їнською мовою, то частина робітників наполягала, щоб говорив російською, 
частина, щоб обов’язково українською»176. В інших звітах так само відзнача
лося зростання певного українського патріотизму навіть серед ізросійщених 
робітників177.

174 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 4172 (1931), арк. 33-35.
175 Див.: там само, спр. 2455 (1927), арк. 47.
176 Там само, спр. 2894 (1929), арк. 108-109.
177 Див.: А. Хвиля, До розв’язання національного питання на Україні: 92-118.
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На підставі принагідних фактів важко робити певні висновки, але, як 
здається, типовою була думка, яку 1929 року озвучили луганські робітники: 
«Більшість робітників, як українців, так і росіян, із давно осілих на Україні, га
дають, що дорослого робітника українізувати не можна й не треба: “Заходімося 
коло вивчення потрібніших і корисніших предметів, а українізувати треба ді
тей через школи”»178. Згідно з цими уявленнями, новопостала українська місь
ка самосвідомість, поширюючись і на росіян, і на українців, мала поєднувати 
в собі знання української мови, самоототожнення з українською культурою та 
УСРР і рівнобіжне використання російської мови на службі. У своїх споминах 
славнозвісний радянський перебіжчик Віктор Кравченко, чия молодість при
пала саме на злам 1920-1930-х років, з одного боку, виказує розвинену україн
ську самосвідомість і патріотизм, а з другого -  висловлює переконання в тому, 
що мовою технічної освіти має бути російська179.

Підсумовуючи, можна завважити, що, попри масовий наплив українців 
на підприємства промислових центрів України та намагання влади сприяти 
вживанню української мови на цих підприємствах, індустріяльний сектор 
залишався переважно російськомовним. Новоприбулі українці, реагуючи на 
це, обирали російську мову за робочу. Не вдалося досягти не лише суціль
ної мовної українізації (що на неї, звісно, за якихось шість років і не випа
дало сподіватися), але й відчутного просунення в цьому напрямку. Більший 
успіх, вочевидь, спостерігався у справі виховання української національної 
самосвідомости й українського патріотизму, і стосувалося це не лише ново
прибулих українських селян, але так само зросійщених українців і багатьох 
давно осілих на Україні росіян. Отже, українізація пролетаріяту вела до 
усвідомлення власної територіяльної належности до України, передбачаю
чи двомовність і рівночасну відкритість як для етнічних українців, так і для 
етнічних росіян.

Висока освіта
Поряд із промисловістю, ще однією важливою цариною, де люди за

своювали міську комуністичну самосвідомість, була система високої освіти. 
Тому для курсу на суцільну українізацію величезну вагу мало перетворен
ня цієї галузі -  ще одного зрусифікованого міського острівця в Україні -  на 
україномовне середовище. Почасти йшлося про питання престижности. До 
української мови прилипла наличка селянської. Ліпшого способу боротьби з 
цим забобоном, аніж утверджувати українську як мову науки, не було. Крім

178 ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2894 (1929), арк. 108.
179 Пор.: George О. Liber, Soviet Nationality Policy, Urban Growth and Identity Change in the 
Ukrainian SSR 1923-1934:116-117.
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того, заклади високої школи готували для України майбутніх держслужбов- 
ців. Звісно, українізацію чиновництва було б істотно полегшено, якби нові 
кадри до нього вливалися вже з добрим знанням української мови та звич
кою перебувати в міському українському середовищі. Попри чималий опір, у 
справі українізації високої школи мав місце відчутний прогрес. Частково це 
пояснюється кадровим чинником. Саме в апараті Наркомосу зібралися най- 
палкіші прихильники українізації. Отож ця структура мала і сили, і бажання 
її здійснити. До того ж на чолі українізаційної політики з лютого 1927 року 
до лютого 1933 року стояв нарком освіти Микола Скрипник -  один із най- 
рішучіших і найвпливовіших обстоювачів українізації в складі найвищого 
керівництва.

Скрипник хотів зробити з України взірець більшовицького розв’язання 
національного питання. Неабияку роль у цьому мали відігравати висока 
освіта та наука. У травні 1926 року він переконав Політбюро ЦК КП(б)У в 
потребі створити окрему кафедру національного питання при Українському 
інституті марксизму-ленінізму й особисто її очолив180. То була перша струк
тура такого типу в Радянському Союзі; союзна Комуністична академія утво
рила Комісію для дослідження національного питання щойно 1928 року181. 
У вступній промові, символічно названій «Національне питання, як окрема 
наукова дисципліна», Скрипник стверджував, що ленінська теорія трима
ється на трьох стовпах: відносинах між партією і робітничим класом, між 
робітничим класом і селянством та між пролетаріятом розвинених країн 
і революційним рухом колонізованих й напівколонізованих народів. Першу 
та другу категорії відносин науково досліджували, натомість третю, за його 
словами, було занедбано, а отже, вона вимагала тепер особливої уваги до 
себе, зокрема в Україні182. Скрипникова катедра сприяла появі на Україні 
сили-силенної фахівців із національного питання. Крім того, тут готували 
викладачів для новозаведеного Скрипником обов’язкового курсу націо
нальної політики, що його читали в усіх вишах України183. Українські сту

180 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. З (22.05.1926), арк. 25/6; (03.06.1926), арк. 27/18;
(09.07.1926), арк. 33/10.
181 Див.: «Комиссия по изучению национального вопроса», Вестник Коммунистической 
академии, № ЗО (1928): 261-162.
182 Див.: М. Скрипник, Статті й промови, т. II, част. 1:5-12.
183 Див.: «Про заведення до навч. планів ВИШ’ів та тех-мів курсу нацпитання», Бю
летень Народнього Комісаріяту Освіти, № 42 (1930): 5; ЦДАВО, ф. 539, оп. 10, спр. 1128
(1932), арк. 4. Ці курси було скасовано в січні 1933 року. Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, 
спр. 68 (20.02.1933), арк. 102/28; «Постанова Наркома Освіти УСРР тов. Скрипника 
М. 0> , Бюлетень Народнього Комісаріяту Освіти, № 8-9 (1933): 3-4.
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денти повинні були не лише вивчати українську мову, але й розуміти, чому 
вони мусять це робити.

Скрипник умів винайти нові теоретичні аргументи, що служили справі 
українізації. Одна з таких його ідей усувала істотну перешкоду на шляху укра
їнізації початкової та середньої школи. Станом на червень 1926 року мережа 
україномовних початкових і середніх шкіл уже охопила майже всіх учнів, 
чиєю рідною мовою була українська. З огляду на це, здавалося б, про подаль- 
шего розширення тієї мережі годі було би говорити, адже радянська освітня 
політика твердо стояла на тому, що всі діти мають навчатися рідною мовою. 
Цю засаду безкомпромісно обстоював і Скрипник, бо вона зумовлювала не
можливість для батьків-українців, навіть за їхнього бажання, віддати дітей 
до російськомовної школи184. Втім, для частини етнічних українців знайдено 
було лазівку.

Багато українців мали російську мову за рідну. Скрипник часто відзначав, 
що за даними перепису 1926 року 1 млн. 300 тис. осіб зголосилися до укра
їнської національности, але назвали рідною російську мову, а 200 тис. -  на
впаки. Скрипник заявляв, що 1 млн. 300 тис. зросійщених українців -  «це 
коефіцієнт старої царської русифікаційної політики», а інші 200 тис. -  «це 
раніш русифіковані українці, які тепер знову дерусифікувались; це коефі
цієнт нашої національної політики на 1926 р.»185. Скрипник явно бажав під
няти цей коефіцієнт завдяки дерусифікації решти 1 млн. 300 тис. зросійще
них українців, але на заваді стояла засада рідномовної освіти. Вихід, що його 
знайшов Скрипник, полягав у визнанні цих українців носіями «мішаної і ла
маної мови», яка містила російські та українські елементи, але в основі своїй, 
як правило, залишалася українською, через що більшість таких дітей цілком 
годилися для навчання в українських школах186. Скрипникові це розв’язання 
виниклої дилеми подобалося, і він не раз повторював знайдений аргумент187.

Цією концепцією вможливлювалося відповідне розширення мережі 
україномовних шкіл. Станом на 1929/30 навчальний рік Скрипник міг зві
тувати, що 97,4% всіх дітей української національности навчалися в украї-

184 Див.: ГАРФ, ф. 278, оп. 1709, спр. З (1929), арк. 81-83; ЦДАВО, ф. 166, оп. 6, 
спр. 10841 (1927), арк. 136-137; спр. 10842 (1927), арк. 1.
185 М. Скрипник, «Зближення і життя націй за доби соціялізму», Більшовик України, 
№8(1931): 35.
186 Див.: М. Скрипник, «Перебудовними шляхами», Більшовик України, № 13-14 
(1931): 32-34.
ІІІ1 Див:. Десятий з ’їзд КП(б) України. Стенографічний звіт: 525-526; М. Скрипник, Стан 
та перспективи культурного будівництва на Україні (Харків, 1929): 53; М. Скрипник, 
«Для чого потрібний трьохмісячник української культури у Донбасі?»: 142.
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номовних школах, тоді як для дітей російської національносте цей показник 
становив лише 81,7%188. Оскільки з-поміж дітей, зарахованих до українців, 
було багато таких, що мали російську мову за рідну, стає очевидним, що сис
тема початкової та середньої освіти перейшла межу мовної рівносте й на
давала помітну перевагу українській мові. Наприклад, у Дніпропетровську 
заледве 69% дітей російської національносте навчалися в російськомовних 
школах189. Так само й перевірка, проведена на Донбасі в 1932-1933 роках, 
виявила, що до російськомовних шкіл ходили лише 74,8% дітей російської 
національносте й 62,7% тих, чиєю рідною мовою була російська190, таким 
чином, навіть у найзросійщеніших регіонах України система початкової та 
середньої освіти до певної міри працювала на користь української мови. Як 
уже зазначалося, багато батьків погоджувалися на україномовну освіту, хоча 
Скрипник і визнавав, що найбільший спротив його освітній політиці іде від 
зросійщених українців191.

Отже, суцільна українізація в початковій і середній освіті належала до 
найяскравіших здобутків. Зрівнятися з освітньою галуззю могла хіба що 
видавнича справа. Найліпше це ілюструють цифри накладів українських 
газет. Дотримуючися політики створення українського міського сере
довища, партія розпочала в 1928-1930 роках кампанію українізації газет, 
що виходили майже в усіх промислових центрах України192. На XI з’їзді 
КП(б)У в червні 1930 року Станіслав Косіор звітував про нещодавнє ма
сове переведення на українську мову газет у Кривому Розі, Зінов’євську, 
Кременчуці, Одесі та Харкові193. До кінця 1930 року залишилося тільки 
одне велике українське місто, де щоденна газета виходила російською мо
вою, -  Сталіно; однак і тут комсомольський часопис уже встиг перейти на 
українську194. У табл. 9 показано стрімке зростання накладів україномовної 
преси і водночас майже повне припинення друку російськомовних газет на 
Україні до 1932 року.

188 Див.: М. Скрипник, «Перебудовними шляхами», Більшовик України, № 12 (1931): 27.
189 Див.: там само: 26.
190 Див.: ЦДАВО, ф. 539, оп. 11, спр. 1121 (1933), арк. 51-54.
191 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1709 (1929), арк. 85.
192 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 35 (11.03.1930), арк. 155/21.
193 Див.: XI з ’їзд Комуністичної партії (більшовиків) України. 5-15 червня 1930 року. 
Стенографічний звіт: 278.
194 Див.: George О. Liber, Soviet Nationality Policy, Urban Growth and Identity Change in the 
Ukrainian SSR 1923-1934:60-61.
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Табл. 9. Наклади газет на Україні (1923-1932 роки)

Рік
Українською мовою Російською мовою Загальний

наклад
Наклад Частка, % Наклад Частка, %

1923 14.373 12,5 100.440 87,8 114.827
1924 21.195 17,9 96.938 81,9 118.475
1925 брак даних брак даних брак даних
1926 53.387 29,9 121.392 68,1 178.309
1927 72.745 36,7 119.953 60,5 198.199
1928 111.098 46,3 123.096 51,3 240.030
1929 208.080 62,5 113.935 34,2 332.933
1930 349.290 76,7 85.080 18,7 455.406
1931 464.642 88,9 37.448 7,2 522.919
1932 950.295 91,7" — ' 48.948 4,7 1.037.164

Розрахунки на підставі даних Джорджа Лібера. Див.: George О. Liber, Soviet Nationality Policy, 
Urban Growth and Identity Change in the Ukrainian SSR 1923-1934: 60.

Такого панування української мови вдалося домогтися також у книго
друкуванні та журнальній періодиці. До 1930 року частка україномовних 
журналів сягнула 84,7%, і постанова ЦК закликала до поступової україніза
ції навіть науково-технічних часописів. Так само й 80% усіх книжок (78,7% 
загального накладу) виходило українською мовою195. Утім, панування у дру
кованій продукції не означало панування в читацькій масі, бо мав місце ве
ликий наплив центральних видань. Ми вже бачили, що більшість робітників 
передплачували всесоюзні газети, попри намагання української влади від
охотити їх від цього. Аналогічно, Скрипник нарікав 1929 року, що в продажу 
є лише 15% україномовної літератури, бо решту 85% довозять із Російської 
Федерації196. Прискорена централізація, якою супроводжувалося виконання 
першого п'ятирічного плану, посилила ці російські впливи зі столиці -  одну 
з істотних неподоланих перешкод на шляху суцільної українізації.

195 У червні 1930 року українською мовою виходило 84,8% журналів (278 із 328), при
чому серед решти було багато таких, що призначалися не для росіян, а для інших наці
ональних меншин (євреїв, поляків, німців). Постанова ЦК, датована січнем 1930 року, 
закликала поступово перевести на українську мову навіть спеціяльні науково-технічні 
видання. Частка україномовних книжок (із загальної кількости друкованих на Україні) 
зросла з 54% у 1927-1928 роки до 80% 1930 року. Див.: XI з ’їзд Комуністичної партії 
(більшовиків) України. 5-15 червня 1930 року. Стенографічний звіт: 278; РГАСПИ, 
ф. 17, оп. 26, спр. 35 (26.01.1930), арк. 145/12; М. Потапчик, «Робітнича кляса України 
в національно-культурному будівництві», Більшовик України, № 5-6 (1932): 130.
196 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 278, спр. 1709 (1929), арк. 84.
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Дужча централізація була одним із чинників, що гальмували україніза
цію високої школи. Згідно з первинними планами Наркомосу, всі виші, що не 
обслуговували потреб національних меншин, мали до 1927/1928 навчально
го року перевести на українську мову викладання на першому курсі й завер
шити українізацію до 1930/1931 навчального року197. З появою Кагановича 
та пришвидшенням українізації плани було переглянуто в бік інтенсифіка
ції. Як і у випадку українізації державних службовців, ці плани наразилися 
на неабиякий опір. Один одеський професор дозволяв собі демонстративно 
відповідати турецькою мовою на всі запитання, поставлені українською198. 
Більшість професури просто намагалася відкласти українізацію під розмаї
тими претекстами: скажімо, один дніпропетровський професор ще й у квітні 
1931 року заявляв, що його дослідження не залишають йому часу вивчати 
мову199. Однак інспектори Наркомосу напрочуд рішуче наполягали на ви
конанні цієї вимоги, підкріплюючи свої слова реальними погрозами звіль
нення з роботи200. Судячи з раз у раз надсиланих обіжників того самого зміс
ту, інспектори мусили долати поважні труднощі також із упровадженням 
правила, згідно з яким усі студенти мали складати іспит з української мови, 
вступаючи до будь-якого вишу на Україні (байдуже, чи вже переведеного на 
українську викладову мову, чи ні) та закінчуючи його201.

Утім, цілком очевидно, що на початку 1930-х років більшість студентів 
українських вишів змушено-таки набути робоче знання української мови. 
Табл. 10 містить дані про чималий поступ в українізації освіти до 1928/1929 на
вчального року. У 1931 році ЦК КП(б)У твердив, можливо трохи перебіль
шуючи, що викладання в інститутах провадять українською мовою на 90%, а 
в технікумах -  на 80%202. І надалі українізації найсильніше опиралися інду- 
стріяльні інститути, на які й спрямовував свої головні зусилля Наркомос. Так 
чи так, перевіркою 1931 року засвідчено, що українська мова мала невеличку 
кількісну перевагу (51,21%) як викладова і в індустріяльних вишах203.

197 Див.: ЦДАВО, ф. 166, оп. 6, спр. 10843 (1926), арк. 1-5.
198 Див.: там само, оп. 9, спр. 784 (1930), арк. 68.
199 Див. там само, оп. 10, спр. 336 (1931), арк. 104.
200 Див.: там само, ф. 539, оп. 5, спр. 1250 (1928), арк. 63; ф. 166, оп. 6, спр. 10843 (1928),
арк. 241.
201 Див.: там само, ф. 166, оп. 10, спр. 336 (1931), арк. 119-120; оп. 6, спр. 10841 (1928), 
арк. 122; спр. 10842 (1926), арк. 292.
202 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 4172 (1931), арк. 2.
203 Див.: ЦДАВО, ф. 166, оп. 9, спр. 784 (1930), арк. 69; оп. 10, спр. 336(1931), арк. 119-
120; оп. 9, спр. 784 (1930), арк. 2; «Про негайне надіслання відомостей за стан україні
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Табл. 10. Частка викладання українською мовою в системі високої 
та середньої спеціяльної освіти, % (1926-1929 роки)

Тип
закладу

Інститути Технікуми

1926/ 
1927 р.

1927/ 
1928 р.

1928/ 
1929 р.

1926/ 
1927 р.

1927/ 
1928 р.

1928/ 
1929 р.

Технічні 12,0 23,1 34,9 33,2 40,3 36,9
Сільськогосподарські 61,0 71,4 69,4 58,9 69,2 71,2
Гуманітарні 16,0 42,3 62,5 26,3 33,0 67,1
Педагогічні 56,8 75,0 70,1 67,8 82,7 76,0
Медичні 10,5 28,3 54,9 33,3 43,2 56,4

З а г а л о м 32,9 45,8 58,1 46,5 55,6 59,6

Джерело: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1710 (1929), арк. 2-3.

Щоправда, загрозу цим відчутним досягненням несла жорсткіша цен
тралізація, пов’язана з реалізацією першого п’ятирічного плану. Постановою 
ЦК 1929 року всі виші було виведено з виняткового підпорядкування 
Наркомосу й передано відповідним галузевим комісаріятам (скажімо, ме
дичні -  Наркоматові охорони здоров’я тощо). Відповідно, індустріяльними 
вишами відтепер опікувалася Вища Рада народного господарства, всесоюз
ний орган, який одразу ж поставив під сумнів доцільність і майбутнє укра
їномовної освіти. Багато українських індустріяльних вишів, не чекаючи на 
вказівки, негайно оголосили про кінець українізації або ж тихцем повер
нулися до практики російськомовного викладання204. Скрипник енергійно 
виступав проти цієї «деукраїнізаційної» загрози, наражаючись через це на 
конфлікти з центральними органами.

Найгучніша така сутичка сталася під час перевірки переведення націо
нальної політики Центральною контрольною комісією на початку 1929 року. 
Керівник бригади інспекторів, Гайк Азатян, поставив Скрипникові запитан
ня, чому Дніпропетровський гірничий інститут, недавно перепідпорядко- 
ваний Вищій раді народного господарства, не може отримати дозвіл на ви

зації інд. вишів та технікумів», Бюлетень Народнього Комісаріяту Освіти, № 4
(1931): 7.
204 Див.: ЦДАВО, ф. 166, оп. 9, спр. 784 (1930), арк. 65-72.
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кладання російською мовою205. На Азатянів подив, Скрипник розлютився і 
звинуватив Азатяна у «зміновіхівстві», бо за цим запитанням стояло уявлен
ня, що всесоюзні установи мають конче бути російськомовними206. Ще він 
завважив, що отримав був запевнення від союзного Політбюра, мовляв пере- 
підпорядкування Гірничого інституту не призведе до його русифікації207. Не 
можучи заспокоїтися після Азатянового запитання, Скрипник на додачу ще 
поскаржився на ототожнення центральних установ і російських культурних 
інтересів:

Я вам назву цілу низку таких дивовиж. По-перше, всесоюзні наукові 
установи та культурні установи організовуються шляхом проголошен
ня російських установ усесоюзними і таким чином російська культу
ра в різних ділянках розвивається двома шляхами -  силами РСФРР 
і коштами РСФРР, а з другого боку, силами й коштами всього Союзу. 
Через це культурні ножиці між російською культурою та культурою 
решти народів Союзу не зближуються, а дедалі більше розсувають
ся208.

Скрипник підходив у цьому випадку на небезпечно близьку відстань до 
теорії про «боротьбу двох культур», яку сам же колись і розвінчував у вико
нанні Лебедя та Миколи Хвильового. Своєю чергою, Азатян, якого Скрипник 
потрактував як «русотяпа», теж роздратувався з цього приводу і в підсумко
вому звіті ЦКК закинув своєму опонентові націоналістичний ухил209. Утім, 
Політбюро ЦК КП(б)У стало на бік Скрипника, і Азатянове звинувачення 
не потягло за собою негайних оргвисновків210. Попри це, Наркомос у березні
1931 року марно домагався від гірничого інституту завершення українізації 
в 1931/1932 навчальному році211. Спротив усесоюзних органів був однією з

205 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 278, спр. 1709 (1929), арк. 81-93.
206 Див.: там само, арк. 90. Про неросійське зміновіхівство див. розділ 6.
207 Див.: там само, арк. 91.
208 Див.: там само, арк. 90-91. Рух за «зміну віх» очолювали російські діячі, які, не нале
жачи до Комуністичної партії, стверджували, що більшовики обстоюють російські на
ціональні інтереси і тому вартують підтримки. Про цей рух див.: Н. Hardeman, Coming 
to Terms with the Soviet Regime: The «Changing Signposts» Movement among Russian Emigres 
in the Early 1920s (DeKalb, 1994).
209 Див.: ЦДАГО, ф. 1, on. 20, спр. 2631 (1929), арк. 14.
210 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 25 (16.05.1929), арк. 74/13.
2,1 Див.: ЦДАВО, ф. 166, оп. 10, спр. 498 (1931), арк. 38-41.

152



Провал суцільної українізації (1926-1932роки)

головних причин, що внеможливлювали повну українізацію індустріяльних 
вишів України.

Але розчарування в українського партійного керівництва викликав 
не тільки опір професури та всесоюзних установ, але й брак захвату щодо 
українізації з боку студентства і молоді загалом. Частка українців у комсо
молі з січня 1924 року до жовтня 1928 року зростала швидкими темпами: 
з 50,9% до 66,1% відповідно212. Попри це, комсомол критикували за від
ставання навіть від партії у переведенні українізації, зосібна й за недостат
нє «засвоєння» її політичної ваги213. Виступаючи на VII Всеукраїнському 
з’їзді комсомолу в травні 1928 року, Каганович почав промову з критики 
ставлення комсомольців до українізації. Вони мали б уособлювати «аван
гард молоди», а насправді ця її частина «відстала, і відстала дуже [...] [че
рез] легковажне ставлення деяких комсомольців та й партійців до най
важливіших історичних процесів, до здійснення ленінської національної 
політики»214.

Так само сприкрювало українське керівництво і студентство. У табл. 11 
показано швидкий процес набуття українцями статусу більшости в укра
їнських вишах (аналогічний до того, що спостерігався в комсомолі). На 
1930/1931 навчальний рік вони вже трохи переважали чисельно навіть в ін
дустріяльних технікумах (50,7%)215. Як і у випадку з міським пролетаріятом, 
українська більшість виникла без ужиття задля цього спеціяльних цілеспря
мованих заходів. Окрім того, в університетах, як і на українських підприєм
ствах, майже не було національного протистояння, знов-таки на превелику 
відміну від східних республік.

Поряд із цим, однак, спостерігався й брак ентузіязму у зв’язку з україні
зацією. З-поміж українських студентів лише менша частина, переважно гу
манітарії, рвійно підтримували українізацію й захоплено сприймали заклики 
Хвильового до розбудови модерного українства. З другого боку, беручи біль
шість студентів, Наркомос нарікав на їхню пасивність, а часом і неприховану 
ворожість до українізації. Наприклад, в Одеському мореплавному технікумі

212 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1709 (1929), арк. 78.
213 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. З (14.08.1926), арк. 33/7.
214 «Підсумки і перспективи соціялістичного будівництва та завдання комсомолу. 
Доклад тов. Л. М. Кагановича на VII Всеукраїнському з’їзді ЛКСМУ», Вісти ВУЦВК, 
№103(04.05.1928): 2.
215 Проти заледве 20% у 1923/1924 навчальному році. Див.: М. Потапчик, «Робітнича 
кляса України в національно-культурному будівництві»: 130.
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Табл. 11. Частка студентів-українців у системі високої та середньої 
спеціяльної освіти, % (1924/1925-1930/1931 навчальні роки)

Навчальний рік Інститути Технікуми Робітфаки

1924/1925 30,5 56,9 45,3
1925/1926 36,3 55,5 42,7
1926/1927 43,9 58,6 57,8
1927/1928 50,9 58,7 56,0
1930/1931 56,0 66,0 брак даних

Джерела: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1710 (1929), арк. 94-95; ХІзЧзд Комуністичної партії (біль
шовиків) України. 5 -1 5  червня 1930року. Стенографічний звіт: 276.

студенти постійно перепитували викладача під час занять, поки він не пе
рейшов назад на російську мову216. Як уже згадувалося, попри свій укра
їнський патріотизм, Віктор Кравченко писав у споминах, що і він, і решта 
студентів-українців у Харківському авіяційному інституті опиралися укра
їнізації та кепкували поміж себе з «опереткового націоналізму»217. Те саме 
відзначено у датованому 1931 роком звіті ЦКК про ситуацію в одеських 
вишах: «[...П]омічається легковажно-міщанське ставлення до україніза
ції, іронічно-глузливе, іноді приховано вороже»218. Дізнавшися про одного 
одеського професора, який називав українізацію «насильством» і тавру
вав колег, що перейшли на викладання українською мовою, як «ренегатів», 
Скрипник обурювався через те, що жоден зі студентів не виступив із запере
ченнями і навіть студентський партійний осередок змовчав219. Із початком 
наступу соціялізму на всьому фронті серед студентства поширилося навіть 
переконання, що прискорене соціялістичне будівництво робить українську 
мову пережитком минулого. Цей настрій Павєл Постишев описував сло
вами «або індустріалізація, або українізація»220. Інакше кажучи, навіть по 
Скрипниковій пропаганді й надалі добачали принципову суперечність між 
поняттями «українське» та «модерне».

Підсумовуючи, можна ствердити, що з усіх спроб українізації непокір
них російськомовних міських острівців найбільшого успіху було досягнуто

216 Див.: ЦДАВО, ф. 166, оп. 9, спр. 784 (1930), арк. 68.
217 Пор.: George О. Liber, Soviet Nationality Policy, Urban Growth and Identity Change in the 
Ukrainian SSR 1923-1934:116-117.
218 ЦДАВО, ф. 539, on. 9, cnp. 1399 (1931), арк. 5.
219 Див.: M. Скрипник, Непримиренним шляхом. -  Харків, 1929. -  С. 82-85.
220 Див.: XVI сьезд Всесоюзной Коммунистической партии (б): Стенографический от- 
чет (Москва и Ленинград, 1930): 108.
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саме в царині високої освіти. Це пояснюється двома чинниками. По-перше, 
на відміну від пролетарського середовища, тут застосовувано примус. По- 
друге, роль провідної сили відіграли Скрипник та його співробітники з 
Наркомосу. Щоправда, через спротив на союзному рівні в індустріяльних 
вишах до 1933 року не пощастило домогтися остаточного переламу ситуа
ції. Крім того, всупереч Скрипниковим сподіванням, виші, попри наявність 
україномовного спілкування та агітацію на користь української культурної 
самосвідомости, так і не стали кузнею передових українізаційних загонів. 
Натомість, подібно до міського пролетарського середовища, українське сту
дентство схилялося до української самосвідомости, яка не виключала ні ви
користання російської мови в професійному спілкуванні, ні міцного чуття 
всесоюзної радянської ідентичности.

Усесоюзні у статей
та держслужбовці

Хоча наприкінці першого етапу реалізації жорсткої лінії на українізацію, 
станом на червень 1926 року, на промислових підприємствах і у вишах не 
було досягнуто відчутного прогресу, за наступні шість років ситуація істотно 
змінилася на краще. Якщо ж брати державних службовців, на яких було в 
основному зосереджено першу форсовану програму українізації 1925 року, 
то все відбувалося навпаки. Уже в червні 1926 року 65% офіційного книго- 
водства провадилося українською мовою, і було визначено остаточний тер
мін для завершення цього процесу -  1 січня 1927 року221. Але подальший по
ступ наразився на величезні труднощі, а від 1932 року спостерігаємо і певні 
ознаки деукраїнізації. Головною причиною був спротив центральних усесо- 
юзних установ. Домігшися зрештою свого, ці установи полегшували ухилен
ня від українізації так само й місцевим українським службовцям, особливо в 
східних промислових регіонах.

Українізація, започаткована в квітні 1925 року, мала охопити всі дер
жавні установи на території України, байдуже, чи то були філії всесоюзних 
установ, чи суто українські організації. Всесоюзні установи одразу ж оголо
сили цей намір незаконним. Органи, що мали б розсудити сторони, -  ЦВК, 
Раднарком і всесоюзне Політбюро -  всіляко уникали однозначних рішень 
на чиюсь користь. Як наслідок, протистояння тривало впродовж семи років, 
а остаточного компетентного розв’язання не з’явилося аж до 1933 року, коли

221 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2894 (1939), арк. 39.
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це питання втратило актуальність внаслідок розгрому українізації. Ця про
блема ще раз засвідчує виняткове місце України в національній політиці, 
оскільки то була єдина республіка, яка наполягала, і то рішуче, на своєму 
законному праві примусити всесоюзні установи вживати замість російської 
мови місцеву. Предмет спору можна поділити на три окремі аспекти. По- 
перше, чи повинні філії всесоюзних установ вести кореспонденцію з україн
ськими установами по-українському? По-друге, чи мають філії всесоюзних 
установ провадити внутрішнє книговодство українською мовою? По-третє, 
чи вправі українські установи, зокрема й українські філії всесоюзних уста
нов, листуватися з усесоюзними установами в Москві українською? На 
практиці в центрі суперечки опинилися друге й третє питання.

Суперечка почалася вже через місяць після появи квітневих постанов
1925 року про українізацію, а саме 5 травня 1925 року, коли Вища рада на
родного господарства звернулася з протестом до Президії ЦВК, стверджу
ючи, що ухвалене рішення не вписується в республіканське законодавство 
й потягне за собою величезне марнування коштів222. Питання розглядали до 
жовтня 1925 року, коли Рада національностей, яка найчастіше виступала в 
ролі обстоювача прав неросійських народів, несподівано відкинула доводи 
України й однозначно підтримала ВРНГ, один із усесоюзних органів управ
ління, найнепримиренніше наставлених до коренізації. Її рішення запере
чувало право будь-якої республіки регламентувати внутрішню робочу мову 
всесоюзних установ (другий аспект). Це рішення було спрямовано до пре
зидії ЦВК на затвердження. Україна негайно висловила свою категоричну 
незгоду, оцінивши це як порушення радянської національної політики223. У 
той самий час з’явилася постанова ВЦВК, згідно з якою всі документи від 
автономних республік РСФРР мали надходити до нього лише російською 
мовою (третій аспект)224. Це рішення вплинуло на перебіг подій, бо автономії 
дістали підтримку від самого Сталіна, який 18 листопада надіслав Калініну 
листа з указівкою переглянути позицію ВЦВК:

Члени Політбюра ЦК доручили мені (вчора 17 листопада) довести до 
Вашого відома, що цю постанову, оскільки вона суперечить лінії партії 
в національному питанні, Президія мала би знову розглянути і змінити 
її в тому дусі, щоб, по-перше, запровадити повну свободу надходження

222 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 16а, спр. 177 (1925), арк. 14.
223 Див.: там само, арк. 8,20-21.
224 Див.: там само, оп. 64, спр. 43 (1925), арк. 1.
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паперів і заяв до Президії ВЦВК будь-якою мовою будь-якої національ
носте РСФРР без щонайменшого обмеження, по-друге, -  зорганізувати 
при Президії ВЦВК або її секретаріяті спеціяльний корпус перекладачів 
усіма мовами усіх національностей РСФРР225.

Мабуть, ЦВК швидко довідався про це втручання, бо рішення Ради на
ціональностей скасував негайно, а ще звернувся до Раднаркому з проханням 
підтримати позицію України окремою постановою226. Хоча лист Сталіна без
посередньо стосувався тільки третього аспекту, жодним чином не торкаючи- 
ся другого, він справив миттєвий реальний ефект. Як уже зазначалося, укра
їнські філії всесоюзних установ у листопаді -  грудні 1925 року хай неохоче, 
та врешті розпочали українізацію.

Здавалося б, утручання Сталіна мало поставити крапку в цій справі. 
Проте, із передбаченим виданням нормативних документів на підтрим
ку української позиції Раднарком зволікав. Коли Наркомат праці у червні
1926 року звернувся по роз’яснення, чи справді його українські філії, згідно
із законом, повинні перейти на українську мову (як того й надалі вимагав 
український уряд), Президія ЦВК не змогла дати чітку відповідь. Єдине, 
на що вона здобулася, це заклик до Раднаркому законодавчо врегулювати 
цю проблему. Втім, Раднарком однозначно потверджував лише особливий 
статус Червоної Армії, яка могла вести книговодство російською мовою на 
всій території Радянського Союзу227. Увагу центральних органів це питан
ня знову привернуло до себе в березні 1928 року, коли газета «Известия» 
поскаржилася ЦВК, що українська влада погрожує її київському бюрові 
судовим переслідуванням, якщо тамтешні працівники не складуть іспиту з 
української мови. Президія ЦВК попросила українську сторону зробити ви
няток для «Известий», але та не схотіла піти назустріч, бувши невдоволена 
негативним впливом усесоюзних газет на її стратегію створення суто україн
ського мовного середовища. Тоді Президія ЦВК поінформувала «Известия», 
що нічого не може вдіяти, доки це питання не буде врегульоване вищими 
інстанціями228. Отже, другий аспект (уживання місцевих мов філіями всесо
юзних установ) по спливі трьох років залишався нерозв’язаним.

225 Див.: там само, арк. 1-2.
226 Див.: там само, оп. 16а, спр. 177 (1925), арк. 22.
227 Див.: там само, оп. 19, спр. 189 (1926), арк. 1-7.
228 Див.: там само, оп. 21, спр. 130 (1928), арк. 3 ,7-7 зв., 10-15; оп. 16а, спр. 353 (1928), 
арк. 7.
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Так само залишалося відкритим питання щодо мови, яку українські уста
нови мали використовувати в кореспонденції з московськими всесоюзними 
органами (третій аспект). У квітні 1924 року ЦВК видав постанову з про
ханням (але не вимогою) до республіканських органів «поряд із текстом 
національною мовою, надсилати й переклад російською мовою»229, коли 
йдеться про листування з усесоюзними установами. Лист Сталіна з листо
пада 1925 року прямо заперечував це рішення, але формально документ так 
і не було відкликано. Тому впродовж 1926 року такі органи, як Наркомат 
торгівлі, Найвищий суд і ОДПУ, скаржилися ЦВК на надходження непере- 
кладених матеріялів від союзних республік. Один із консультантів ЦВК із 
національного питання рекомендував його Президії, зважаючи на визнання 
рівности всіх мов союзних республік у радянській Конституції, не вдаватися 
до примусу (протизаконного), а натомість спробувати залагодити справу не
формально. Тому секретар ЦВК Авель Єнукідзе надіслав «товариського лис
та» всім республіканським секретарям, у якому визнавав конституційність 
використання республіканських мов у листуванні з Центром, але просив за
лучати й російський переклад. Усі республіки, крім Грузії та, звісно, України, 
відзвітували, що вони вже ведуть усю кореспонденцію російською мовою й 
надалі чинитимуть так само. Грузія відповіла, вочевидь не зовсім щиро, що 
через брак кадрів із достатнім рівнем знання російської мови не може над
силати російські переклади «не лише з причин конституційного характеру, 
але й на підставі зазначених технічних міркувань»230. Україна подала інфор
мацію (неправдиву), що в листуванні вживається російська мова, але, під
креслюючи «велике політичне значення можливосте для кожної союзної 
республіки вживати мову більшости населення своєї території»231, просила 
ЦВК сформувати власний штат перекладачів232.

Оскільки товариське прохання не подіяло, Наркомат торгівлі, поклика- 
ючися на квітневу постанову 1924 року, почав повертати кореспонденцію, 
надіслану українською мовою, супроводжуючи її записками на кшталт: «Не 
може бути використане, бо викладене українською мовою. [Комісаріят] про
сив надіслати копії матеріялу російською мовою, як це роблять усі інші ор
гани. І надалі надсилати всі матеріяли тільки загальносоюзною мовою»233.

229 Там само, оп. 17, спр. 190 (1926), арк. 12.
230 Див.: там само, арк. 28-29,43,61-63.
231 Там само, арк. ЗО
232 Див.: там само, арк. 37.
233 Там само, арк. 8.
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Це дратувало українців, які скаржилися до ЦВК, слушно зазначаючи, що 
конституцією СРСР не передбачено «загальносоюзної мови»234. Для укра
їнців це питання важило, бо весь їхній план суцільної українізації було за- 
грожено «зміновіхівською» засадою, згідно з якою поняття «всесоюзний» і 
«російський» мали братися за рівнозначні. Невсипущий Скрипник зачепив 
цю проблему в окремій записці:

[...П]останова про мови «загальноприйняті» в УСРР суперечить лінії, 
ухваленій Пленумом КП(б)У, яка визнає, що загальноприйнятою мо
вою в УСРР є мова українська, а мова російська є мовою національної 
меншини, хай вельми чисельної, хай і зіпертої на всю російську культу
ру, мови, якою писав Лєнін, якою провадиться вся комуністична робота 
ЦК ВКП(б). Двомовність, на ґрунті якої до ухвалення лінії українізації 
стояла наша влада, було після ухвалення лінії українізації фактично від
кинуто235.
ЦВК знову просив українців добровільно надсилати матеріяли росій

ською мовою, і знову наразився на відмову236. Отже, мовна політика в цій 
сфері залишалася невизначеною.

Наслідком цієї тривалої невизначености стало створення авторитетної 
комісії Політбюра, до якої ввійшли два представники України, Каганович 
і Чубар, та від усесоюзного керівництва Орджонікідзе, що був у Політбюрі 
за неофіційного експерта з грузинських питань. У лютому-травні 1928 року 
це питання шість разів ставили до порядку денного Політбюра й потім від
кладали його розгляд через неподолані розбіжності в позиціях237. Зрештою,
17 травня 1928 року з'явилася така резолюція:

1. Визнати правильним рішення українського уряду щодо обов’язкового 
вивчення службовцями державного й господарчого апарату союзного 
значення української мови, а також щодо обов’язкового листування со
юзних органів з усіма органами й установами УСРР, так само як і з укра
їнським населенням, українською мовою.

234 Там само, арк. 5.
235 ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 150 (18.05.1928), арк. 129-130.
236 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 17, спр. 150 (1927), арк. 10-14.
237 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 688 (24.05.1928), арк. 26/14; спр. 672 (09.02.1928), 
арк. 9/28; спр. 674 (23.02.1928), арк. 11/2; спр. 675 (01.03.1928), арк. 12/1; спр. 685
(03.05.1928), арк. 23/18; спр. 686 (10.05.1928), арк. 24/1; спр. 687 (17.05.1928), арк. 25/1. 
Щодо відкинення Україною пропозиції Куйбишева в травні 1928 року див.: ЦДАГО, 
ф. 1, оп. 20, спр. 2632 (1928), арк. 3.
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2. З огляду на труднощі в доборі протягом найближчого часу висо
кокваліфікованих керівних кадрів, які володіли б українською мовою, 
Політбюро визнає за потрібне подовжити терміни запровадження укра
їнської мови у внутрішньому книговодстві союзних установ.
3. Визнати неправильним таке тлумачення закону про обов’язковість ви
вчення української мови, що призводило б до недопущення на службу 
осіб, які не володіють іще українською мовою.
4. Визнати, що стосовно Червоної Армії теперішній порядок [тобто ви
користання російської мови. -  Т. М.] зберігається цілком238.

Українці ще раз здобули принципову перемогу, але на практиці не змо
гли усунути двозначність. По-перше, після початково визначеного терміну 
українізації вже минуло два з половиною роки, а їх тепер просили знову від
сунути його невідомо на скільки. По-друге, втрачало силу встановлене було 
правило (нехай часто зневажуване) щодо неможливости вступу на службу 
без знання української мови. Та все ж їхню позицію, нарешті, офіційно схва
лило Політбюро.

Це рішення з’явилося невчасно. Два з половиною роки невизначености 
дали змогу всесоюзним філіям на Україні загальмувати здійснення україні
зації. Перевіркою в січні-лютому 1927 року з’ясовано, що добре українською 
мовою розмовляло лише 27% персоналу всесоюзних економічних трестів, 
тоді як 8,9% не знали її зовсім. Згідно з формальними вимогами українсько
го законодавства вони підлягали звільненню. До того ж іще 29,2% працівни
ків цих установ узагалі ухилилися від складення іспиту. Натомість в україн
ських комісаріятах українською мовою добре розмовляли 50,3% службовців 
і лише 2,2% зовсім її не знали239. Та все ж у середині 1928 року, після рішення 
Політбюра, всесоюзні організації вже не могли стверджувати, що україніза
ція їх не стосується, і певний поступ у цій справі спостерігався.

Утім, із початком 1928 року сталінської кампанії індустріялізації всесо
юзні філії знову відчули власну міць. Як ми бачили, посилення централіза
ції, яким супроводжувалася ця сталінська революція згори, заважало укра
їнізації індустріяльних вишів. Серед партійців ширилося переконання, що 
з наступом соціялізму коренізація та українізація відходять у минуле. Ця 
зміна настрою мала своє відлуння навіть у Грузії, де статус грузинської мови 
був незаперечний і впродовж усієї доби НЕПу лише зрідка ставав предметом 
дискусії. Однак на з’їзді КП(б) Грузії в липні 1929 року грузинський кому-

238 РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 688 (24.05.1928), арк. 26/14.
239 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2455 (1927), арк. 190-190 зв.

160



Провал суцільної українізації (1926-1932роки)

ніст-вільнодумець Жґенті висловив рішучу незгоду з посиленням позицій 
російської мови240. Він відзначив, що в грузинському ЦК як робоча мова де
далі більше використовувалася російська й лише насамкінець з’являвся гру
зинський переклад ухвалених рішень. Російською мовою йшли й обіжники 
на місця, хоча там їх часто не могли до пуття зрозуміти. На недавній пар
тійній конференції в Тифлісі президія отримала записку: «Чому говорять 
грузинською мовою, хіба це не правий ухил?»241. Жґенті та його однодум
ці звинуватили в такому розвитку подій Закавказький крайком, чий вплив 
зростав. У цьому випадку ЦК підтримав грузинську позицію242. Під час од
нієї зі своїх нечастих появ на засіданні Оргбюра, 19 жовтня 1931 року, Сталін 
засудив крайком за надмірну централізацію й заявив, що то є порушення 
радянської національної політики. Після його втручання це питання знову 
зникло з порядку денного243.

На Україні, де статус національної мови був куди хисткішим, наступ 
соціялізму справив величезний вплив. У 1928-1929 роках усесоюзні уста
нови знову почали демонстративно ігнорувати українізацію244. Наприклад, 
Наркомат торгівлі безцеремонно сповіщав український ЦК, що його хлібні 
інспектори повертаються до російських бланків, бо мають слабкий зв’язок 
з Україною245. Реагуючи на нову політичну атмосферу, Президія ЦВК також 
переглянула свою позицію й ухвалила 3 листопада 1929 року постанову, згід
но з якою всесоюзні філії мали листуватися зі своїми центральними орга
нами російською мовою, а з республіканськими -  мовою відповідної респу
бліки. Внутрішнє книговодство дозволялося провадити російською мовою 
(всупереч постанові Політбюра 1928 року), якщо воно не стосувалося без
посередньо відносин із республіканськими інстанціями. Звісно, Політбюро 
ЦК КП(б)У негайно опротестувало цю постанову246. Знову виникла патова

240 Див.: VI сьезд КЩб) Грузии. Стенографический отчет (Тифлис, 1929): 95-101.
241 Там само: 98.
242 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 18, спр. 29 (22.03.1931), арк. 33/25; «Постановление ЦК 
ВКП(б) по докладам заккрайкома, ЦК Грузии, ЦК Азербайджана и ЦК Армении», 
Известия ЦКВКП(б), № 23 (1931): 58-61.
243 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 114, спр. 265 (19.10.1931), арк. 75-202; оп. 18, спр. 34- 
39,45-47 (1932-1934); Второй обьединенньїй пленум ЦКК и ЦК КЩб) Грузии. Июнь
1932 г. Стенографический отчет (Тифлис, 1932); IX сьезд КП(б) Грузии. Стенографи
ческий отчет (Тифлис, 1935).
244 Див.: ЦДАГО, ф. і, оп. 7, спр. 125 (19.06.1929), арк. 102-104.
245 Див.: ЦЦАВО, ф. 539, оп. 6, спр. 1582 (1928), арк. 10.
246 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, спр. 643 (1932), арк. 6-8; РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 25
(28.12.1929), арк. 99/7.
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ситуація. Постанову не відкликали, але, вдавшися до напрочуд кумедного 
компромісу, і не оприлюднили. Тому коли всесоюзна заводська інспекція
1931 року звернулася до ЦВК по роз’яснення, якою мовою повинні працю
вати її інспектори, то замість відповіді отримала неопубліковану постанову 
1929 року; та коли вона спитала дозволу роздати цю постанову інспекторам, 
ЦВК на це не погодився, бо документ уважався таємним. Цей стан норматив
ної бази залишався незмінним до кінця 1932 року247.

Проте, така патова ситуація не дорівнювала збереженню статусу-кво. 
Інспектори з питань українізації повідомляли:

На практиці деякі службовці зрозуміли [її] як звільнення їх від обов’язку 
вивчати українську мову. Тому ця постанова вплинула в той спосіб, що 
установи союзного характеру старанно стали винищувати в свойому кни- 
говодстві всяку українізацію, а службовці стали відходити від вивчання 
мови. Число службовців на УК, особливо в Харкові, почало зменшува
тись за рахунок якраз цих категорій248.

У липні 1930 року Управління Південно-Західної залізниці вислало обі
жник, у якому закликало до виконання постанови ЦВК 1929 року і наголо
шувало обов’язковість вивчення української мови. Але насправді, за повідо
мленнями інспекторів, цей документ зумовив таку ситуацію, коли «серед 
усього службового персоналу та і серед мас транспортників панує думка, що 
на транспорті українська мова заборонена»249.

Цей настрій набув поширення по всіх філіях усесоюзних організацій 
на Україні. Перевірка перебігу українізації, що її здійснив аґітпропвідділ у 
грудні 1931 року, засвідчила проведення «русифікаційної політики» в усій 
транспортній галузі України250. Найзухвалішим її виявом стала заміна 
всіх українських написів на вокзалі столиці УСРР Харкова російськими. 
Усесоюзний Стальтрест перевів усе своє книговодство назад на російську 
мову. Чорноморські портові адміністрації в Одесі, Миколаєві та Херсоні по
годилися вести листування російською мовою251. Подібні приклади наведено 
й в інших повідомленнях 1931-1932 років252. Цей перехід на російську аж

247 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, спр. 643 (1931-1932), арк. 1-9.
248 ЦДАВО, ф. 166, оп. 6, спр. 10854 (1930), арк. 523.
249 ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 4171 (1931), арк. 2-5.
250 Див.: там само, спр. 4172 (1931), арк. 12-15.
251 Див.: ЦДАВО, ф. 166, оп. 10, спр. 336 (1931), арк. 37; спр. 968 (1932), арк. 31-33; 
ф. 539, оп. 10, спр. 1128 (1932), арк. 1; оп. 9, спр. 1399 (1931), арк. 27.
252 Див.: там само, ф. 166, оп. 10, спр. 336 (1931), арк. 37; спр. 968 (1932), арк. 31-33; 
ф. 539, оп. 10, спр. 1128 (1932), арк. 1; оп. 9, спр. 1399 (1931), арк. 27.
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ніяк не санкціонувала українська влада, але в обставинах 1932 року вона вже 
не почувалася на силі бодай якось впливати на ситуацію. У липні 1932 року 
один із відповідальних за перевірку скрушно констатував: «Уся писана ро
бота насамперед по установах і підприємствах всесоюзного значення та 
установах транспорту переважно провадиться російською мовою»253. То був 
фатальний удар для планів суцільної українізації, оскільки всесоюзні органі
зації були присутні на Україні у великій кількості, особливо на індустріяль- 
ному Сході. Ба більше -  їхня поведінка подавала поганий приклад місцевим 
установам республіканського підпорядкування. Наприкінці 1926 року керів
ництво республіки могло вважати переведення офіційного книговодства на 
українську мову майже завершеним. До 1932 року ситуція змінилася зовсім 
в інший бік.

Успішний спротив усесоюзних підприємств сприяв швидшій нейтралі
зації взятої було жорсткої лінії на українізацію. Як показано вище, ця жор
стка лінія мала два головні складники. По-перше, керівництво цим проце
сом брала на себе сама партія вкупі з такими органами реалізації жорсткої 
лінії, як ЦКК і Раднарком, не передоручаючи вже національної політики 
її традиційним опікунам, відповідальним за м’яку лінію, -  Наркомосові та 
ВУДВК. Це мусило продемонструвати скептикам у партійних лавах, що 
національна політика повноцінно належить до найголовніших більшо
вицьких завдань і не повинна вважатися за нетривалу тактичну поступ
ку. Завдяки цьому влада мала на думці подолати стереотип, згідно з яким 
культурні проблеми й установи стосувалися національних особливостей, 
а економічні й політичні, як усесоюзні, негласно ототожнювалися з росій
ським підложжям. Другим складником була налаштованість на застосу
вання примусу задля реалізації проголошеної політики. Жорстку лінію на 
українізацію впроваджували до від’їзду Кагановича в середині 1928 року; 
далі ж вона поступово слабшала й до початку 1932 року геть зовсім зійшла 
нанівець.

Запорукою здійснення жорсткої лінії в ділянці українізації була актив
на участь ЦК, за символ і втілення якої правила робота відповідної комісії 
Політбюра під головуванням Кагановича. Ця комісія регулярно засідала до 
червня 1928 року. Після цього часу, хоча формально комісія існувала при
наймні до січня 1931 року, жодних слідів її діяльности не виявлено254. Отже,

253 ЦДАВО, ф. 166, оп. 10, спр. 396836 (1932), арк. 31.
254 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2632 (1928), арк. 1-66; РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 40
(28.01.1931), арк. 28/38.
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вона припинила активну роботу рівночасно з заміною Кагановича на поса
ді першого секретаря ЦК КП(б)України Станіславом Косіором. Колишній 
боротьбист Іван Майстренко, пов’язаний тоді з українізацією, зауважив із 
цього приводу: «[...] Косіор не тиснув уже на українізацію так настирливо, 
як Каганович»255. Якщо Каганович говорив по-українському, то Косіор -  ні, 
а це «гальмувало українізацію партійних кадрів»256. Та все ж і Косіор актив
но підтримував українізацію й рішуче захищав її від масованої атаки з боку 
партійців 1928 року. Поза тим, як ми бачили, на ситуації загалом позначився 
соціялістичний наступ, якому ЦК приділяв дедалі більше уваги. Тому украї
нізація опинилася в компетенції аґітпропвідділу, що мав набагато менші по
вноваження й міг впливати на видавничу та культурну сферу, але аж ніяк не 
на чиновництво урядових чи господарчих органів257. Паралельно слабшала 
увага до українізації з боку ЦКК, чиї перевірки до 1928 року мали регуляр
ний і масштабний характер, а в 1929-1932 роках відбувалися дедалі рідше й 
обмежувалися дріб’язковим прискіпуванням.

Комісія Політбюра стояла на вершечку цілої піраміди, створеної 
1925 року, до якої входили комісія Раднаркому, а також комісії в усіх окру
гах, містах та на великих підприємствах, що мали за мету стежити за запро
вадженням політики. Комісія Раднаркому була діяльною під час першої 
хвилі українізації, але її останнє засідання датується кінцем 1927 року258. 
Позбавлені ефективного керування, місцеві комісії також припинили зби
ратися. До 1931 року їхнє існування перетворилося на суту формальність259. 
Це й визнано фактично 1932 року, коли на зміну комісіям прийшли облас
ні інспектори українізації, підпорядковані Наркомосові. Таким чином було 
лише злеґалізовано ситуацію, що існувала реально вже протягом чотирьох 
попередніх років. Від початку 1928 року й до кінця 1932 року за здійснен
ням українізації наглядали Наркомос та його Відділ ліквідації української 
неписьменности (Лікнеп). Як і в 1925-1926 роках, двома головними завдан
нями Лікнепу були організація курсів української мови для держслужбовців 
і періодична перевірка їхніх знань. Відділ виконував їх дуже ретельно. Ще

255 Іван Майстренко, Історія мого покоління (Едмонтон, 1986): 227.
256 Там само: 227-228.
257 Відділ провів лише одну масштабну перевірку перебігу українізації в грудні 
1931 року, але за її наслідками ЦК не ухвалив жодної резолюції. Див.: РГАСПИ, ф. 17, 
оп. 26, спр. 45 (10.12.1931), арк. 87/4.
258 Див.: там само, спр. 34 (15.04.1930), арк. 158/1.
259 Див.: ЦДАВО, ф. 166, оп. 6, спр. 10854 (1930), арк. 422; оп. 8, спр. 287 (1928), арк. 11; 
ф. 539, оп. 10, спр. 1128 (1932), арк. 1; ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 4172 (1931), арк. 2-9.
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й наприкінці 1932 року, напередодні власної ліквідації під час розв’язаної
1933 року на Україні кампанії терору, Лікнеп готував нову серію іспитів, до 
якої, попри все, збирався залучити всесоюзні підприємства260.

Утім, Лікнепові бракувало повноважень для реалізації власних планів. 
Ключовим елементом жорсткої лінії була загроза звільнення з роботи тих, 
хто відмовлявся вивчати українську мову. Як уже зазначалося, до1927 року 
мали місце кількасот таких випадків. Лікнеп усе ще погрожував звільнен
нями аж до кінця 1932 року, але насправді після 1927 року до цього заходу 
вдавалися дедалі рідше261. Так само Лікнеп не зміг примусити дотримуватися 
правила, згідно з яким не вільно було брати на роботу нових службовців без 
попереднього складення ними іспиту з української мови. Перевіркою, прове
деною в Одесі 1931 року, встановлено, що насправді існувала більша ймовір
ність звільнення саме тих, хто українською мовою володів262. Лікнеп і нада
лі залучав десятки тисяч осіб на українознавчі курси, але найчастіше курси 
не діяли через погане відвідування. Упродовж 1931-1932 років у Харкові 
організовано 170 курсів для 10 тис. службовців, але реально з них працю
вали тільки 35263. Не припиняв Лікнеп і періодично контролювати знання. 
У 1927-1930 роках було здійснено фронтальні перевірки всіх службовців, 
але щораз більша їх кількість просто не приходила на іспити, і то безкарно264. 
Попри кілька спроб, Лікнеп так і не зміг здійснити всеохопний контроль ні в
1931 році, ні рік по тому265.

Коротко кажучи, українізація в 1928-1932 роках тривала. Щороку де
сятки тисяч осіб ходили на курси й складали іспити. Проте, на відміну від 
попереднього періоду (1925-1927), десятки тисяч інших відмовлялися від
відувати курси та проходити контроль, не боячися покарання за таку пове

260 Див.: «Про іспити з української мови для службовців усіх установ та підприємств 
як республіканського, місцевого, так і всесоюзного значення, установ транспорту та 
різних організацій», Бюлетень Народнього Комісаріяту Освіти, № 59 (1932): 3-8.
261 Щодо загрози втратити роботу див.: ЦДАВО, ф. 166, оп. 6, спр. 10854 (1930), 
арк. 528; ф. 539, оп. 7, спр. 1192 (1929), арк. 9. Я виявив лише один такий випадок 
після 1927 року. Київський інспектор Лікнепу доповідав про звільнення 26 осіб аж у 
1931 році. Див.: там само, ф. 166, оп. 10, спр. 336 (1931), арк. 13.
262 Див.: там само, оп. 6, спр. 10855 (1931), арк. 1350 зв.
263 Див.: там само, оп. 10, спр. 336 (1931), арк. 31-34, 90-91; ф. 539, оп. 5, спр. 1250
(1929), арк. 224-230; оп. 10, спр. 1128 (1932), арк. 10.
264 Щодо перевірок у 1927-1930 роках див.: там само, оп. 6, спр. 10854 (1930), арк. 517— 
532. Щодо масових неявок на іспити див.: там само, оп. 10, спр. 336 (1931), арк. 37.
265 Див.: Бюлетень Народнього Комісаріяту Освіти, № 27 (1931): 9-12; № 40 (1931): 12- 
13; №39 (1932): 6-7; № 59 (1932): 3-8.
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дінку. Поза тим, Лікнеп висловлював дедалі більше занепокоєння браком 
поступу через т. зв. «рецидивізм»: коли особи, набувши поверхового знання 
української мови, знову втрачали його через невикористання на роботі266. 
Причини занепокоєння насвітлює табл. 12. У ній відображено ріст знання 
української мови до 1928 року, а відтак певне погіршення в 1929-1930 роках.

Табл. 12. Знання української мови службовцями окружного рівня, %
(1927-1930 роки)

Рік
Оцінка знань Неатестовані через

Добрі Слабкі Брак Неявку звільнення *

1927 16,0 39,0 16,0 29,0 —

1928 25,0 37,0 13,0 25,0 -

1929 21,3 30,2 11,3 30,0 7,2
1930 21,3 32,4 10,8 28,2 7,3

Джерело: ЦДАВО, ф. 166, оп. 6, спр. 10854 (1930), арк. 518.

* Починаючи від 1929 року службовців на найнижчих посадах, як-от кур’єри чи коменданти, звіль
няли від атестації. Серед них непропорційно велика кількість потрапила б була до третьої категорії.

Головні українізаційні зусилля в той час були зосереджені на Донбасі, 
і показник знання службовцями української мови збільшився тут із 5,7% 
у 1927 році до 16,9% 1928 року, але знову впав до 8,5% у 1930 році. Ще по- 
казовішою є та обставина, що кількість неявок на іспит зросла з 21,5%
1927 року до 56,7% у 1930 році267. На 1930 рік стало очевидно, як про це писа
ли «Вісти», що «стан українізації службовців значно погіршав»268. Контроль 
на місцях, що визначав відтепер лише володіння чи неволодіння мовою (без 
ступенювання), потвердив побоювання: у Києві не знали мови 58% із-поміж 
перевірених, в Одесі -  50%, у Харкові -  60%. Це спонукало Лікнеп розіслати 
в серпні 1932 року обіжник, де відзначалося, що наявний стан українізації 
є «цілком незадовільний»269.

266 Див.: ЦДАВО, ф. 166, оп. 6, спр. 10854 (1930), арк. 517; ф. 539, оп. 7, спр. 1192(1929), 
арк. 13; оп. 5, спр. 1250 (1928), арк. 58.
267 Див.: ЦДАВО, ф. 166, оп. 6, спр. 10854 (1930), арк. 519.
268 «Українізація радапарату підупала», Вісті ВУЦВК, № 118 (1930): 3. Пор.: ЦДАВО, 
ф. 166, оп. 6, спр. 10854 (1930), арк. 527; «Національно-культурне будівництво -  
невід’ємна частина соціялістичного будівництва», Вісті ВУЦВК, № 76 (03.04.1930): 3.
269 Бюлетень Народнього Комісаріяту Освіти, № 39 (1932): 6-7.
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У загальних рисах можна стверджувати, що знання української мови 
службовцями постійно поліпшувалося протягом 1925-1928 років, потім за
трималося на досягнутому рівні й відтак почало підупадати в 1930-1932 ро
ках. 1932 року більшість установ республіканського підпорядкування пере
важно здійснювали книговодство українською мовою, хоча деякі господар
ські організації користувалися російською270. Набагато більше важив той 
факт (раз у раз згадуваний у матеріялах перевірок), що мовою усного спілку
вання в більшості установ залишалася російська. Виняток становили тільки 
відомства, пов’язані з м’якою лінією, на кшталт наркоматів освіти та юстиції, 
ВУЦВК чи Спілки художників271. Окрім того, інспектори українізації допо
відали про вияви ворожости до вживання української мови. Один із них по
відомляв, що на одному харківському підприємстві «на уперті звертання по- 
українському уперто відповідають по-російському»272. Інший інспектор так 
описував свої враження з ВРНГ: «Коли звертаєшся до товариша українською 
мовою, то він хвилин з три дивиться на тебе, не розуміє -  чого ти хочеш, а 
потім приходить в себе, напружує всі сили, щоб це походило на українську 
мову, і починає відповідати»273. Панування російської мови в робочому спіл
куванні поступово поширювалося й на громадські місця певними матеріяль- 
ними прикметами міського простору: наприклад, у 1931 році всі написи на 
центральному майдані Маріюполя були російськомовні -  річ непомисленна 
на ранніх етапах кампанії за прискорену українізацію274.

Висновки (1926-1932 роки)

На 1932 рік увиразнилася нездійсненність плану суцільної мовної укра
їнізації. Його метою було створення тотального міського мовного середови
ща, яке примусило б і українців, і росіян вживати українську мову в громад
ському житті. Однак у двох найважливіших секторах, де українські мешкан
ці набували міської ідентичности, -  промисловому та відомчому -  і надалі 
переважала російська мова. Рівночасно спостерігалося посилення позицій

270 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 4172 (1931), арк. 5.
271 Див.: там само, спр. 2631 (1929), арк. 10; спр. 4172 (1931), арк. 5; ЦДАВО, ф. 166, 
оп. 10, спр. 336 (1932), арк. 31; оп. 8, спр. 267 (1929), арк. 19; оп. 5, спр. 1250 (1929), 
арк. 172-180; Бюлетень Народнього Комісаріяту Освіти, № 39 (1932): 6-7; № 59
(1932): 3-8.
272 ЦДАВО, ф. 539, оп. 5, спр. 1250 (1929), арк. 175.
273 ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 4172 (1931), арк. 10.
274 Див.: там само, арк. 6.
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російської мови в керівних установах і лише маргінальне їх послаблення в 
промисловості. У високій школі українська мова здобула міцніший плац
дарм, але її статус був непевним у провідних індустріяльних і технічних ви
шах. Коротко кажучи, український селянин, переїхавши 1932 року до котро
гось із більших українських міст, найімовірніше мусив би вживати на службі 
російську мову.

Отже, здійснений аналіз дає підстави не погодитися з висновками двох 
дослідників, що розглядали українізацію під соціологічним кутом зору, - 
Богдана Кравченка та Джорджа Лібера275. Обидва вони стверджують, що на
1932 рік процес міграції з села до міста й реалізована на державному рів
ні українізація зумовили вироблення панівної української ідентичности в 
містах України. Відтак вони пояснюють терор 1933 року на Україні в пер
шу чергу як стривожену реакцію на це нове соціяльне явище. Лібер метафо
рично описує його як «витруєння міського врожаю» українізації. Насправді
1932 року відбувалося не утвердження українського міського простору, а, 
натомість, творення двомовного середовища з відчутним культурним і еко
номічним розламом. Вимальовувалася ситуація, за якої російська мова мала 
панувати в економіці, промисловості та установах, що впроваджували жор
стку політичну лінію, а українська -  переважати в культурній сфері, сіль
ському господарстві та ділянках, пов’язаних із м’якою політичною лінією. 
Звісно, саме на подолання такої ситуації й було розраховано українізацію. 
З’являлися певні ознаки територіяльної української самосвідомости, яка, 
втім, передбачала двомовність і можливість інтеграції для росіян. Звісно, 
для повного врівноваження інтересів мало послабитися домінування україн
ської мови в періодиці, освіті та офіційному книговодстві, але це відбулося б 
і без масового терору 1933 року. Кампанія терору була реакцією на політичні, 
а не соціяльні наслідки українізації.

Чому ж тоді цілковитої українізації не сталося? По-перше, як ми бачили, 
українізація наражалася на впертий пасивний спротив і саботаж із боку ро
сійського та зросійщеного міського населення. Усупереч початковим споді
ванням більшовиків, здійснення цієї політики виявилося не такою простою 
справою. Звісно, під проводом Кагановича партія була рішуче налаштована 
застосовувати тиск проти рядових російських службовців. Однак вимогу 
зукраїнізуватися, як правило, найдемонстративніше легковажили не рядові

275 Див.: Богдан Кравченко, Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX 
століття (Київ, 1997); George О. Liber, Soviet Nationality Policy, Urban Growth and 
Identity Change in the Ukrainian SSR 1923-1934.
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службовці, а члени партії та високопосадовці, чиї позиції були набагато міц
нішими. З боку Центру українізація мала підтримку, але «м’якого» ґатунку. 
Сталін санкціонував застосування жорсткої лінії на українізацію й доручив 
Кагановичу здійснювати її. Утім, коли з’ясувалося, що йдеться про трива
лий процес, який викликає певне невдоволення в лавах партії та робітничого 
класу, Центр почав рекомендувати гнучкіший підхід. Ця зміна відбилася в 
листі Сталіна (квітень 1926 року), в резолюціях комісії Оргбюра з питань 
коренізації (1926-1927), у перевірках ЦКК (1927-1929) та в двозначній по
зиції ЦВК і Політбюра в справі цілковитої мовної українізації філій усесо- 
юзних установ. Тим самим партія реагувала не так на російську громадську, 
як на російську партійну думку.

Пасивність і неприхильність з боку партійців і керівників, з одного боку, 
та недостатня категоричність Центру, з другого, поступово знівелювали жор
стку лінію на українізацію. І якщо реалізація цієї політики навіть за наявнос
те жорсткої підтримки йшла нелегко, то за її браку вона просто не мала шан
сів на успіх. Соціялістичний наступ приніс із собою посилення централізації, 
а відтак і розширення вжитку російської мови вкупі з новою хвилею ідеоло
гічної ворожости щодо українізації. Це був ще один удар по жорсткій лінії. 
Нарешті, як буде висвітлено в розділі 5, хвилю терору, що супроводжувала 
соціялістичний наступ, було спрямовано проти українських «націоналістів», 
а не великоросійських шовіністів. За несприяння утвердженню української 
мови ніколи не притягли до показового процесу й поготів не розстріляли 
жодного директора всесоюзного підприємства, тоді як за надто активну під
тримку українізації стратили або засудили до ув’язнення багатьох представ
ників інтелігенції. Терор був ознакою жорсткої лінії в політиці, що її можна 
було порівняти з колективізацією чи індустріялізацією, які мали бути ви
конані за всяку ціну. Українські посадовці зробили відповідні висновки. їхнє 
ставлення до українізації збігалося з від початку присутніми очікуваннями, 
що ця політика буде здійснюватися в межах м’якої лінії, тобто радше умов
но, з цинічною та суто пропаґандивною метою. А що ця політика аж ніяк не 
належала до стрижневих більшовицьких завдань, то поважні господарські, 
промислові та політичні органи (насамперед відповідальні за жорстку лінію) 
могли її нехтувати. Як скаржився один з інспекторів, вони чекали, поки їх 
змусять зукраїнізуватися276. Але примус так і не було застосовано.

276 ЦДАВО, ф. 539, оп. 5, спр. 1250 (1929), арк. 70.
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Утвердження статусу корінних народів 

на радянському Сході (1923-1932 роки)

Нині, коли термін «орієнталізм» зусиллями Едварда Саїда здобув за
гальне визнання, ще й породив окрему наукову індустрію, мало що є в наших 
очах такою ж очевидною прикметою колоніяльного способу мислення, як 
поділ людства на дві довільно встановлені, заідеологізовані й нерівноправ
ні категорії: «Схід» і «Захід». Хоч як дивно, Радянський Союз, що прого
лосив свою національну політику як деколонізаційну, не відкидав цих ка
тегорій і не пропагував натомість ідеї єдности людства. Точніше, він робив 
це лише в певному сенсі. Марксистські погляди більшовиків на суспільство 
зумовлювали їхнє заперечення расового змісту категорій «Схід» і «Захід», а 
також довготривалого збереження відмінностей між народами в економіч
ному, суспільному й політичному житті. Втім, протипокладення «Сходу» та 
«Заходу» й надалі застосовували до культурних відмінностей, часом на вели
ку міру повторюючи старий расовий поділ. Зрештою, це не повинно дивува
ти. Важко знайти ліпшу ілюстрацію тези про збереження старих імперських 
уявлень новою Імперією національного вирівнювання (при одночасному 
оберненні навспак політичних висновків), аніж це підхоплення й переосмис
лення успадкованого від колоніялізму поділу на «Схід» і «Захід». Оскільки 
це задавнене протиставлення безпосередньо впливало на вибір політичного 
курсу, про нього йдеться й у моєму аналізі коренізації. В розділі 3 досліджено 
мовну коренізацію на Україні -  найвиразніший приклад політики, властивої 
для радянського «Заходу». В розділі 4 розглядатиметься магістральна по
літика на радянському «Сході» -  система національного вирівнювання, що 
полягала в наданні переваг неросіянам при вступі до навчальних закладів, 
працевлаштуванні та просуненні кар’єрними щаблями1.

1 На конкретному прикладі коренізацію на радянському Сході найкраще описано в 
дисертації Едріени Едґар. Див.: Adrienne Edgar, The Creation of Soviet Turkmenistan, 
1924-1938 (Ph. D. diss., University of California-Berkeley, 1999): 249-290.
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Схід і Захід

Утім, перше ніж заходитися коло цього розгляду, варто трохи уважні
ше придивитися до підложжя радянського протиставлення Сходу та Заходу. 
У радянській Імперії національного вирівнювання мали поширення два ри
торичні аргументи, до яких могли вдаватися (й удавалися) неросіяни, обсто
юючи свої національні інтереси. По-перше, побутувала така собі риторика 
автохтонности. Нею могли користуватися всі радянські національності, крім 
росіян (принаймні до русифікації РСФРР у середині 1930-х років). Як по
казано в розділі 1, коренізація (тобто «автохтонізація») була превентивною 
політикою, покликаною запобігти небезпеці націоналізму серед неросій
ських народів, що зазнали були колоніяльного гноблення за старого режиму. 
Задля цього вони мусили мати свою територію, розмовляти своєю мовою, 
виконувати вказівки своїх керівників і розвивати свою культуру. До деколо- 
нізаційної риторики автохтонности належала, як її частина, і риторика лихо
дійства, яка могла бути обернена (й оберталася) проти кожного росіянина 
(або зросійщеного тубільця), запідозреного в колоніяльних уподобаннях. Її 
зразок -  суворі ленінські інвективи з приводу великоросійського шовінізму 
та «русапетства».

Отже, всі неросіяни могли індивідуально або колективно апелювати до 
Центру, покликаючись на свій особливий статус автохтонних (корінних) на
родів. Натомість риторику культурної відсталости (другий різновид) могли 
застосовувати вже не всі неросіяни. Категорію культурної відсталости (як
і автохтонности) пов’язували з більшовицькою програмою деколонізації, 
оскільки вважалося, що колоніяльний гніт із боку царату дуже загострив цю 
проблему2. При цьому культурна відсталість була щільніше, ніж автохтон- 
ність, пов’язана з розвоєвою ідеологією більшовицького девелопменталізму. 
Подібно до теоретиків модернізації 1950-х років, більшовики гадали, що іс
нує один-єдиний шлях прогресу, на різних етапах якого перебувають різні 
народи. Більшовики прагнули різко пришвидшити модернізацію колишньої 
Російської імперії. Для них це дорівнювало індустріялізації, урбанізації, се
куляризації, підвищенню рівня освіти, подоланню неписьменности та вті
ленню в життя територіяльної концепції національности. Більшовикам було 
зрозуміло, що за будь-яким із перелічених критеріїв багато радянських наро
дів (особливо «східних») належали до «відсталих» (означення «культурно» 
додавали, аби уникнути щонайменшого натяку на расистське тлумачення

2 Див.: «Національні моменти в партійному і державному будівництві. (Резолюція, 
прийнята XII з’їздом РКП (б) в квітні 1923 р.)»: 226-228.
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відсталости). Згідно з цією логікою, модернізація Радянського Союзу вима
гала спеціяльних заходів, щоб подолати «фактичну культурну та економічну 
нерівність» між розвиненими та відсталими радянськими народами3.

Кого вважати культурно відсталими? У цьому питанні від початку бра
кувало визначености, і воно, як ми побачимо, стало предметом бурхливих 
суперечок, оскільки риторика культурної відсталости могла прислужитися 
у висуненні фінансових вимог до Центру. Культурно відсталі порівняно з 
ким? Тут відповідь була очевидна: з росіянами. Хоча росіяни не вважалися 
найбільш культурно розвиненим народом у Радянському Союзі. Цей статус, 
як я вже писав, був прерогативою «західних національних меншин» (німців, 
поляків, фінів). Росіяни ж потрапляли до наступної категорії, разом із по
дібними за рівнем розвитку білорусами, українцями, євреями, грузинами та 
вірменами (щоправда, окреслення «східні» чи «відсталі» могло стосувати
ся двох останніх, коли йшлося про «феодальні» звичаї). Натомість до групи 
культурно відсталих зазвичай потрапляла решта народів -  і цей поділ ідеаль
но збігався з офіційними даними 1926 року про рівень письменности, що їх 
подано в табл. 13.

Табл. 13. Рівень письменности за національностями (1926 рік), %

Західні національності 
(частка письменних)

Східні національності 
(частка письменних)

латиші 78,1 татари * 33,6 інгуші 9,1
естонці 72,4 чуваші 32,2 азербайджанці 8,1
євреї 72,3 марійці 26,6 аджарці 7,8
литовці 70,5 удмурти 25,6 казахи 7,1
німці 61,2 башкири 24,3 кабардинці 6,8
поляки 53,8 буряти 23,2 балкарці 5,3
росіяни 45 мордва 22,9 кирґизи 4,6
українці 41,3 осетини 21,2 узбеки 3,8
грузини 39,5 черкеси 16,9 чеченці 2,9
білоруси 37,3 абхази 11,3 туркмени 2,3
вірмени 34 калмики 10,9 таджики 2,2

карачаївці 9,2 каракалпаки 1,3

Джерело: Национальная политпика в цифрах (Москва, 1930): 271-272.

* У цій позиції об'єднано волзьких і кримських татар.

3 Див.: там само: 227; Тайни национальной полишиш ЦК РКП. Стенографический отчет 
секретного IV совещания ЦК РКП, 1923 г:. 285.
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У рамках категорії культурно відсталих виділяли підкатегорію ще від
сталіших кочових народів, а найвідсталішими з-поміж усіх вважалися малі 
народи Півночі. Однак головним було розмежування між розвиненими та 
культурно відсталими. Офіційна лінія поділу між цими двома категоріями 
з’явилася щойно 1932 року, коли Наркомос, у зв’язку з суперечками стосов
но претензій на всесоюзні квоти для здобуття високої освіти представника
ми культурно відсталих народів, склав офіційний перелік із дев’яноста семи 
культурно відсталих радянських національностей (див. табл. 21)4. Отже, 
розрізнення східних і західних народів було лише скороченим (і аж надто 
традиціоналістським) варіянтом більшовицького поділу національностей на 
«розвинені» та «культурно відсталі».

Для коренізації поділ на Схід і Захід мав два важливі наслідки. Перший 
випливав на практиці з реальної різниці в показниках розвитку східних і за
хідних республік, що її й віддзеркалено в табл. 13 даними про рівень пись
менносте. На цю різницю звернув був увагу Єнукідзе під час дискусії навко
ло коренізації на засіданні Оргбюра: «[...] одну систему ми маємо в європей
ських національних республіках, іншу в азійських»5. На його думку, це по
яснювалося тим, що коли на Україні (чи в Білорусії) було легко вишколити 
національні кадри й висунути їх на відповідні посади, то на Сході низький 
рівень письменности ставив на цьому шляху великі перешкоди: «[...] завдан
ня полягає в тому, щоб розпочати знизу [...]. По роках ми матимемо певний 
кадр, коли заведемо школи»6. Єнукідзе мав рацію. Хоча попервах східні 
республіки і пробували наслідувати Україну, невдовзі вони мусили зосере
дити сливе всі зусилля на вирівнювальних заходах -  на відміну від тієї-таки 
України чи Білорусії, де головну увагу приділяли мовній коренізації. Задля 
цього, як ми бачили, Україна використовувала риторику автохтонности, на- 
магаючися (у підсумку марно) обмежити втручання всесоюзних установ, які 
саботували українізацію.

На радянському Сході запанувала діяметрально протилежна ситуація. 
Оскільки вишкіл тубільних кадрів і взагалі народна освіта вимагали вели
ких коштів, а східні національно-територіяльні одиниці мали замалі влас
ні ресурси, вони активно наполягали, щоб на ситуацію впливали всесоюз
ні органи, надаючи конче потрібну фінансову допомогу. У цьому контексті 
вони покладалися на риторику «культурної відсталости» й обіцянку Центру

4 Див.: «Об ударном культобслуживании отстальїх национальностей», Бюллетень 
Народного Комиссариата по просвещению РСФСР, № 5 (1932): 13-14.
5 РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 336 (07.10.1927), арк. 33.
6 Там само, арк. 34.

174



Схід і Захід

допомогти їм наздогнати розвинені радянські національності. Це означає, 
що саме на радянському Сході під добу НЕПу зосередилися два ключові 
нерозв’язані питання радянської національної політики. Перше з них сто
сувалося можливости ліквідації наслідків царського колоніялізму шляхом 
виселення колоністів-слов’ян і надання корінній національності принци
пових переваг у наділенні землею. Після запеклої борні в Казахстані (див. 
розділ 2) у цьому праві неросійським республікам було відмовлено. Друге 
питання в ґрунті речі було таким: чи можна перетворити загальну обіцянку 
Центру щодо фінансово-економічної допомоги неросійським республікам 
на конкретне право її отримувати, закріплене окремим бюджетним рядком 
про субсидії культурно відсталим республікам? Боротьба розгорнеться на
вколо створення та організаційного оформлення спеціяльного «культурного 
фонду» (вже сама назва якого виводиться від офіційної категорії культурної 
відсталости), покликаного сприяти неросійським республікам у здійсненні 
коренізації.

Свій аналіз процесу утвердження статусу корінних народів на радян
ському Сході я розпочну з опису невдалої спроби створення сталого «куль
турного фонду». Відтак розгляну ранні намагання перевести коренізацію на 
радянському Сході й покажу, як фінансові, політичні й соціяльні пробле
ми, спричинені початковим прагненням запозичити її українську модель, 
змусили східні республіки применшити свої претензії й зосередитися на 
скромнішій політиці національного вирівнювання, що дістала назву функці
ональної коренізації. Буде досліджено два типові приклади запровадження 
цієї політики -  у підготуванні промислового робітництва й у галузі високої 
школи -  та показано механізм перенесення гострого міжнаціонального про
тистояння, притаманного сільським регіонам радянського Сходу (див. роз
діл 2), у міське середовище. Насамкінець я простежу вплив соціялістичного 
наступу та культурної революції на перебіг коренізації в республіках Сходу 
й покажу, як закладена в них розвоєва ідеологія призвела до того, що одна й 
та сама політика на Україні й у Білорусії занапастила мовну коренізацію, а на 
Радянському Сході, навпаки, зумовила її істотне поглиблення.

Культурний фонд

Боротьба навколо питання про культурний фонд, що розгорнулася в но
воутвореній Раді національностей у 1924-1926 роках, виявила докорінну від
мінність між пріоритетами східних і західних національностей Радянського 
Союзу. Кажучи коротко, західним республікам ішлося про суверенність, тоді 
як східним -  про дотації. Під час дискусії щодо утворення СРСР Україна
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пробувала навіть звести представництво в новій Раді національностей лише 
до союзних республік, внаслідок чого єдиною східною республікою в ній був 
би Азербайджан7. Натомість Сталін домігся схвалення пропозиції, згідно з 
якою кожна союзна та автономна республіка отримувала по п’ять представ
ників, а автономна область -  одного представника. Завдяки цьому більшість 
делегатів до неї надсилали східні республіки. Попри це, Україна використала 
свої впливовіші позиції та своїх авторитетних лідерів, спрямовуючи роботу 
Ради національностей на власні пріоритети. Найвпливовішим членом Ради 
національностей був її перший голова Микола Скрипник, водночас нарком 
юстиції УСРР8. Свою неабияку енергію Скрипник витрачав великою мірою 
на захист конституційних прав союзних республік від зазіхань із боку цен
тральних органів. На самій лише жовтневій сесії 1924 року він виступив із 
запереченням права Центру наглядати за оздоровчо-курортною галуззю, 
збиранням податків і внесенням змін до карного та цивільного кодексів. Ба 
більше -  він поставив під сумнів конституційність існування всесоюзного 
Найвищого Суду9. На одній із наступних сесій ЦВК запеклий Скрипників 
опонент Юрій Ларін подав такий опис його діяльности в іронічних тонах:

Я знаю, що на сесіях ЦВК інколи дещо скептично ставляться до частих 
виступів т. Скрипника. Коли він виходить, витягає звід наших законів і 
починає казати: «Оце неконституційно й ось оце неконституційно, -  по
рушує права союзних республік, і ось тут пробіли не враховані» тощо, -  
часто міркують: «Та чи ж не однаково -  поставити кому тут чи там»,0.

Образ, що його змалював Ларін, викликав схвальні оплески. Блискучі 
Скрипникові виступи часто справляли велике враження на східних делега
тів, але їхні власні інтереси лежали деінде.

Зокрема, вони намагалися отримати якомога більше дотацій від Центру. 
Уже під час дискусії навколо радянської Конституції в 1923 році майбутній 
другий секретар Казахстанського крайкому Ходжанов завважив, що Україні, 
може, й болить конституція, а от східні республіки куди більше стурбовані 
зменшенням фінансування від Центру у зв’язку з запровадженням НЕПу.

7 Див.: «Из истории образования СССР», Известия ЦК КПСС, № 3 (1991): 170-172, 
178-180; № 4 (1991): 171-175; № 5 (1991): 158-165; № 9 (1991): 211-215; Двенадцатий 
сьезд РКП(б). Стенографический отчет: 576-582,655-657.
8 Див.: 1 сессия ЦИК СССР 2 созьіва. Стенографический отчет (Москва, 1924): 9.
9 Див.: 2 сессия ЦИК СССР 2 созьіва. Стенографический отчет (Москва, 1924): 326- 
333,424-428,, 616-624; ГАРФ, ф. 3316, оп. 16а, спр. 166 (1924), арк. 1-6,22-32.
10 2 сессия ЦИК СССР 3 созьіва. Стенографический отчет (Москва, 1926): 458.
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Постанови 1923 року передбачували перебазування підприємств із цен
тральних регіонів у «відсталі» східні республіки, але фінансова скрута швид
ко змусила відмовитися від цього плану11. До жовтня 1924 року в представ
ників Сходу запанувала зневіра. Під час обговорення в ЦВК нового бюджету, 
куди закладалося фінансування всіх культурних програм із місцевих дже
рел, представник Дагестану Алібек Тахо-Ґоді, чиї виступи вирізнялися смі
ливістю, невдоволено нагадав сформульовану в постановах 1923 року тезу 
про те, що «націоналів треба зрівняти фактично», і наголосив, що це вимагає 
коштів. У Дагестані, -  відзначив він, -  на той час було 130 радянських шкіл, 
куди ходили три тисячі учнів, і 2 тис. ісламських шкіл, які відвідували 40 тис. 
учнів, звідки й висновок: «Боротися місцевими засобами ми на цьому фронті 
неспроможні». Роздратування викликали передовсім Україна та Скрипник: 
той, за словами казахського представника Досова, використавши свій «гуч
ний голос», пограбував казахський бюджет на 20 млн рублів. Гостроту про
блеми фінансування вияскравив якутський старий більшовик Аммосов: 
«Якщо ми в ці роки не надамо їм [культурно відсталим національностям. -  
Т. М.] реальної підтримки, то за 10, за 25 років ми муситимемо сказати, що 
такі й такі національності зникли з лиця землі»12.

Представники Сходу вимагали, щоб Наркомат фінансів заснував спеці
альний «культфонд», з якого обслуговувалися б особливі культурні потреби 
«відсталих» східних республік. Фактично то був заклик узвичаїти одноразо
ві бюджетні витрати в сумі 1 млн. 200 тис. рублів, що їх схвалило Політбюро 
лише на 1923-1924 бюджетний рік як «культфонд» для нагальних потреб 
відсталих національних територій13. Після активного проштовхування цієї 
пропозиції, на 1924-1925 бюджетний рік передбачено п’ятимільйонний 
культурний фонд, що призначався «для забезпечення потреб культурно від
сталих автономних республік та областей»14. Пізніше було охоплено й куль
турно відсталі союзні республіки. Та все ж і цього разу фонд мав статус екс
перименту, розрахованого на один бюджетний рік15.

11 Див.: «Из истории образования СССР», Известия ЦК КПСС, № 3 (1991): 175; Тайни 
национальной политики ЦК РКП. Стенографический отчет секретного IV совещания 
ЦКРКП, 1923 г.: 115-116,285.
12 ГАРФ, ф. 3316, оп. 16а, спр. 166 (1924), арк. 39.
13 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 414 (04.02.1924), арк. 70/38; спр. 420 (21.02.1924), 
арк. 72/10; спр. 432 (10.04.1924), арк. 84/17; оп. 112, спр. 513 (08.02.1924), арк. 69/9; 
спр. 526 (24.03.1924), арк. 82/7; ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 61 (1925), арк. 10.
14 ГАРФ, ф. 3316, оп. 16а, спр. 166 (1924), арк. 29-30; оп. 17, спр. 489 (1924-1925), 
арк. 1-54.
15 Див.: там само, оп. 17, спр. 489 (1925), арк. 46-48; оп. 16а, спр. 166 (1924), арк. 65.
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Отже, східні республіки успішно застосували риторику відсталости, 
домігшися для себе особливої фінансової підтримки. Втім, залишалося пи
тання про те, які саме республіки можуть уважатися культурно відсталими. 
Представник надволзьких німців не побоявся наразитися на глузи й заявив, 
що до таких слід зарахувати і його республіку, бо «взагалі всі національні 
меншини за своїм культурним рівнем відстають від основної маси російсько
го пролетаріяту»16. Його прохання не вдовольнили. Власну культурну відста
лість намагалися обґрунтувати й білоруси -  з тим самим успіхом17. Визнані 
східні республіки змагалися між собою, доводячи, котра з них найвідсталі
ша культурно, а отже й найбільше потребує допомоги. Азербайджан пода
вав себе за «відносно відсталу республіку», що не має «міцних культурних 
традицій»18. Інгуші претендували на гроші з культурного фонду, називаючи 
себе «найвідсталішою культурно й економічно народністю на Північному 
Кавказі», щоправда, -  через місцевий гонор, -  із уточненням: «за винятком 
Чечні»19. У зверненні чувашів згадано «бідність і мало не злидні чуваського 
народу, темноту й невігластво»20. Зрештою, член Президії Ради національ
ностей Шалва Еліава запропонував вирахувати «коефіцієнт відсталости». І 
хоча до появи нового наукового коефіцієнта справа не дійшла, спеціяльна 
комісія на чолі з Андрєєвим таки відшукала якісь критерії, щоби поділити 
п’ять мільйонів рублів між двадцятьма вісьма республіками й автономними 
областями Сходу21.

Хоча гра була варта п’яти мільйонів рублів, східним республікам не 
йшлося про культурний фонд як такий. Головною метою було утверджен
ня засади, згідно з якою східні національності Радянського Союзу, врахо
вуючи їхню відсталість, мали право на отримання переваг у фінансуванні, 
причому конкретизоване у вигляді окремого бюджетного рядка. Кінцевою 
метою уявлялося створення аналогічного фонду для інвестицій в економіку. 
Цим намірам не судилося збутися. Не потрапивши до проекту бюджету на 
1925/1926 фінансовий рік, цей фонд потім був-таки відновлений ще на рік, 
але вже наступного року припинив своє існування остаточно22 -  на превели

16 Див.: там само, оп. 16а, спр. 166 (1924), арк. 44.
17 Див.: З сессия ЦИК СССР 2 сошва. Стенографический отчет (Москва, 1925): 69;
2 сессия ЦИК СССР 2 сошва. Стенографический отчет: 230.
18 3 сессия ЦИК СССР 2 сошва. Стенографический отчет: 130.
19 ГАРФ, ф. 3316, оп. 19, спр. 852 (1926), арк. 114.
20 Там само, арк. 123.
21 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 17, спр. 489 (1925), арк. 60.
22 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 19, спр. 852 (1926), арк. 114-134; 2 сессия ЦИК СССР 2 со
шва. Стенографический отчет: 144-148,151,174; Власть Coeemoe, N° 8 (1925): 9-10.
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кий жаль східних республік, які, крім утрати фінансових ресурсів, побивали
ся за його «величезним політичним значенням»23.

Культурний фонд був останнім прикладом здійснення окремої програми 
виділення коштів винятково «культурно відсталим» національним територі
ям. Намагання східних національностей домогтися від Імперії національно
го вирівнювання принципових і постійних переваг у фінансуванні не мали 
успіху -  так само, як і їхні спроби здобути контроль над землевласністю та 
міграцією, що вони тоді ж зазнали краху. 1926 року сталася символічна по
дія: ВРНГ зліквідувала свій малодієвий Відділ національностей24. Рада на
ціональностей мала дедалі поважніші проблеми навіть із заслухуванням 
представника ВРНГ, який інформував про економічний розвиток національ
них територій25. Беручи загалом, і східні, і західні національності відчували 
на собі засадничо вороже ставлення господарських органів до коренізації. Це 
не означало, що національний чинник не відігравав жодної ролі в отриман
ні фінансових ресурсів. Він міг бути присутнім у поодиноких випадках, але 
так і не набув статусу дійсного права, всупереч постановам 1923 року щодо 
національної політики. Приміром, казахський уряд успішно застосував ри
торику автохтонности та відсталости, домагаючися від Центру ухвали про 
будівництво Турксибу26. Ба більше -  з початком першої п’ятирічки Центр 
поновив обіцянки створити нові промислові підприємства у «культурно від
сталих районах», особливо в Казахстані та Середній Азії. Втім, автори до
сліджень з економічної історії одностайно вважають, що, хоча промисловість 
зростала в цих регіонах швидшими темпами (від початкового дуже низького 
рівня), модель розподілу центральних капіталовкладень зумовлювали май
же винятково загальносоюзні економічні інтереси, а національний чинник 
ледве чи відігравав тут помітну роль27.

Небажання Центру серйозно фінансувати свою ж національну політи
ку посутньо позначилося на перебігу коренізації в східних регіонах. Із куль
турного фонду 15% резервувалося безпосередньо на здійснення коренізації 
і ще 45% -  на створення системи вишколу майбутніх національних кадрів28.

23 Зсессия ЦИК СССРЗ сошва. Стенографический отчет (Москва, 1927): 740.
24 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 19, спр. 845 (1926), арк. 1-6.
25 Див.: там само, оп. 20, спр. 216 (1928), арк. 23.
26 Див.: Matthew Payne, «Turksib». The Building of the Turkestan-Siberian Railroad and the 
Politics of Production during the Cultural Revolution, 1926-1931.
27 Див.: R. W. Davies, Crisis and Progress in the Soviet Economy, 1931-1933 (London, 
1996): 485-490.
“Див.: ГАРФ, ф. 3316, on. 17, спр. 489 (1925), арк. 49-51.
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Східні республіки постійно скаржилися, що Центр не надає фінансової під
тримки для коренізації29. У середині 1920-х років різке скорочення штату 
державних службовців в автономних республіках і областях СРСР -  зара
ди зменшення витрат -  так само пригальмувало коренізацію. Як ми побачи
мо, брак коштів на вишкіл кваліфікованих місцевих кадрів і культивування 
власного чиновництва змусив уряди східних республік зрезиґнувати з мов
ної коренізації й удатися до силових методів просування представників ти
тульної нації, часто ставлячи їх на місце звільнюваних росіян, що вело до 
загострення міжнаціональної ворожнечі.

Механічна коренізація 
(1923-1925 роки)

Ранній період коренізації на радянському Сході нагадував українські по
дії. З’явилося кілька символічних документів, що перший з них іще в черв
ні 1921 року випустив завжди безкомпромісний татарський уряд, але реальна 
робота почалася щойно після ухвалення постанов із національної політики в 
квітні та червні 1923 року30. Одразу по дванадцятому партійному з’їзді майже 
кожна республіка та автономна область проголосила власну коренізацію, за
початкувавши, зокрема, такі екзотичні кампанії, як зирянізація чи якутиза- 
ція31. У лютому 1924 року ВЦВК, чия юрисдикція тоді поширювалася на всі 
східні республіки Радянського Союзу, крім Закавказзя, утворив спеціяльну 
комісію для нагляду за коренізацією. Наслідком її роботи стала квітнева по
станова 1924 року, а згодом ще й спеціяльний обіжник, у якому Центр давав 
санкцію на здійснення коренізації вкупі з практичними настановами32.

Так почався період, що пізніше дістав пейоративну назву «механічна 
коренізація» -  з огляду на задіяну для її переведення систему силових за
собів просування представників корінної нації, зокрема й звільнення з ро
боти росіян, що мали поступитися їм своїми місцями, та застосування геть 
зовсім необгрунтованих квот. Щоправда, в ранніх документах віднаходимо

29 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 118, спр. 1 (1924).
30 Див.: В. Н. Дурденевский, Равноправие язьїков в советском строе (Москва, 1927): 189— 
191,200-201,218-220; ГАРФ, ф. 1235, оп. 118, спр. 1 (1923), арк. 1-5; 69-70.
31 Див.: Н. Шахов, «Зьірянизация», Комі му -  Зьірянский край, № 1-2 (1924): 65-73; 
ГАРФ, ф. 1235, оп. 122, спр. 166 (1924), арк. 2-28; В. Н. Дурденевский, Равноправие 
язьїков в советском строе: 119-237.
32 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 118, спр. 1 (1924), арк. 21-22, 27-60; В. Н. Дурденевский, 
Равноправие язьїков в советском строе: 176-177.
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радше українську модель з характерним для неї притиском на мовній ко
ренізації. Це простежується в рішеннях уряду Татарії, що їхньою проголо
шеною метою була «реалізація татарської мови», і віддзеркалюється в на
зві квітневої (1924 року) постанови ВЦВК: «Про заходи щодо переведення 
книговодства державних органів у національних областях і республіках на 
місцеві мови»33. Ухвали східних республік нагадували українську липневу 
постанову 1923 року, але різнилися від української ж таки квітневої поста
нови 1925 року тим, що стверджували не пріоритет місцевої мови, а тільки її 
рівність із російською. Як зазначалося в розділі 2, у Татарії, де татари стано
вили невеличку відносну більшість (44,88% усього населення проти 43,13% 
росіян), татарська мова мала використовуватися в усіх районах, де татари 
були найчисленнішою національною групою. Центральні органи мусили 
листуватися з цими районами татарською мовою, але поза тим могли вжи
вати російську в біжучій роботі. Слідами Татарії пішла більшість східних 
республік34. Лише в республіках, де росіяни були невеличкою меншиною 
(Середня Азія, Азербайджан, Якутія, Комі автономна область), татарський 
план розглядався як перший, розрахований на коротку перспективу, крок у 
напрямку до віддаленішої мети -  суцільної мовної коренізації35.

Як і на Україні, недооцінка труднощів, пов’язаних зі здійсненням мов
ної коренізації, доходила майже до смішного, а пропоновані терміни пере
ходу на місцеві мови були вкрай утопічні. Однією казахською постановою, 
ухваленою 1923 року, передбачалося завершити впровадження рівнобіжно
го книговодства казахською мовою в усіх центральних урядових органах 
за 13 місяців (при тому, що рівень письменности становив 7,1%). Узбецька 
постанова, датована 1924 роком, містила вказівку виконати аналогічний пе
рехід на обласному та центральному рівнях невідкладно (рівень письмен
ности -  3,8%). До кінця 1920-х років жодна з обох цих республік не могла 
похвалитися навіть тим, що національною мовою ведеться хоч би 10% до
кументації36. Більшість східних республік запозичили й українську практи

33 Див.: В. Н. Дурденевский, Равноправие язьїков в советском строе: 176-177,192-195.
34 Див.: там само: 119-241.
35 Щодо Узбекистану та Казахстану див.: там само: 135-136; щодо Комі Республіки див.:
Н. Шахов, «Зьірянизация»; щодо Якутії див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 122, спр. 166 (1926), 
арк. 34-38; щодо Середньої Азії див.: РГАСПИ, ф. 62, on. 1, спр. 220 (24-27.01.1927), 
арк. 2-52.
36 Див.: В. Н. Дурденевский, Равноправие язьїков в советском строе: 201-202; ГАРФ, 
ф. 374, оп. 27с, спр. 1707 (1929), арк. 112,117; 7 Всеказахская партийная конференция 
ВКП(б). Стенографический отнет (Алма-Ата, 1930): 254.
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ку організації курсів національної мови для росіян. Якутія навіть ухвалила 
закон, знову ж таки взорований на українському прикладі, що передбачав 
звільнення з роботи всіх державних службовців, які не опанують якутської 
мови37. Утім, цими курсами вдалося хіба що посіяти на короткий час паніку 
серед місцевих росіян38.

Оцінити успішність цих ранніх програм мовної коренізації непросто, бо 
відповідної статистики є обмаль, а та, що є, викликає великі підозри. Та все ж 
сила принагідних фактів, зафіксованих в архівних джерелах, підказує, що до 
кінця 1920-х років жодна східна республіка не змогла піднестися над дослівно 
мінімальним рівнем використання національної мови чи то на республікан
ському щаблі, чи на місцевому (область, округа, кантон). У східних республі
ках, що досягли найпомітнішого прогресу, -  Татарії, Чувашії, Азербайджані, 
Казахстані, Узбекистані -  національну мову вживали в більшості органів 
державного управління районного щабля й у сільських радах39. Татарія да
леко випереджала решту республік систематичністю й енергійністю докла
дених до коренізації зусиль, і, відповідно, саме звідти походить найпевніша 
статистика. 1924 року татарську мову використовували у 82% сільських рад і 
45,9% районів, де татари становили більшість. На 1927 рік ці показники було 
поліпшено, вони сягнули 90% і 76,9% відповідно40. А що саме Татарія відзна
чалася найвищим рівнем письменности серед населення і вирізнялася поміж 
східних республік радикальністю настроїв в уряді, навряд чи котрась інша з 
тих республік могла досягти ліпших результатів.

Прихильники коренізації в східних республіках хутко збагнули, що 
єдиним способом запровадження рідної мови в центральні республіканські 
установи було масове обсадження центрального апарату представниками 
титульної нації. Тому впродовж 1920-1930-х років головним пріоритетом 
коренізації на радянському Сході залишалося просунення місцевих кадрів

37 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 120, спр. 101 (1925), арк. 26-26 зв., 54; оп. 118, спр. 1 (1924), 
арк. 4; РГАСПИ, ф. 17, оп. 32, спр. 111 (1927), арк. 17.
38 Див.: ГАРФ, ф. 1235, on. 118, спр. 1 (1924); пор. РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 60 (1926), 
арк. 24; оп. 32, спр. 111 (1927), арк. 17.
39 Щодо Чувашії та Казахстану див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 120, спр. 102 (1926), арк. 1-5; 
щодо Казахстану див. також: там само, ф. 3316, оп. 20, спр. 431 (1927), арк. 90; 
щодо Азербайджану див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 17, спр. 13 (1927), арк. 144-148; щодо 
Узбекистану див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1707 (1929), арк. 110-112.
40 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 33, спр. 443 (1925), арк. 27; ГАРФ, ф. 1235, оп. 122, спр. 166 
(1927), арк. 103-104. Між 1924 і 1927 роками в Татарії відбувся перехід з волосної 
на районну систему (з більшими за розміром адміністративними одиницями). Дані 
1927 року стосуються вже районних, а не волосних виконкомів.
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на керівні посади. З цього приводу варто підкреслити, що цей вибір ґрунту
вався на власному досвіді східних республік, які дійшли висновку (невдовзі 
підтриманого Центром), що саме такий курс буде оптимальним. Центр не 
накидав східним республікам нової політики. Навпаки, квітнева постанова 
ВЦВК 1924 року містила утопічну рекомендацію перенесення української 
моделі на радянський Схід.

Пошук найліпшої стратегії цілеспрямованого сприяння представникам 
титульної нації призвів, серед іншого, до нестримного експериментаторства. 
Перший підхід, уможливлений нетривалою фінансовою щедрістю Центру в 
1924-1926 роках, -  це програма т. зв. практикантства. У її рамках неквалі- 
фіковані представники титульної нації отримували повну платню держав
ного службовця, перебуваючи на стажуванні для ознайомлення з керівною 
роботою. Обіжник, виданий ВЦВК у квітні 1924 року, дозволяв національ
ним республікам збільшити свої штати службовців аж на 10%, щоб надати 
місця таким практикантам41. Як наслідок, 1924 року з-поміж 1288 службов
ців центральних органів управління Туркестану 126 (або 9,8%) були прак- 
тиканти-націонали. Це одразу ж стало вагомим складником коренізації. В 
уряді Туркестану на частку практикантів припадало 46,7% усієї чисельности 
працівників титульної нації. Крім того, тисячі практикантів стажувалися на 
місцях42.

Практиканти викликали роздратування в усесоюзних комісаріятах та на 
промислових підприємствах, які мусили виділяти кошти на їхню заробітну 
платню з власних бюджетів. За повідомленнями туркестанських властей, від
повідні підприємства спочатку «категорично відмовилися приймати практи
кантів». Коли їм наказали це зробити, вони продовжили саботаж, створюючи 
нестерпні умови роботи й маючи практикантів «за явище тимчасове, нанос
не, що підлягатиме безумовному усуненню в найближчому майбутньому»43. 
Росіяни, які навчали практикантів, відчували до них природну нехіть, бо то 
була неминуча загроза їхньому перебуванню на власних посадах. Головно 
через великі витрати -  а в 1927 році на цю програму в Татарії пішло понад 
один мільйон рублів -  практикантство з 1926 року почали скорочувати (рів
ночасно з ліквідацією культурного фонду)44. Воно зійшло нанівець до кінця
1927 року.

41 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 118, спр. 1 (1924), арк. 197.
42 Див.: там само, арк. 144; РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 59 (1927), арк. 18.
43 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 489 (1926), арк. 30-31.
44 Див.: там само, ф. 17, оп. 69, спр. 59(1927), арк. 18,106; оп. 85, спр. 206(1927), арк. 12; 
ф. 62, оп. 2, спр. 489 (1926), арк. 44; ГАРФ, ф. 3316, оп. 20, спр. 431 (1927), арк. 39.
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Під час реалізації програми практикантства центр востаннє погодився 
фінансувати розширення апарату державного управління виключно для 
сприяння коренізації. А що під добу НЕПу штати чиновництва в більшос
ті східних республік не зростали, деінде навіть скорочувалися, то корені- 
зація призводила до прямого змагання за посади між росіянами та пред
ставниками титульної нації. У цій конкуренції останнім -  згідно з норма
тивними документами -  надавали перевагу. У квітневій постанові ВЦВК
1924 року зазначалося, що, «приймаючи на державну службу, за рівности 
інших умов, перевагу слід надавати особам, які знають місцеві мови»45. Цей 
помірковано преференційний підхід, базований, у версії ВЦВК, на мовно
му критерії, перетворився в республіках на категоричний пріоритет, при
чому не за мовною, а за національною ознакою. У звіті про хід коренізації 
Казахстан з гордістю підкреслював: «Майже всі наркомати, крайові та гу
бернські установи республіки відомчим порядком завели правило, що на 
всяку звільнену в апараті посаду початково запрошується працівник-кир- 
ґиз і лише в тому разі, коли ця вакансія не може бути заповнена кирги
зом, вона надається росіянинові»46. Північнокавказький Гірський обком 
дав усім підпорядкованим йому органам указівку «не брати на службу не- 
горян або ж брати лише в крайньому випадку -  за відсутносте відповідної 
кваліфікації серед горян»47. Аналогічне правило діяло в разі звільнення з 
роботи. Туркестанський ЦВК постановив, що у випадку тимчасових звіль
нень робочі місця повинні в першу чергу зберігатися за особами корінної 
національносте48.

Надання переваг корінній національності легко було проголосити; наба
гато важче було знайти кандидатів із бодай мінімальним рівнем кваліфікації. 
У більшості східних регіонів показники письменности не сягали в 1926 році 
й одного десятка відсотків (див. табл. 13), причому до цієї цифри входило й 
чимало мусульманських релігійних діячів. За даними 1927 року, кількість 
письменних киргизів становила 960 в усій республіці49. Ця безвихідь спо
нукала Сталіна 1923 року рекомендувати залучення до роботи в радянських 
органах східних республік усіх представників національної інтелігенції, на

45 В. Н. Дурденевский, Равноправие язьїков в советском строе: 177.
46 ГАРФ, ф. 1235, оп. 120, спр. 101 (1925), арк. 8.
47 РГАСПИ, ф. 17, оп. 33, спр. 382 (1924), арк. 1.
48 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 118, спр. 1 (1923), арк. 137.
49 Див.: РГАСПИ, ф. 62, on. 1, спр. 220 (24-27.01.1927), арк. 12.
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віть «октябриствувачів»50. У 1927 році Зєлєнський проголошував цю засаду 
недвозначно: «[...Г]оловне завдання тут [у Середній Азії] полягає в тому, щоб 
залучити всі ті культурні сили, незалежно від їхнього класового становища, 
якщо вони лояльно налаштовані до радянської влади»51. Це й робилося. Того 
ж року Ґолощокін звітував: «[...Н]абрали до партійного, радянського, профе
сійного та господарського апарату все письменне й напівписьменне, що було 
і є серед казаків»52.

Залучення представників титульної нації до роботи в державному апа
раті та в промисловості часто покладали на спеціяльні коренізаційні комісії. 
Приклад знов-таки подала Татарія зі своєю Комісією для реалізації татар
ської мови, створеною 1922 року53. Такі комісії завжди існували при республі
канських ЦВК й мали філії при виконавчих комітетах районного та вищих 
щаблів54. Жодна зі східних республік не сформувала -  на український зра
зок -  партійного органу для нагляду за коренізацією, і та залишалася в ком
петенції установ, відповідальних за м’яку лінію. Теоретично, комісії в спра
вах коренізації мали б стежити за мовною коренізацією, але на практиці вони 
обмежувалися виконанням двох функцій. По-перше, вони складали щорічні 
плани коренізації, визначаючи кількість працівників корінної національнос
те, що їх кожен державний орган мав прийняти на роботу до кінця року. Цей 
підхід називали «розкладковим», або ж «методом процентної норми»55.

По-друге, комісії сприяли виконанню цих планів, виявляючи всіх на
явних фахівців титульної нації та спрямовуючи їх для заповнення відповід
них вакансій. За словами одного узбецького чиновника, його комісія була 
«фактично біржею праці. До нас щодня приходять 20-25 товаришів, просять 
роботу»56. Натомість один татарин описував діяльність місцевої коренізацій-

50 Тайньї национальной політики ЦК РКП. Стенографический отчет секретного IV со- 
вещания ЦК РКП, 1923 г.: 102.
51РГАСПИ, ф. 62, on. 1, спр. 220 (24-27.01.1927), арк. 14.
52 6-я Всеказахская конференция ВКЩб). Стенографический отчет (Кзнл-Орда, 
1927): 93.
53 Див.: В. Н. Дурденевский, Равноправие язьїков в советском строе: 190.
54 Звіти про татарську систему див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 118, спр. 1 (1924), арк. 1-5; 
про казахську див.: там само, оп. 120, спр. 101 (1925), арк. 5-13; про узбецьку див.: там 
само, ф. 374, оп. 27с, спр. 1707 (1929), арк. 110-119.
55 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 122, спр. 168 (1927), арк. 125 зв.; РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, 
спр. 58 (1927), арк. 243; оп. 85, спр. 206 (1927), арк. 19; В. Н. Дурденевский, Равно
правие язьїков в советском строе: 176-177.
56 РГАСПИ, ф. 62, оп. З, спр. 207 (1927), арк. ЗО.
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ної комісії таким чином: «При кантоні є уповноважений комісії, який прихо
дить до установи й каже: “У мене є одна друкарка, якщо треба, візьміть, вона 
татарка”»57. Такими силовими методами утвердження статусу корінних на
родів ці комісії, звісно, провокували вельми негативну реакцію. Зєлєнський 
безжально розкритикував роботу середньоазійських комісій у справах коре
нізації:

Треба сказати, товариші, що немає безвідповідальніших установ, ніж оці 
самі комісії. Здається, немає нікого, хто не лаяв би цих комісій за те, що 
вони погано працюють, інші за те, що вони заважають працювати, треті 
лають за те, що вони переводять націоналістичний ухил. [...] Замість пе
рейматися виробленням методів і форм пристосування книговодства до 
потреб населення, кожна комісія, коли її питають, що вона робить, відпо
відає: мовляв, ми надіслали 117 чоловік58.
Зєлєнський картав комісії, які надсилали по 117 осіб, не лише через низь

ку кваліфікацію цих людей, а й через те, що для них часто бракувало вакансій. 
Ця практика, вкупі з нереалістично високими квотами коренізації на обме
женому ринку праці, змушувала до безпосередньої заміни росіян представ
никами титульної нації. Комісія Оргбюра на чолі з Андрєєвим з’ясувала, що 
такі заміни -  окреслені як «механічна націоналізація за розкладкою» -  були 
вельми поширені на радянському Сході в 1923-1926 роках 59.Так само й ка
захська комісія у справах коренізації доповідала 1924 року, що «метод безпо
середньої заміни російських працівників киргизами набув великого застосу
вання». Наприкинці 1923 року в Туркестані з’явився закон, який дозволяв 
заміняти росіян кваліфікованими працівниками корінної національносте за 
умови, що росіяни діставатимуть пільги, належні особам, звільненим через 
скорочення кадрів в урядових органах. У Бурят-Монголії аналогічний закон 
мав чинність до червня 1927 року, а інші республіки вдавалися до тієї самої 
практики без її формального затвердження60. Офіційно встановлені перева
ги для представників корінних національностей, звісно, викликали невдово
лення серед росіян назагал, але безпосередня заміна одних другими особли

57 Там само, ф. 17, оп. 69, спр. 58 (1927), арк. 41.
58 Там само, ф. 62, on. 1, спр. 220 (24-27.01.1927), арк. 32.
59 Там само, ф. 17, оп. 113, спр. 336 (07.10.1927), арк. 149/1, 20.
“ Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 120, спр. 101 (1924), арк. 8; оп. 118, спр. 1 (1923), арк. 137,597; 
РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 298 (03.06.1927), арк. 118/10, 103; спр. 193 (10.05.1926), 
арк. 27/1,48.
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во отруювала міжнаціональні стосунки. На азербайджанському партійному 
з’їзді один делегат наводив висловлювання росіянина: «Чому мене знімають 
і замінюють тюрком, яку він має перевагу наді мною?»61 У Казахстані, як по
відомлялося, росіянинові видавали «посвідку, де сказано, що його звільнено 
“в перебігу коренізації”», і такі люди переносили «своє природне незадово
лення в середовище службовців»62. Нерідко росіян обурювала надзвичайна 
нетактовність у здійсненні коренізації. ОДПУ повідомляло, що в росіян «ви
являється невдоволення татаризацією», бо керівник татарського відділення 
Державного банку не взяв до розгляду їхніх заяв, відповівши, що «передусім 
потрібні татари, а без росіян можна обійтися»63.

В Узбекистані ОДПУ, стежачи за настроями мас, перлюструвало листи, 
що їх росіяни писали до родичів у РСФРР. У листах, перехоплених у люто- 
му-березні 1928 року, висловлювалося обурення коренізацією та ненависть 
до узбеків:

Лишенько, ходжу без роботи, а влаштуватися дуже тяжко, та й нема 
куди, а якщо й є куди, то беруть здебільша корінне населення, тобто 
узбеків, а нашому братові, європейцям, хоч помри з голоду, не зверта
ють уваги.
Тут стало дуже погано жити. Всі місця захопили узбеки, і росіянинові 
дуже важко посісти місце.
У цей час у Середній Азії нам, росіянам, улаштуватися стало не так легко, 
а років за 2-3 зовсім буде неможливо. Тут проводять повну націоналіза
цію.
Днями пройшов закон про тверде проведення узбекизації, тобто заміни 
російських службовців тубільцями-узбеками.
Жити й працювати серед узбеків попервах і взагалі тяжко, національна 
ворожнеча існує в різкій формі64.
Тоді ж таки, в березні 1928 року, група робітників написала листа до 

Середньоазійського бюра, який став предметом обговорення на засіданні ко
місії бюра в справах коренізації:

У кожній республіці запровадять «своє письмо» та «свою» мову [...], а 
тепер постає питання: «А куди ж підуть росіяни, де вони працювати

61РГАСПИ, ф. 17, оп. 17, спр. 12 (25.08-19.11.1927), арк. 185.
62 Там само, оп. 69, спр. 61 (1927), арк. 17.
63 Там само, оп. 87, спр. 196 (1925), арк. 288.
64 Там само, ф. 62, оп. 2, спр. 1349 (1928), арк. 103-107; спр. 1350 (1928), арк. 46-47.
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муть?» [...] При переведенні узбекизації в наших установах, безумовно, 
всіх росіян зніматимуть з роботи й замінятимуть узбеками, та вже й замі
няють -  це факт. [...] Вельми часто доводиться чути ремство серед служ
бовців і робітників, що їх у зв’язку з коренізацією теж скорочено чимало.
[...] Безумовно, адже й наш уряд це вже передбачає для всіх росіян, хоч- 
не-хоч доведеться їхати до Росії, бо тут, у зв’язку з коренізацією та узбе- 
кизацією, росіяни муситимуть тікати до Росії [...]. Уже й тепер від узбеків 
часто чути, «що ця країна не ваша, а наша»65.
Лист закінчувався запитаннями про заходи, що їх збирається вжити 

уряд, та про те, куди мають подітися росіяни після завершення узбекизації.
Дуже цікаво порівняти ці крайні емоції з висновками PCI про хід узбе

кизації за результатами перевірки, здійсненої 1929 року. Згідно з цими остан
німи, робота щодо узбекизації до кінця 1928 року по-справжньому ще й не 
почалася, а ухвалені в 1923-1928 роках постанови були великою мірою де
кларативні66. Як показує табл. 14, перевіркою також з’ясовано, що з серпня 
1925 року до квітня 1928 року представництво головніших місцевих націо
нальностей (узбеків, туркменів, киргизів, таджиків) в узбецькому уряді та в 
господарчих установах помітно скоротилося і в абсолютному вимірі, й осо
бливо в процентному щодо загальної кількости працівників. З огляду на цю 
статистику, чим можна пояснити широко розповсюджені серед росіян обу
рення, ба й паніку з приводу узбекизації?

Табл. 14. Представництво головніших місцевих національностей 
в узбецькому уряді та господарчих установах (1925-1928 роки)

Дата

Центральні урядові органи Центральні господарчі установи

Кількість
місцевих
службов

ців

Кількість 
службов
ців зага

лом

Частка
місцевих

служ
бовців,

%

Кількість
місцевих
службов

ців

Кількість 
службов
ців зага

лом

Частка
місцевих

служ
бовців,

%

Серп. 1925 року 238 1253 19 623 1844 33,8
Лют. 1926 року 254 1412 18 392 1766 22,2
Верес. 1927 року 195 1160 16,8 135 1047 12,9
Берез. 1928 року 227 1414 16,1 199 1310 15,2
Квіт. 1928 року 211 1741 12,1 161 1064 15,1

Джерело: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1707 (1929), арк. 108-109.

65 Там само, спр. 1262 (1928), арк. 2-3.
66 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1707 (1929), арк. 113.

188



Механічна коренізація (1923-1925роки)

Можна припустити, що на створення саме такої атмосфери вплинули 
принаймні п’ять чинників (які діяли й у решті східних республік). По-перше, 
радянський уряд у своїх «декларативних» постановах щодо коренізації по
стійно обіцяв більше, ніж міг насправді виконати, але певну паніку такою 
своєю поведінкою сіяв. По-друге, невеликої кількости скандальних випад
ків безпосередньої заміни росіян представниками титульної нації вистачало, 
щоб добряче зіпсувати міжнаціональні стосунки. По-третє, надання переваг 
за національною ознакою часто спричиняє непропорційно велике обурення. 
Коли на посаду потрапляє один узбек, що не має належної кваліфікації, сотні 
росіян почуваються скривдженими, хоча насправді вакансія могла дістатися 
лише одному з них. По-четверте, серед східних національностей кореніза
ція сприймалася буквально, як деколонізація, що зумовлювало ставлення до 
росіян як до тимчасово присутніх і небажаних чужинців. Бувши перед тим 
панівною нацією, росіяни гостро відчували втрату свого колишнього стату
су. По-п’яте, в більшості випадків місцеве російське населення під час гро
мадянської війни підтримувало більшовиків, тоді як корінне в найліпшому 
разі дотримувалося нейтралітету. Тому росіяни вважали себе за зраджених, 
бачачи, як плодами революції користується місцева людність: «У той час, 
коли росіяни воювали й накладали головою, буряти відбувалися постачан
ням м’яса. А тепер їм надають усі переваги»67.

Функціональна коренізація 
(1926-1928 роки)

На 1923-1926 роки припав період експериментування, під час якого 
східні республіки перейшли спершу від мовної коренізації до практикант
ства, а відтак до розкладкової системи й навіть до безпосередньої заміни ро
сіян представниками титульної нації. У 1926 році почалася переоцінка цих 
методів коренізації як у Центрі, так і в самих східних республіках. Підтримка 
з боку Центру залишалася непохитною. Її дублювали, з одного боку, ра
дянські органи, що стежили за впровадженням м’якої лінії, як-от Рада на
ціональностей ЦВК чи національний відділ ВЦВК, а з другого -  партійні, 
відповідальні за жорстку лінію, на кшталт відділу кадрів ЦК та Оргбюра. 
Упродовж 1924-1929 років Оргбюро регулярно заслуховувало звіти партій
них перших секретарів із різних національно-територіяльних утворень, під 
час яких обговорювано коренізацію. Наслідком були резолюції ЦК з незмін

67 РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 201 (1927), арк. 140.
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ними закликами до швидшого проведення коренізації68. Я вже згадував і про 
комісію Оргбюра у справах коренізації, яка діяла в 1926-1927 роках і так 
само беззастережно підтримувала цю політику, санкціонуючи заходи, спря
мовані на її поглиблення69. Крім того, і Каганович, і Молотов, які разом із 
Косіором головували на засіданнях Оргбюра в 1924-1930 роках, принагідно 
схвалювали коренізацію особисто70.

Хоча Центр послідовно підтримував коренізацію, він не давав чітких 
указівок щодо способів її здійснення. Який рівень представництва місцевих 
національностей у керівних органах уважати за достатній? Чи має він дорів
нювати їхній частці у загальному складі населення республіки? Чи то може 
бути проста більшість? Або чимала й помітна присутність? Якою мірою 
мають використовуватися в урядуванні місцеві мови? Метою мусить бути 
суцільна коренізація, як на Україні, чи тільки вживання місцевих мов у ро
боті з місцевою людністю, як у Татарії? На практиці, коли наступально нала
штовані республіки на кшталт України, Татарії чи Казахстану розпочинали 
програми здійснення коренізації, Центр ставив їхні дії під сумнів, якщо був 
невдоволений результатами. Хоча деяке ремство з боку росіян вважалося не- 
уникненним, саме цей побічний наслідок найбільше не подобався Центрові. 
Приміром, якщо Центр не сперечався з засадою надання переваг корінному 
населенню у працевлаштуванні, він раз у раз відкидав можливість звільнен
ня з роботи росіян для подальшої заміни їх представниками титульної наці
ональносте. Оргбюро категорично опротестувало бурятський закон, що пе

68 Див.: там само, оп. 112, спр. 531 (14.04.1924), арк. 87/3; спр. 691 (31.08.1925), арк. 105/1, 
105/2; спр. 699 (28.09.1925), арк. 112/1,112/2; спр. 715 (20.11.1925), арк. 125/1; оп. 113, 
спр. 193 (10.05.1926), арк. 27/1; спр. 270 (04.03.1927), арк. 95/1; спр. 301 (14.06.1927), 
арк. 121/1; спр. 305 (27.06.1927), арк. 125/1; спр. 656 (10.09.1928), арк. 63/2; спр. 669
(15.10.1928), арк. 73/1; (08.05.1929), арк. 117/1; спр. 756 (22.07.1929), арк. 138/1.
69 Основні матеріяли про роботу комісії Андрєєва див.: там само, оп. 69, спр. 58 (1926— 
1927); оп. 85, спр. 206 (1926-1927); оп. 114, спр. 336 (07.10.1927), арк. 6-148.
70 Наприклад, на обговоренні звіту секретаря Кримського обкому в серпні 1925 року 
Молотов сказав таке: «Поряд із цими помилками треба визнати й певні заслуги 
Обласного Комітету Криму. Ці заслуги в царині проведення татаризації не можна оці
нювати подібно до т. Калініна як лише технічне поліпшення в роботі радянського апа
рату. В цій царині зроблено немало для залучення нових працівників, для переведення 
книговодства місцевого апарату на татарську мову. Тут є певний плюс у роботі обко
му» (РГАСПИ, ф. 17, оп. 112, спр. 691 (31.08.1925), арк. 159). Під час дискусії після зві
ту першого секретаря Вотського обкому в жовтні 1928 року Каганович також закликав 
«розширювати кадри місцевих працівників, лояльних до партії та радянської влади».
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редбачав таку практику71. Так само й комісія Андрєєва засудила цей підхід, 
затаврувавши його як «механічну» коренізацію72.

Переоцінка 1926 року великою мірою сталася з огляду на невдоволення 
росіян, але то не була єдина причина. У Радянському Союзі представники 
титульної нації не наштовхувалися на «скляну стелю», яка б не пускала їх 
на керівні посади; натомість, як показано в табл. 15, існувала проблема «про
галини посередині». Ця обставина непокоїла як комісію Андрєєва, так і ке
рівництво самих східних республік, де представники титульної нації були 
найгірше представлені якраз на тих щаблях, де відбувалося офіційне книго- 
водство, через що мовну коренізацію відкладали на далеке майбутнє. Крім 
того, серед освічених фахівців, які найбільше контактували з «національни
ми масами», -  агрономів, землемірів, ветеринарів, лікарів -  переважну біль
шість становили росіяни73. Це суперечило засаді, згідно з якою коренізація 
мала переконати неросійські маси, що радянська влада -  то їхня влада.

Почасти таку ситуацію пояснювали недосконалістю розкладкової сис
теми, яка накидала певний обов’язковий відсоток представників титуль
ної нації в кожній установі, але не уточнювала, які посади вони повинні

Табл. 15. Функціональний поділ представників 
титульних націй у 1925-1928 роках, %

(частка від загальної кількости працівників відповідної категорії)

Категорія працівників Татарія Башкирія Узбекистан

Керівний склад 19,6 14,8 35,0
Технічний персонал 13,7 5,0 13,0
Допоміжний персонал 21,9 5,4 26,0
З а г а л о м 17,0 брак даних брак даних

Джерела: ГАРФ, ф. 1235, оп. 122, спр. 166 (1927), арк. 105; спр. 168 (1927), арк. 59 зв.; РГАСПИ, 
ф. 17, оп. 85, спр. 206 (1926), арк. 9.

обіймати. І казахські, й татарські посадовці заявляли, що ці квоти здебіль
шого заповнюють «прибиральниця, двірник, сторож, кучер, посильний»74.

71 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 298 (03.06.1927), арк. 118/10.
72 Див.: там само, спр. 336 (07.10.1927), арк. 20.
73 Див.: там само, оп. 69, спр. 59 (1926), арк. 6-9; спр. 60 (1926), арк. 132-136; оп. 17, 
спр. 12 (28-29.05.1927), арк. 148-149.
74 Там само, оп. 69, спр. 61 (1926), арк. 16; спр. 60 (1926), арк. 46.
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Звідси постав популярний у Татарії жарт про те, що «йде не татаризація, 
а кучеризація апарату»75. Поряд із залученням представників титульної на
ції як допоміжного персоналу, існувала тенденція висувати їх на примітні 
керівні посади, особливо виборні (див. табл. 16). У випадку виборних посад 
виконати програми утвердження статусу корінних народів було найлегше,
бо для цього не була потрібна якась особлива кваліфікація. У багатьох рес
публіках квоти діяли на всіх виборах76.

Табл. 16. Представництво титульних націй 
у виборних радянських органах, % (1927 рік)

Автономна
республіка

Сільські
ради

Волосні
ради

Повітові
ради ЦВК

Частка 
в складі 

населення

Башкирська 25,9 29,4 34,7 34,7 23,7
Бурят- Монгольська 50,8 47,6 55,1 49,1 43,8
Дагестанська 67,4 брак даних 56,0 брак даних 61,8
Казахська 59,9 62,5 брак даних брак даних 57,1
Карельська 49,6 45,0 38,7 36,4 37,4
Киргизька 73,1 66,7 55,2 50,0 66,6
Кримська 37,4 брак даних брак даних 29,3 25,1
Татарська 51,9 52,8 55,2 52,4 44,9
Чуваська 77,8 77,6 68,2 78,3 74,6
Якутська 92,9 81,2 71,1 69,4 85,1

Джерело: Национальньїй состав виборних органов власти РСФСРв 1927 г. (Москва, 1928): 56-66.

Тенденція розставляти національні кадри на керівних посадах, де вони 
очолювали переважно російський технічний апарат, викликала стурбова
ність у Центрі щонайменше з трьох причин77. По-перше, з-поміж висуван
ців корінної національносте було багато людей без належного фахового 
вишколу, через що вони легко могли стати об’єктом маніпуляції для поза
партійних спеціялістів. Особливо актуальним це було для Узбекистану, де, 
приміром, у відділі сільського господарства Кокандської областе посади за
відувача та заступника обіймали узбеки-висуванці: «Однак з’ясувалося, що

75 Там само, спр. 58 (1926), арк. 36.
76 Див.: Стенографический отчет о заседании XI областной партийной конференцій 
(Казань, 1925): 344.
77 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 336 (07.10.1927), арк. 149/1,19.
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ні завідувач, ні заступник не тільки не керують роботою, але не мають навіть 
ні стола, ні стільця, де вони могли б сидіти. [...] Фактичним господарем дер
жавного насіннєвого фонду є позапартійний спеціяліст, який і веде всю його 
роботу»78. Про щось подібне писав один росіянин у перехопленому листі: 
«За голів і різних завідувачів -  сарти [застаріле позначення осілих мешкан
ців Туркестану. -  Т. М.\, а спеціялісти та всі технічні працівники -  росіяни, 
які ліпше розуміються, і ось за спиною росіян і живуть, отримуючи добру 
платню»79. З одного боку, йшлося про національний різновид проблеми сто
сунків між більшовиками і спеціялістами. Із другого боку, схожі явища спо
стерігаються і в інших країнах, де практикується система соціяльного утвер
дження певних національностей. Наприклад, у Малайзії, де малайським під
приємцям надають переваги, є фірми, відомі як «бізнес Алі-Баби», де малай
цеві (Алі) платять за виконання ним ролі формального власника, а насправді 
підприємством володіє й керує китаєць (Баба)80.

Занепокоєння викликала також переконаність представників титуль
ної нації у невіддільності власного права обіймати керівні посади, замість 
належної, здавалося б, у цих випадках удячности та скромности. Росіяни 
повсякчас скаржилися, що кожен корінний працівник хоче бути наркомом: 
«[...Л]едве підріс, одразу ж гадає, що він годиться на наркома, і його кни- 
говодом не посадиш»81. Те саме казали про аджарців місцеві грузини: «Всі 
аджарці хочуть бути наркомами»82. Репліки такого ґатунку віддзеркалювали 
поширене уявлення про східні народи як ліниві й розбещені, але досить хи
трі, щоб обернути коренізацію собі на користь, удаючи, ніби сприймають її 
поважно, а на претензії можуть відповісти словами одного татарина, який на 
погрозу росіян не обрати його заявив: «[...] обирай, або будеш великодержав
ний шовініст»83.

Ішлося, звісно, про найцинічніші вияви загальнопоширеного меркан
тильного спекулювання на етнічній належності. Неросіяни, що з-посеред 
них було багато таких, хто не мав належної освіти, ба й не знав російської

78 Там само, ф. 62, оп. 2, спр. 489 (1926), арк. 10 зв.
79 Там само, спр. 1349 (1928), арк. ЗО зв.
80 Див.: Donald Horowitz, Ethnic Groups in Conflict: 666.
81 РГАСПИ, ф. 17, on. 69, спр. 58 (1926), арк. 25. Схожу скаргу в Азербайджані див.: там 
само,оп. 17, спр. 12 (28-29.05.1927), арк. 173.
82 ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1483 (1929), арк. 44.
83 2 Пленум областного комитета ВКП(б) Татарской республики II созьіва. Стено
графический отчет (Казань, 1926): 16-17.
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грамоти, вдавалися до чи не єдиного приступного їм способу соціяльного 
утвердження. Утім, партійні очільники розглядали цю поведінку радше 
як егоїстичну або націоналістичну, дарма що передумови для неї створи
ла їхня ж власна політика. Мало хто з-поміж більшовиків був годен дати 
спокійний і влучний опис цього процесу на кшталт того, що вийшов із-під 
пера Зєлєнського, спостережливого першого секретаря Середньоазійського 
бюра:

Наш місцевий інтелігент, кепсько підготований, має менше культурних 
навичок, має менший вишкіл у роботі держапарату. Він хоче висунутися. 
Якщо він комуніст, він має перевагу, і цим пояснюється великою мірою 
потяг інтелігенції до нашої партії. Та якщо він не комуніст -  як він може 
піднятися вгору службовими житейськими щаблями? Або він повинен 
працювати, як європеєць, або він повинен висунути якісь інші моменти, 
які б давали йому перевагу над європейцем -  тому він висуває основний 
національний момент. Це джерело націоналізму тільки з’являється, і що 
більше ми матимемо інтелігенції, то сильніше це джерело тиснутиме на 
нас84.

Утім, навіть Зєлєнський, правильно збагнувши суть явища, мав меркан
тильне використання етнічности за різновид націоналізму. Як ми побачимо 
в розділі 6, у той самий час Каганович дійшов схожих висновків на Україні. 
Дедалі поширеніше тлумачення коренізації як причини посилення націона
лізму та міжнаціонального протистояння поступово змусить згорнути цю 
політику.

Нарешті, на додачу до цього не до кінця усвідомленого занепокоєння 
зростанням націоналізму, Центр мав іще й клопіт з використанням чинни
ка коренізації в унутрішній боротьбі фракцій самої комуністичної партії на 
місцях. Фракційність у національних республіках виявлялася набагато ви
разніше, ніж у російських регіонах, а найбільше дошкуляла саме в східних 
республіках. У неросійських регіонах партійні лави часто бували поділені за 
національною ознакою. Зазвичай російська фракція в спілці з відносно неве
ликою національною фракцією протистояла більшій національній фракції. У 
цій ситуації під завісою коренізації намагалися розставляти на відповідальні 
посади своїх політичних союзників і протеже: «[...К]азакизацією інколи ко
ристуються з групових міркувань»85. Вкупі з Кримом і Татарією, Казахстан

84 РГАСПИ, ф. 62, on. 1, спр. 220 (24.-27.01.1927), арк. 35.
85 5-ая Всеказахская конференция Российской коммунистической партии (большеви- 
ков): Стенографическийотчетирезолюции. 1-7декабря 1925г. (Кзьіл-Орда, 1925): 17.
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належав до республік, найсильніше уражених фракційністю86. Того ж таки
1925 року, коли Кагановича Сталін прислав до Казахстану першим секре
тарем крайкому старого більшовика Філіппа Ґолощокіна й усунув друго
го секретаря, казахського націонал-комуніста Ходжанова. Як і Каганович, 
Ґолощокін мав подбати про те, щоб коренізація не перетворилася на джерело 
політичної незгоди.

Замість здискредитованої практики «механічної коренізації», Ґолощокін 
негайно повів нову політику, офіційно започатковану в травні 1926 року під 
«гаслом функціональної коренізації»87. Як і Каганович, Ґолощокін повідо
мив своїх підлеглих, що відтепер партія має вважати здійснення коренізації 
власним завданням. Функціональна коренізація впроваджувала в політику 
чотири зміни. По-перше, замість загальних квот передбачався перелік кон
кретних посад (номенклатура), що підлягав виконанню. Теоретично йшлося 
про посади, найпотрібніші для підтримки мовної казахизації та роботи з ка
захськими масами. По-друге, критерієм для обіймання посади мала слугува
ти не національність (казахська), а знання казахської мови. По-третє, скасо
вувалося практикантство, на зміну якому мали прийти спеціяльні коротко
термінові курси. По-четверте, розпускалася казахська комісія в справах ко
ренізації, нагляд за якою, знов-таки за українським зразком, було делеговано 
Робітничо-селянській інспекції88.

Ґолощокін недвозначно дав зрозуміти, що перехід до функціональної 
коренізації спричинило невдоволення росіян. Він писав: «Унаслідок ме
ханічної заміни європейців казаками [...] загострюється міжнаціональне 
тертя. Звільнений з установи росіянин [...] переносить своє природне не
вдоволення в середовище службовців, не вбезпечених від такої самої долі». 
Ба більше -  настрій службовців впливає на «настрій профспілкових мас: 
“коренізація -  привілей для казаків”, “Казакстан для казаків”, “нам треба 
забиратися звідси”»89. Зважаючи на повсюдність і гостроту міжнаціональ

86 Щодо Татарії див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 112, спр. 535 (06.05.1924), арк. 91/3; оп. 700, 
спр. 113/1 (12.10.1925); 7-ая областная партийная конференция Татреспублики. 
Стенографический отчет (Казань, 1923); Стенографический отчет IX областной 
конференции татарск. организации РКП(б) (Казань, 1924); щодо Казахстану див.: 
5-ая Всеказахская конференция Российской коммунистической партии (большетков): 
Стенографический отчет и резолюции. 1-7 декабря 1925 г:> РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, 
спр. 77 (1926 рік).
87 РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 61 (1926 рік), арк. 14-23. Це найраніша згадка про цю 
політику, що мені її пощастило відшукати в центральних архівах.
88 Див.: там само, арк. 16-20.
89 Там само, арк. 17.
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ного протистояння на заводах і фабриках Казахстану та Середньої Азії, 
останнє викликало неабияку стурбованість. Функціональна коренізація 
мала зарадити невдоволенню з боку росіян двома способами. По-перше, 
нею скорочувалося кількість посад, на які поширювалася коренізація, осо
бливо керівних, де працювали впливові російські комуністи. По-друге, ро
сіяни на номенклатурних посадах могли зберегти їх за собою, вивчивши 
казахську мову. Звісно, Ґолощокін здогадувався, що насправді казахську 
мову опанує хіба що жменька росіян90. Але з психологічного погляду було 
важливо поставити на місце прямолінійного пріоритету за національною 
ознакою новий пріоритет, узалежнений від реальної кваліфікації -  знання 
місцевої мови.

Окрім того, функціональна коренізація мала зарадити ще одній увираз
неній на той час проблемі -  неспроможності вишколити технічний персонал, 
оскільки більшість номенклатурних посад належала саме до цієї категорії. 
У Казахстані номенклатура республіканського рівня налічувала 1036 посад, 
і лише на 158 з них працювали особи зі знанням казахської мови. В усьому 
Казахстані було 13 тис. номенклатурних посад, а казахів на них -  2.30091. 
Згідно з планом функціональної коренізації мала бути створена низка курсів 
тривалістю від шести місяців до двох років, на яких носії казахської мови (на 
практиці казахи) могли б отримати відповідну кваліфікацію, щоб претен
дувати на 10 тис. 700 номенклатурних вакансій. Перевіркою ЦВК невдовзі 
констатовано наявність курсів «скрізь і повсюди»92. Ще один зиск від функ
ціонального підходу полягав у визнанні тієї обставини, що «ми, -  за словами 
Зєлєнського, -  не маємо безмежної кількости сил»93. Суцільна коренізація 
на кшталт української чи білоруської просто була нереальною будь-де на 
Сході.

Нова політика Ґолощокіна спершу наразилася була на спротив. Він на
писав детального листа Сталіну з викладом суті задуманих ним п’яти полі
тичних нововведень, зокрема й функціональної коренізації. Відповідь була

90 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 61 (1926), арк. 138; спр. 60 (1926), арк. 24. Насправді 
перехід до функціональної коренізації спричинив нетривале пожвавлення в справі ви
вчення росіянами мови корінного населення, яке потім швидко зійшло нанівець. Див.: 
там само, спр. 61 (1926), арк. 133-134; ГАРФ, ф. 3316, оп. 20, спр. 431 (1927), арк. 88.
91 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 206 (1927), арк. 20; 6-ая Всеказакская конферен
цію ВКП(б). 15-23 ноября. Стенографический отчет (Кзнл-Орда, 1927): 292-293.
92 ГАРФ, ф. 3316, оп. 20, спр. 431 (1927), арк. 27,89.
93 РГАСПИ, ф. 62, on. 1, спр. 220 (24-27.01.1927), арк. 10.
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лаконічна: «Тов. Ґолощокін! Я думаю, що політика, намічена в цій записці, 
є в основному єдино правильною. І. Сталін»94. Маючи схвалення Сталіна, а 
відтак і офіційну санкцію від комісії Андрєєва, функціональна коренізація 
у 1926-1927 роках швидко поширилася на решту найбільших східних рес
публік95. Судити про успішність функціональної коренізації тяжко, бо 1926— 
1928 роки були надто складні для республіканських урядів. У 1927 році 
відбулося масове скорочення урядового апарату в автономних республіках 
і областях Радянського Союзу96. Влітку того року кількість держслужбовців 
у 23 автономних республіках і областях СРСР зменшили на 26,5%, тобто з
15 тис. 392 до 11 тис. 249 осіб. Казахстан залишився без 390 посад (39,1%), 
а Татарія -  782 (25,2%)97. Теоретично представників титульної нації під час 
цих скорочень мали щадити. Однак Татарія і Башкирія доповідали про зни
ження темпів коренізації98. Так само в Узбекистані частка узбеків у централь
ному апараті уряду впала з 18% до 16,8%, а в центральному господарчому 
апараті -  з 22,8% до 12,9%".

Отже, функціональна коренізація більше важила тим, що засвідчила 
стурбованість радянської влади ремством росіян, ніж якимось відчутним 
впливом на перебіг коренізації. Результати коренізації набагато більше за
лежали від загальної ситуації з працевлаштуванням в урядових органах. 
Табл. 17 чітко показує, що частка татар в урядовому апараті Татарії невпинно 
збільшувалася в 1921-1925 роках, коли цей апарат розростався, залишалася 
на однаковому рівні в 1925-1927 роках, коли він скорочувався, і знову пішла 
вгору з наступом соціялізму.

94 6-ая Всеказакская конференцію ВКП(б). 15-23 ноября. Стенографический отчет: 
95.
95 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 122, спр. 168 (1927), арк. 57-60; ф. 3316, оп. 19, спр. 852
(1926), арк. 1-5; РГАСПИ, ф. 17, оп. 32, спр. 111 (1927), арк. 25-26; оп. 113, спр. 335 
(07.10.1927), арк. 149/1; ф. 62, on. 1, спр. 220 (24-27.01.1927), арк. 2-49; Собрание уза
конений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Татарской республики, 
№11(1927): 153-159.
96 Щодо цих скорочень див.: ГАРФ, ф. 406, on. 11, спр. 1005 (1927), арк. 1-49.
97 Див.: XV сьезд всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет 
(Москва и Ленинград, 1928): 413.
98 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 58 (1927), арк. 182; ГАРФ, ф. 1235, оп. 122, спр. 168
(1927), арк. 57 зв.
"Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 1743 (1929), арк. 44-45.
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Табл. 17. Частка татар у центральних органах державного управління 
Татарії (1921-1930 роки)

Рік Частка, % Рік У Частка, %

1921 7,8 1926 17
1922 8,9 1927 16,6
1923 9,7 1928 19,7
1924 14 1929 24,6
1925 16,8 1930 35,4

Джерела: ГАРФ, ф. 1235, оп. 122, спр. 40 (1925), арк. 24; РГАСПИ, ф. 17, оп. 33, спр. 443 (1925), 
арк. 29 зв.

Стримував коренізацію й другий важливий чинник -  наявність вишко
лених кадрів і фахівців. Більшовики воліли набирати державних службов
ців із-поміж двох категорій: робітничого класу та осіб із високою освітою. У 
східних республіках на початку 1920-х років корінні національності майже 
не мали власного пролетаріяту, а їхня присутність у системі високої школи 
була мінімальною. Більшовики заходилися виправляти цю ситуацію, вдав
шися до активних форм цілеспрямованого залучення корінних народів до 
таких галузей, як промисловість і висока освіта. У наступних параграфах я 
розгляну ці програми та їхні соціяльні наслідки, зважаючи, крім того, на ве
личезну роль культурної революції в утвердженні статусу корінних націо
нальностей на радянському Сході.

Національне вирівнювання 
і міжетнічне протистояння на промислових підприємствах

У постановах 1923 року щодо національної політики було зроблено ве
ликий притиск на формуванні національного пролетаріяту на радянсько
му Сході100. Якщо й на Україні існувала прірва між російським пролетарі- 
ятом і українським селянством, що й стало причиною «жорсткої научки 
дев’ятнадцятого року», то в Середній Азії та Казахстані вона була набага
то глибша, і більшовики тут мусили покладатися майже винятково на ро

100 Див.: «Національні моменти в партійному і державному будівництві. (Резолюція, 
прийнята XII з’їздом РКП(б) в квітні 1923 р.)к 226-228; Тайни национальной полити- 
ки ЦК РКП. Стенографический отнет секретного IV совещания ЦК РКП, 1923 г.: 283.
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сійських колоністів та залізничників101. Антинаціональна, часто щиро ра
систська політика перших більшовицьких урядів у Туркестані розпалила 
в Середній Азії повстання басмачів102. Як зазначено в розділі 2, Центр удався 
до рішучих дій 1921 року, започаткувавши радикальну земельну реформу з 
передачею землі російських колоністів місцевому селянству. Національне се
лянство можна було втихомирити, але національний пролетаріят треба було 
створити. Ще й у грудні 1926 року серед таджиків кількість промислових 
робітників становила 81, серед киргизів -  139, серед туркменів -  306, серед 
казахів -  2215, серед узбеків -  7684, серед якутів -  лише сім103. Постанови
1923 і 1925 років щодо національної політики передбачали перебазування 
підприємств із центральних російських регіонів до Середньої Азії, але, як ми 
бачили, в умовах НЕПу ці плани довелося швидко облишити. Помітний ріст 
промисловости у східних регіонах Радянського Союзу почнеться лише з ре
алізацією першого п’ятирічного плану. Звідси випливає, що місцева влада, 
здійснюючи енергійне залучення корінних національностей до роботи в про
мисловості, водночас мала справу з дуже обмеженим ринком праці.

Національне вирівнювання у пролетарському середовищі було одним 
із найзаплутаніших аспектів радянської національної політики як із прак
тичних, так і з ідеологічних причин. На Україні цю політику не застосову
вали до промислового сектора, оскільки Сталін побоювався, що це спрово
кує міжетнічний конфлікт у лавах українського робітничого класу, який був 
важливим політичним чинником. Закавказькі більшовики, пам’ятаючи про 
жахливу міжетнічну різанину в роки революції, всіляко уникали застосуван
ня політики національного вирівнювання в промисловості104. Орджонікідзе 
якось навіть завважив, що «між робітниками жодної національної різниці 
бути не може»105. Багато більшовиків погоджувалися з ним, що коренізація 
може бути потрібною для службовців (надто позапартійних), тоді як проле
таріят є верствою суто інтернаціональною, а тому національне вирівнюван
ня у промисловості неприйнятне вже бодай із самих ідеологічних міркувань.

101 Див.: Alexander G. Park, Bolshevism in Turkestan, 1917-1927 (New York, 1957): 3-58; 
Richard Pipes, The Formation of the Soviet Union (New York, 1980): 172-184.
102 Див.: Baymirza Hayit, «Basmatschi» (Koln, 1992).
103 Розрахунок за даними, вміщеними у вид.: Национальная политика в цифрах. 126— 
128.
104 Див.: РГАСПИ, ф. 17,оп. 17,спр. 12(28-29.05.1927),арк.227;спр. 30(06-14.03.1929), 
арк. 64-65.
105 III сьезд коммунистических организаций Закавказья. Стенографический отчет 
(Тифлис, 1924): 32.
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Більшість навчилася притримувати язика, але дехто, як-от Міхаіл Калінін, 
шокуючи своїх товаришів і не надто твердо засвоївши нову лінію в радян
ській національній політиці, привселюдно висловлював відмінні погляди. 
На першому узбецькому партійному з’їзді Калінін заявив, що «національне 
питання -  це питання суто селянське [...] найліпший спосіб покінчити з наці
ональністю -  це великий завод із тисячами робітників [...], який, наче жорна, 
перетирає всі національності й виковує нову національність. Ця національ
ність -  світовий пролетаріят»106.

Попри ідеологічні та практичні ускладнення, застосування національ
ного вирівнювання до промислової праці було повсюдною практикою на 
радянському Сході. Казахстан розробив систему підтримки казахської робо
чої сили в усіх випадках наймання та звільнення107. У Середній Азії корінні 
народи мали закріплені законом «переваги в реєстрації на біржах праці, в 
найманні та звільненні»108. Про ці пільги в доступі до робочих місць було 
відомо всесоюзним ЦК та ЦКК, які не заперечували проти цього109. Такі за
ходи мали місце не лише в національних республіках. 1928 року Північно- 
Кавказький край започаткував п’ятирічну програму, яка передбачала щоріч
не залучення тисячі горян до роботи на підприємствах Ростова-на-Дону та 
інших великих міст Північного Кавказу110. Подібні програми існували також 
в інших російських регіонах: скажімо, Москва запланувала залучити до пра
ці на промислових підприємствах п’ять тисяч ромів111. Національні квоти під 
час наймання на роботу з’явилися одразу після 1923 року й відкрито проіс
нували до 1933 року.

Подібно до того, як це відбувалося під час коренізації урядового апарату, 
застосування національного вирівнювання в промисловому працевлашту
ванні також часто супроводжувалося прямою заміною росіян представника
ми титульної національносте. У Казахстані застосовувано «метод механіч
ного залучення казаків до виробництва шляхом зняття з роботи робітників 
інших національностей і заміни їх казаками»112. В Узбекистані комісія з пи

і°б ргАСПИ, ф. 78, on. 1, спр. 149 (1925), арк. 109. [Цитату подано в перекладі з 
англійської. -  Ред.].
107 Там само, ф. 17, оп. 69, спр. 61 (1926), арк. 6.
108 Там само, оп. 24, спр. 15 (09.09.1928), арк. 170/3.
109 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1708 (1929), арк. 35; РГАСПИ, ф. 17,оп. 113,спр. 725
(08.05.1929), арк. 725/1,98.
110 Див.: У., « Ф о р м и р у е т с я  национальннй пролетариат», Революция и горец, № 11-12 
(1929): 64-66.
1,1 Див.: С. Абрамов, Национальная работа советов в городах (Москва, 1935): 14.
112 РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 61 (1926), арк. 6.
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тань коренізації надіслала на одне підприємство сімдесят узбеків «з пропо
зицією прийняти їх на роботу, а якщо нема місця, скоротити європейців»113. 
У Бурят-Монголії можливість таких замін було передбачено законом114. 
ОДПУ повідомляло про обурення російського робітництва тим, що проф
спілки дозволяють це робити, і наводило слова одного робітника-росіянина: 
«Якщо мене звільнять і на моє місце візьмуть бурята, то я найперше вб’ю 
цього бурята, а тоді нехай що хочуть, те й роблять зі мною»115. Перевірка ЦК 
встановила факт великої поширености цих замін, унаслідок чого «російські 
робітники оздоблюються проти радянської влади, проти профспілок»116. 
Комісія Андрєєва засудила заміну росіян, але не виступила за скасування 
розкладкової системи, оскільки при найманні на працю в промисловості не- 
кваліфікованих робітників функціональна коренізація не мала сенсу117.

Анітрохи не дивно, що такі прямолінійні дії дуже загострили міжнаціо
нальне протистояння в Казахстані та Середній Азії. Перемішання національ
ностей, що раніше існували поокремно, як правило, призводить до посилен
ня міжнаціональних конфліктів118. Крім того, як ми бачили, на початку та в 
середині 1920-х років у сільських місцевостях Середньої Азії та Казахстану, 
а також у різних районах Бурят-Монголії та Башкири, повсюдно мав місце 
жорсткий міжетнічний конфлікт. Із приходом селянства в лави пролетаріяту 
це протистояння природно переносилося до міст. До 1926 року включно полі
тичні зведення ОДПУ щодо міжетнічних конфліктів в основному стосували
ся подій на селі119. 1927 року міжетнічна напруга в сільській місцевості почала 
слабшати, а в донесеннях середньоазійського ОДПУ щоразу більший наголос 
припадав на «дедалі гостріший антагонізм на ґрунті боротьби за роботу»120. 
Починаючи з 1927 року міжнаціональне протистояння в Радянському Союзі 
перемістилося у сферу промисловости (та ринку праці).

Ташкентська біржа праці може правити за показовий приклад того, як 
співвідносилися між собою міжетнічне протистояння та коренізація. Заступ
ник директора Ташкентської біржі праці Валіходжаєв був затятим і безцере
монним обстоювачем коренізації. Приміром, у березні 1927 року він у при

113 Там само, оп. 85, спр. 206 (1929), арк. 5.
114 Там само, оп. 113, спр. 298 (03.06.1927), арк. 118/10.
115 Там само, оп. 87с, спр. 201 (1927), арк. 83.
116 Там само, оп. 113, спр. 298 (03.06.1927), арк. 118/10,102.
117 Див.: там само, спр. 336 (07.10.1927), арк. 149/1,92.
118 Див.: Donald Horowitz, Ethnic Groups in Conflict. 95-140.
119 РГАСПИ, ф. 17, on. 87, cnp. 196-200a (1925-1926); ф. 62, on. 2, cnp. 535-536 (1926).
120 Там само, ф. 62, on. 2, спр. 882 (1927), арк. 5.
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сутності двох сотень безробітних у залі біржі заперечив проти спрямування 
росіян на робочі місця, загорлавши: «Посилай узбеків, корінне населення, 
якщо не будете посилати, поставлю питання перед обкомом»121. Іншого дня 
на дверях біржі вивісили об’яву: «Потрібні робітники-узбеки»122. Ще іншого 
разу, в лютому 1928 року, коли біржа праці видала росіянці ордер на заміщен
ня посади прибиральниці в Наркоматі торгівлі, Валіходжаєв забрав його й 
віддав узбечці зі словами: «Я послав у рамках коренізації, та й годі»123.

У кількох випадках така поведінка спричиняла інциденти, аж до між
національних бійок у залі біржі праці. Приміром, у квітні 1927 року на бір
жу прибув представник ташкентської обласної комісії в справах коренізації 
й привселюдно заявив, що йому потрібні «винятково особи з корінного на
селення» на нову роботу. Безробітні «європейці» зчинили галас: «Куди ж ді
вати росіян, чи вони їсти не хочуть? Росіяни й для вас, гололобих чортів, ви
бороли свободу, а ви кажете, що ми, мовляв, узбеки, господарі в Узбекистані. 
Прийде час -  ми вам покажемо: всіх вас повбиваємо». Узбеки їм відповіда
ли: «Стривайте, ще й не те буде, ми всіх європейців попросимо забратися на 
свою батьківщину, там і порядкуйте». Працівник ДПУ доповідав, що напру
га була велика, і узбеки, яких була меншість, мусили тікати124. Іншого разу, у 
лютому 1928 року, між безробітними росіянами й узбеками дійшло до бійки:

На загальній Біржі серед узбеків і росіян виник конфлікт на ґрунті на
ціональної ворожнечі. Узбеки заявляли, що незабаром вони росіян ви
женуть з Узбекистану, бо в них є свої фахівці, а росіяни скрізь намага
ються виживати узбеків зі служби. Росіяни ж казали, що узбеки під час 
революції басмачили, а тепер лізуть до влади. Через це й почався скандал, 
ліквідований перегодом міліцією125.
Бійки на біржі праці зчинялися й у багатьох інших випадках126. 
Провокативна поведінка Валіходжаєва почасти пояснюється запеклим 

опором, на який наражалися його спроби здійснити коренізацію. Росіяни -  
директори підприємств часто повертали узбеків, яких він туди спрямовував. 
Директор пляшкової фабрики повернув вісім жінок, мотивуючи це «невмін
ням узбечок мити пляшки»127. Ба більше, ДПУ поважно ставилося до погроз

121 Там само, спр. 881 (1927), арк. 105.
122 Там само, спр. 1351 (1928), арк. 29.
123 Там само, спр. 1349 (1928), арк. 94.
124 Там само, спр. 881 (1927), арк. 125.
125 Там само, спр. 1351 (1928), арк. 191.
126 Там само, спр. 881 (1927), арк. 105.
127 Там само, спр. 883 (1927), арк. 21-22,
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віддухопелити Валіходжаєва за коренізацію, що лунали від безробітних росі
ян128. У середині 1927 року ДПУ також було стурбоване намірами безробіт
них напасти на біржу праці під «чорним прапором»129. Такого не можна було 
виключити. 1928 року в казахському місті Сєрґіополі росіяни -  безробітні та 
будівники Турксибу -  вчинили погром, побивши казахів (число поранених 
сягнуло 50) і захопивши міське управління ДПУ, щоб випустити на волю 
своїх товаришів, заарештованих після попередніх міжетнічних зіткнень. 
Хоча бунтівників жорстоко покарали, такий тиск із боку безробітних росіян 
у Казахстані був однією з головних причин, через які адміністрація будів
ництва залізниці не дотримала визначеної для казахів квоти130. Те саме зде
більшого спостерігалося й у Середній Азії. В одному узбецькому документі, 
датованому 1926 роком, відзначено: «На Біржі праці [Ташкентській. -  Т. М.\ 
згромаджуються безробітні європейці, новоприбулі з губерній РСФРР, і під 
їхнім тиском Біржі праці не дотримуються правильної політичної лінії партії 
в національному питанні»131. Погрози та реальні силові дії росіян часто були 
спонтанними вибухами гніву перед лицем великої несправедливости, якою 
в їхніх очах була коренізація, але насильницькі методи могли бути й цілком 
свідомою формою спротиву. На одному млині в Казахстані ДПУ зазначило 
такі висловлювання: «[...М]абуть, частину російських робітників звільнять, 
а на їхнє місце поставлять казаків; якщо ж воно так і станеться, то ми казаків 
будемо підводити під ремені й затягувати під шківи і тим самим залякаємо 
й решту»132.

Через заполітизованість коренізації кожне рішення найняти чи звільни
ти когось ставало політичною подією. На маслозаводі в Туркменії двоє ро- 
бітників-туркменів побилися між собою, після чого обох звільнили. Решта 
туркменів заявляли, що то був лише привід, використаний, аби замінити їх 
росіянами133. Після звільнення одного робітника-узбека з винзаводу узбець
кі робітники почали страйк, вимагаючи «узбекизації на ділі»134. Отже, між
національні конфлікти виникали не лише між безробітними. Бійки були

128 Там само, спр. 882 (1927), арк. 275.
129 Там само, арк. 275-275 зв.; спр. 883 (1927), арк. 9-24.
130 Див.: Matthew Payne, «“Turksib”. The Building of the Turkestan-Siberian Railroad and 
the Politics of Production during the Cultural Revolution, 1926-1931»: 237, 256-258, 
288-296.
131РГАСПИ, ф. 62, on. 2, cnp. 489 (1926), арк. 7.
132 Там само, ф. 17, on. 87, cnp. 196 (1925), арк. 374.
133 Там само, ф. 62, on. 2, спр. 1809 (1929), арк. 28.
134 ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1708 (1929), арк. 36.
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буденним явищем і на самих підприємствах. Великою мірою це протисто
яння було пов’язано з побоюванням утратити роботу. Особливо невдалими 
виявилися спроби підучити мешканців Середньої Азії, приставивши їх до 
росіян за підручних. Як завважував Зєлєнський, росіяни дивилися на це так: 
«Я сьогодні тут, а на завтра ти мене виженеш; то й чорт із тобою, ходи десять 
разів навколо, і нічого я тебе не навчу, крім як підкидати вугілля»133.

Утім, було б великою помилкою пояснювати міжнаціональне протисто
яння лише політикою національного вирівнювання та боротьбою за робочі 
місця. Насправді це протистояння навіть посилилося після 1929 року, коли 
перший п’ятирічний план покінчив із безробіттям і створив дефіцит робочої 
сили. Міжетнічний конфлікт зазвичай не обмежується лише змаганням за 
працевлаштування та інші переваги, але й містить у собі символічну бороть
бу за статус і зверхність на певній території136. Ми вже бачили це явище на 
прикладі міжетнічного протистояння в середньоазійському селі (як і деінде 
на Сході). Росіяни сприймали коренізацію як глибоке й незаслужене упослі- 
дження. Під час міжетнічних зіткнень вони раз у раз покликалися на свої ре
волюційні заслуги: «Ми, мовляв, воювали, кров проливали, а тепер нас мають 
за гостей; хіба ми не такі ж люди, як узбеки?»137 Коли росіяни бачили об’яву 
на біржі праці, що потрібні лише узбеки, то давали волю обуренню: «Де вони 
були з цими об’явами тоді, коли ми проливали кров, гинули, як мухи, в пус
телях Середньої Азії. Якщо виникне війна, підемо не на фронт, а проти такої 
адміністрації»138. Іншого разу, коли узбеки отримали роботу попереду росіян, 
один із цих останніх поскаржився: «Росіяни виборювали революцію, гинули, 
як мухи, а в результаті все для звірів, які пишаються тепер і заявляють: “Ви 
воювали, спасибі, а ми працюватимемо”»139. У таких наріканнях переважали 
два мотиви: по-перше, росіяни поклали були величезні жертви на олтар ре
волюції й несправедливо не отримують законної винагороди; по-друге, ко- 
ренізація зробила з них марґіналів, гостей на землі, яку вони вважали своєю 
батьківщиною. Особливо росіян обурювало те, що коренізація ґрунтувалася 
на уявленні про узбеків як законних господарів Узбекистану: «[...Н]аші діди 
завойовували Туркестан, а узбеки тепер за хазяїв»140.

135 РГАСПИ, ф. 62, on. 1, спр. 220 (24-27.01.1927), арк. 47.
136 Див.: Donald Horowitz, Ethnic Groups in Conflict.
137 РГАСПИ, ф. 62, on. 2, спр. 881 (1927), арк. 141.
138 Там само, спр. 1351 (1928), арк. 29.
139 Там само, спр. 1350 (1928), арк. 103.
140 Там само, спр. 1808 (1929), арк. 109.
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Виглядає на те, що більшість узбеків тлумачили коренізацію у відповід
ний спосіб. Сприйнявши поважно радянську риторику щодо деколонізації, 
вони взяли собі в голову, що коренізація дає їм безумовне першенство в усіх 
сферах життя Узбекистану, а не тільки вибірковий пріоритет у деяких ца- 
ринах, пов’язаних із національною культурою, як це задумувало радянське 
керівництво. Під час сутичок на біржі праці узбеки пояснювали росіянам: 
«Ми господарі Узбекистану, і тому нас мають посилати в першу чергу»141. 
Хоча й не в такому формулюванні, цей практичний висновок був прийнят
ним із погляду радянської політики. Утім, в іншому випадку узбеки одержу
вали на одному підприємстві вищу платню за ту саму роботу. Один робітник- 
узбек виправдовував це просто: «Наша влада, тому ми так і отримуємо»142. 
Маючи почуття, що Узбекистан належить їм, узбеки називали росіян «гос
тями» й під час національних зіткнень казали їм забиратися «геть ізвідси з 
Узбекистану»143 й вертатися на «свою батьківщину»144. Поширена серед не- 
росіян тенденція брати буквально те, що радянське керівництво мислило 
лише як політичний маневр, була постійною проблемою в сприйнятті коре- 
нізації. Таке тлумачення, зрештою, защеплювалося не лише в неросіян. Хоча 
росіяни впродовж 1920-х років і надалі переважали як у державному апараті, 
так і на підприємствах, вони раз у раз висловлювали побоювання, що їх «ви
женуть із Середньої Азії»145. Ці перебільшені побоювання слід сприймати 
поважно, бо вони не тільки лунали під час привселюдних сутичок, але так 
само містилися в перехоплених листах: «Я хотів потрапити на фабрику, але 
росіян не беруть, а самих лише узбеків. Незабаром, либонь, усім росіянам 
доведеться через це звідси виїхати до Росії»146. З іншого листа: «Отже, не
довго чекати, коли нас чемно всіх росіян попросять виїхати до європейської 
частини Росії»147.

Цей екзистенційний конфлікт зумовлював принаймні три характерні 
риси міжетнічних стосунків на промислових підприємствах радянського 
Сходу: повсюдне поширення етнічної сегрегації, раптовість і неспровоко- 
ваність міжетнічних сутичок, а також поступове набуття цим конфліктом 
певних символічних форм. Прибулого зі сторони майже незмінно вражала

141 Там само, спр. 1351 (1928), арк. 156.
142 Там само, спр. 882 (1927), арк. 274 (зв.).
143 Там само, арк. 274.
144 Там само, спр. 881 (1927), арк. 125.
145 Там само, спр. 1809 (1929), арк. 73.
146 Там само, спр. 1808 (1928), арк. 74.
147 Там само, спр. 1349 (1928), арк. 106.
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повсюдність етнічної сегрегації. У звіті про умови праці на одному туркмен
ському нафтовому родовищі йшлося: «Насамперед в очі впадає те, що всі 
робітники-одинаки на нафтопромислах розселені за національною ознакою, 
в трьох казармах»148. Те саме було з горянами в Ростові-на-Дону, де, за свід
ченням сторопілого спостерігача, навіть у змішаному гуртожитку робітники 
були «розподілені по кімнатах, “за національними ознаками”, або, ще влучні
ше, по “національних клітках”»149. В іншому випадку, коли для казахів і росі
ян був тільки один барак, його перегородили «дерев’яною стінкою на дві час
тини», щоб розділити обидві національності150. Комісія Андрєєва з’ясувала, 
що то була узвичаєна практика у східних регіонах Радянського Союзу151. Ця 
сегрегація розповсюджувалася й на буденне життя. Існували окремі клуби та 
закусочні152. Зєлєнського особливо вразила звичка шикуватися в дві черги 
по воду153.

Існування фактичної сегрегації турбувало радянське керівництво не 
лише тому, що ним порушувалися проголошені принципи інтернаціоналіз
му, а й тому, що воно вказувало на недосконалість обраного курсу національ
ної політики. Більшовицький загал обурювала практика сегрегації в лавах 
пролетаріяту, який за ідеєю мав би бути інтернаціоналістським154. До того 
ж і радянська національна політика відкидала на цій-таки підставі позате- 
риторіяльну національність, наполягаючи, що всі національності на певній 
території мають трактуватися однаково. Утім, вона також наголошувала на 
потребі спілкуватися з усіма національностями їхньою рідною мовою. Як ми 
бачили, це призвело до формування національних територій завбільшки в 
одне село, тобто такої собі територіяльної сегрегації. З погляду практичного, 
було незрозуміло, чому не можна застосувати тієї самої засади й на великих 
підприємствах. На Уралі, скажімо, пишалися фактом появи 337 національ
них робочих бригад, подаючи це як досягнення в національній політиці155.

148 Там само, спр. 2245 (1930), арк. 189.
149 И. Кар, «Как живут, в чем нуждаются и на что жалуются рабочие-национальї в крае- 
вой промьішленности», Революция и горец, N® 6-7 (1931): 86.
<5° ГАРФ, ф. 1235, оп. 131, спр. 23 (1936), арк. 52.
151 Див.: РГАСПИ, ф. 17, on. 113, спр. 336 (1927), арк. 46.
152 Див.: там само, ф. 62, оп. 2, спр. 882 (1927), арк. 274; спр. 1349 (1928), арк. 91.
153 Див.: И. Зеленский, «Против великодержавного шовинизма и местного национа- 
лизма», Партработник, № 3 (1930): 10. Пор. також: «Две очереди узбекская и рус- 
ская», Правда Востока, № 204 (27.07.1931): 3.
154 Див.: «Хроника», Революция и горец, № 6-7 (1930): 104.
155 Див.: Садьі С. Ибрагимов, Успехи ленинской национальной политики на Урале 
(Свердловск, 1932): 26.
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Неприхильно наставлений спостерігач міг би назвати це сегрегацією. Після 
серйозних міжетнічних заворушень у Магнітогорську місцеве керівництво 
відповіло на них не активізацією об’єднавчих зусиль, а розбудовою системи 
національних робочих бригад156. То був шлях найменшого спротиву. Спроби 
об’єднати робочі бригади або гуртожитки часто наражалися на завзятий 
опір157. Коли інспектор Середньоазійського бюра запитав місцеве керівни
цтво, чому воно створило окремі бараки, відповідь була нехитра: «[...М]енше 
скандалів буде за такого розселення»158.

Отже, влада, нехай і кривлячи душею, погодилася з сегрегацією на під
приємствах, бо так, з одного боку, було зручніше, а з другого -  в її курсі на
ціональної політики можна було знайти для цього певне поверхове виправ
дання. Більшовики успадкували в Середній Азії поділене суспільство. Вони 
покінчили з сегрегацією на законодавчому рівні, але багато в чому й надалі 
діяли, ба й мислили по-старому. Середньоазійські більшовики, включно з са
мим Зєлєнським, напрочуд швидко засвоїли дореволюційні поняття «євро
пейці» та «азіяти»159. У 1929 року інспектора ЦКК здивував повсюдний ужи
ток цих слів, на його думку, «несумісних із поняттям про братерство, єдність 
і рівність трудівників усіх націй». Поділ був не за суто расовою ознакою, бо 
за «європейців» уважалися «всі приходьки», зокрема й тюрки (азербайджан
ці та волзькі татари), а «азіятами» називали місцеве населення160. До татар 
таки й ставилися як до європейців: вони мешкали в «європейських» бараках 
і стояли в «європейських» чергах161. Прикметно, що коренізація менше по
сприяла розмежуванню між «європейцями» (адже всіх осіб нетитульної на
ції трактували однаково), ніж виокремленню узбеків, таджиків, туркменів і 
киргизів із початково недиференційованої маси «азіятів».

Сегрегація на підприємствах, укупі з боротьбою за власний статус, 
пов’язаною з коренізацією, створювала надзвичайну напругу на робочому 
місці, коли дрібні зіткнення могли переходити й переходили в міжнаціо
нальні заворушення. ДПУ доповідало про напругу в національних стосун
ках, зокрема про «факти ворожости у взаєминах робітників-европейців із

156 Див.: А. Нугаев, «Практика национальной политики на Магнитогорске», Революция 
инациональности, № 8 (1931): 18.
157 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 946 (1927), арк. 3.
158 Там само, спр. 2280 (1930), арк. 9.
159 Як приклад (і далеко не єдиний) можна навести промову Зєлєнського. Див.: 
И. Зеленский, «Против великодержавного шовинизма и местного национализма»: 10.
160 ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1708 (1929), арк. 206.
161 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 2245 (1930), арк. 187; спр. 2541 (1931), арк. 51.
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узбеками»162. Зазвичай бійки починалися з суперечки між росіянином і азій- 
цем, до якої долучалися їхні земляки, а далі все це переростало в міжетнічне 
побоїсько163. Великі бійки, як правило, виникали в напружених ситуаціях, 
коли численні групи кожної національносте збиралися поза робочим місцем. 
Найчастіше такі бійки починалися в довгих чергах до заводських і фабрич
них крамниць: «Черги розпалюють великодержавний російський шовінізм 
і місцевий націоналізм, у чергах можна почути від європейців на адресу наці
оналів: ішак, тупак абощо, а від націоналів на адресу європейців: собака»ш.

Одне з найбільших міжетнічних зіткнень у Середній Азії розвинулося 
саме з такої ситуації. У квітні 1931 року група з 300 узбеків учинила погром 
Марґеланської шовкопрядної фабрики, де вони працювали, «під гаслами 
“засилля росіян” і “бий росіян!”»165. Під час побоїська один робітник заги
нув, а двоє росіян і четверо узбеків дістали тяжкі поранення. Інцидент по
чався з узаємних образ між російським робітником Кулічновим і узбеком 
Карімовим. Справа дійшла до рук, причому Кулічнов лупцював Карімова, 
аж той знепритомнів. Міліція відвела Кулічнова до свого відділку, охороня
ючи його від натовпу з 250-300 узбеків, що зібрався перед фабрикою, ви
гукуючи: «За вбитого узбека бий росіян, треба розгромити фабрику та росі
ян -  тоді підемо до басмачів, підтримаємо їх, розгромимо фабрику й виже
немо росіян»166. Нарешті, узбеки захопили відділок, звідки міліція разом із 
Кулічновим утекла до міста Марґелана. Багато дрібніших міжетнічних бійок 
виникало за подібних обставин167.

У більшості випадків, звісно, до насильства не доходило. Частіше тра
плялися дії з символічним підтекстом. З огляду на суперництво щодо того, 
хто має вважати республіки Середньої Азії своїми, символи набували осо
бливого значення. Росіяни, наприклад, були розлючені, коли їм 1929 року 
наказали святкувати Різдво 2 січня. «Узбецькі свята примушують святку
вати, а наші свята не велять святкувати в той день, на який випадає, а пере
носять на інші дні». «От мусульмани, сарти, сміються з нас, що дурні росіяни 
переносять свої свята»168. Якось бійка виникла через суперечку про те, хто

162 Там само, спр. 1808 (1929), арк. 19 [вказав Геннадій Єфіменко. -  Ред.].
163 Див.: там само, спр. 881 (1927), арк. 72.
164 Там само, спр. 2245 (1930), арк. 154.
165 Там само, спр. 2198 (1931), арк. 1.
166 Там само, арк. 5.
167 Див.: там само, спр. 2541 (1931), арк. 49-52.
168 Там само, спр. 1808 (1929), арк. 34.
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вищий: Христос чи Магомет169. Утім, коли йдеться про символічні дії насиль
ницького характеру, то найчастіше трапляються повідомлення про те, що ро
сіяни натирали салом губи мусульман або примушували їх їсти свинину170. 
За цим стояв очевидний намір якнайглибше принизити мусульман і в такий 
спосіб довести російську зверхність на підприємстві. Російське панування в 
промисловості радянського Сходу фактично й не було загрожене. Реакцію ж 
радянської влади на це домінування та його прояв у хронічному міжетнічно
му протистоянні зумовлювали різкі зміни, що супроводжували розпочатий
1928 року соціялістичний наступ.

Культурна революція та коренізація 
на радянському Сході

Соціялістичний наступ надзвичайно швидко позначився на здійсненні 
радянської національної політики. Як ми вже бачили, централізація та поси
лення ролі держави мали згубні наслідки для мовної коренізації на Україні. 
На радянському Сході їхній ефект для коренізації був зовсім інший, з огляду 
на вплив культурної революції. У культурній революції можна виділити два 
аспекти. По-перше, мав місце руйнівний процес, пов’язаний із загостренням 
класової боротьби -  мобілізація войовничих більшовиків-«пролетарів» про
ти толерованих раніше «буржуазних елементів» та інституцій: науковців і 
закладів високої освіти, священиків і релігії, письменників-попутників і їх
ніх часописів. Цей процес супроводжувала кампанія державного терору, яка 
розпочалася 1928 року шахтинською справою. Цим сигналом влада давала 
зрозуміти, які категорії населення відтепер були затавровані, а отже й мали 
боятися за себе. У національних регіонах за головну мішень культурно-рево- 
люційного терору обрано зміновіхівців -  представників національної інте
лігенції, що погодилися були на більшовицьку пропозицію попрацювати за
ради коренізації. Суди над «націоналістами» (вони розглядатимуться в роз
ділі 5) так само вибивали ґрунт із-під коренізації, демонструючи, що її най- 
палкіші прихильники на ділі виявилися контрреволюціонерами. Руйнівний

169 Див.: там само, спр. 2278 (1930), арк. 5.
170 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1708 (1929), арк. 35; РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 943
(1927), арк. 7-8; 7-ая ВсєказахскаяпартийнаяконференцияВКП (б). Стенографический 
отчет (Алма-Ата, 1930): 253; Matthew Payne, «Turksib». The Building of the Turkestan- 
Siberian Railroad and the Politics of Production during the Cultural Revolution, 1926-1931: 
285; И. Гутте, «Больной вопрос», Революция и горец, Mb 11-12 (1930): 71; Ф. Макаров, 
«Огонь по великодержавному шовинизму!», Революция и горец, № 3 (1931): 43.
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аспект культурної революції на радянському Сході мав свої особливості: 
його частиною були масові акції проти «феодальних» звичаїв, що розпоча
лися вже 1927 року широкою кампанією за відмову від паранджі171.

Другий аспект культурної революції -  розбудовчий -  являв собою хви
лю прожектів та експериментів, спрямованих на створення нового радян
ського побуту, який мав прийти на зміну активно заперечуваним у той пе
ріод міщанським звичаям172. Цей процес, серед іншого, давав вільний вихід 
утопійній енергії, тимчасово стриманій було прагматичністю НЕПу. У наці
ональній сфері переважна частина більшовиків спочатку вирішили, що ска
сування НЕПу та наступ на зміновіхівство означали кінець такого нелюбого 
їм загравання з національною ідентичністю. їхній утопійний план полягав 
у створенні суто інтернаціональної радянської ідентичности з відмовою від 
національностей. Цю вельми поширену позицію вщент розтрощив Сталін у 
приватних розмовах упродовж 1929 року, а відтак і в принциповому привсе
людному виступі на партійному з'їзді в червні 1930 року. При цій нагоді він 
проголосив альтернативну утопію: «[...П]еріод [...] будівництва соціялізму 
в СРСР є період розквіту національних культур, соціялістичних змістом і 
національних формою [...] розвиток національних культур повинен розгор
нутися з новою силою»т. Утручанням Сталіна утопійний порив культурної 
революції, відвернутий від завдання виробити позанаціональну радянську 
ідентичність, було спрямовано на максимальне пришвидшення націєтвор- 
чих процесів.

Лише на радянському Сході внаслідок його «культурної відсталости» 
пришвидшене націєтворення могло сягнути достатньої утопійности, щоб за
довольнити культурно-революційний максималізм. Формування національ
них територій, мов і культурних інституцій, приміром, для малих народів 
Півночі підносилося як досвід стрімкого переходу через ті стадії розвитку, на 
які в інших народів пішли тисячоліття174. То був типовий узірець притаман
ного культурній революції утопізму. Це дає змогу зрозуміти, чому культурна

171 Див.: Gregory J. Massell, The Surrogate Proletariat: Moslem Women and Revolutionary 
Strategies in Soviet Central Asia, 1919-1929 (Princeton, N. J., 1974); Douglas Northorp, 
Uzbek Women and the Veil: Gender and Power in Stalinist Central Asia (Ph. D. diss., Stanford 
University, 1999); Adrienne Edgar, The Creation of Soviet Turkmenistan, 1924-1938 (Ph. D. 
diss., University of California-Berkeley, 1999): 145-201.
172 Див.: Stephen Kotkin, Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization (Berkeley, Calif., 
1995): 72-105.
173 Й. Сталін, «Політичний звіт ЦК XVI з’їздові ВКП(б)»: 70.
174 Див. с. 22 і 523 цього видання.
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революція по-різному позначилася на долі коренізації на радянському Сході 
та Заході. Якщо прагматизм доби НЕПу радше сприяв планам, уґрунтова
ним у риториці автохтонности, а не культурної відсталости, то утопійний 
характер культурної революції означав підтримку лише тих планів автохто- 
нізації, які вписувалися в девелопменталістську концепцію подолання куль
турної відсталости. Далі я розглядаю три складники культурної революції, 
які вплинули на перебіг коренізації на радянському Сході: кампанію проти 
великодержавного шовінізму, застосування національного вирівнювання в 
царині високої освіти та потужний імпульс, наданий коренізації в національ- 
но-територіяльних одиницях Сходу.

Кампанія проти великодержавного шовінізму
Оголосивши в червневій промові 1930 року, що культурна революція 

означає не ліквідацію, а розквіт національних культур, Сталін водночас роз
критикував діячів, які піддали сумніву ту усталену засаду, що великодер
жавний шовінізм несе в собі більшу загрозу, ніж місцевий націоналізм175. 
Оскільки на цій засаді спиралася коренізація, роз’яснення Сталіна дозволи
ли її прихильникам зітхнути з полегшею. Упродовж попередніх кількох мі
сяців пройшла низка показових процесів над неросійськими зміновіхівцями 
за звинуваченням у місцевому націоналізмі, тоді як аналогічного наступу на 
великодержавних шовіністів не було. Тому велика частина більшовиків по
чала думати, що від старої засади відмовилися. Однак Сталін не вточнив, із 
яким саме великодержавним шовінізмом треба боротися. Не маючи вказівок 
із Центру, місцева влада зосередила свої зусилля на найпекучішій національ
ній проблемі: міжетнічній напрузі, протистоянню та упередженням у лавах 
пролетаріяту. Як засвідчили наведені вище приклади, а також і пізніші ра
дянські дослідження176, у міжнаціональних сутичках із застосуванням сили 
заводіями найчастіше бували росіяни. Наступ соціялізму супроводжувало 
поглиблення міжетнічного протистояння177. Як наслідок, з’явилося рішення

175 Див.: Й. Сталін, «Політичний звіт ЦК XVI з’їздові ВКП(б)»: 71. Сталін викорис
товував окреслення «великоросійський шовінізм», але преса, офіційні документи та 
більшість інших керівників надалі вживали улюблену ленінську формулу «велико
державний шовінізм».
176 Пор.: «На борьбу с шовинизмом», Советская юстиція, № 22 (1934): 8-9.
177 Друковані матеріяли про міжетнічне протистояння див., зокрема: Революция 
и национальности, № 3 (1930): 9-Ю; № 7 (1930): 102-103; № 8-9 (1930): 25-34; 
№ 2-3 (1931): 76-81, 129-131; № 8 (1931) 18-25; № 9 (1931): 86-91, 151-156; № З 
(1932): 19—22; № 3 (1933): 92-96; № 1 (1934): 80-86; Просвещение национальнос-
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(що його віддзеркалила кампанія в середньоазійській пресі гарячими сліда
ми сталінської промови) покінчити з упослідженням неросіян на службі - 
під гаслом боротьби проти великодержавного шовінізму178. Отож кампанію 
проти місцевого націоналізму, що цілила в діячів культури, мала врівнова
жити кампанія проти великодержавного шовінізму, спрямована проти росій
ського керівництва підприємств і російського робітництва.

За головну мішень кампанії проти великоросійського шовінізму пра
вила не сегрегація як така (чого, за логікою, випадало б сподіватися від її 
організаторів-інтернаціоналістів), а розділеність і заразом нерівність умов 
життя. Якість мешкання в національних гуртожитках майже завжди була 
нижча проти російських179. На будуваннях казахи та узбеки часто взагалі не 
отримували житла й ночували просто неба180. У Караганді казахам надава
ли, згідно з повідомленнями, гірше житло, ніж розкуркуленим селянам181. 
Представники східних національностей зазнавали дискримінації при розпо
ділі харчів і споживчого краму182. їм часто платили менше .за ту саму роботу, 
інколи в очі називаючи причиною їхнє незнання російської мови183. Як я вже 
писав, їх постійно дражнили й брали на глузи за їхню етнічну належність, 
а мусульман часто примушували їсти свинину.

Влада боялася, що така дискримінація зведе нанівець їхні зусилля щодо 
формування національного пролетаріяту. Серед робітників корінних націо

тей, № 4-5  (1930): 45-49; Советская юстиция, № 4 (1929): 83-85; № 2 (1931): 29- 
31; № 15 (1931): 31; № 19 (1931): 16-19; № 3 (1932): 34-35; № 11 (1932): 8-10; № 19 
(1932): 18-20; № 9 (1933): 18; № 5 (1934): 10-11; № 16 (1934): 13; № 22 (1934): 8-9.
178 Див.: И. Зеленский, «Против великодержавного шовинизма и местного нацио- 
нализма»; С. П., «Борьба с великодержавним шовинизмом наша основная задача», 
Правда Востока, № 179 (06.08.1930): 2; «Огонь против великодержавного шовиниз
ма и местного национализма!», Правда Востока, № 181 (08.08.1930): 2; «Беспощадно 
вьітравлять великодержавний шовинизм и местннй национализм», Правда Востока, 
№186(14.08.1930): 3.
179 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 336 (07.10.1927), арк. 149/1,46; там само, спр. 725
(08.05.1929), арк. 117/1.
180 Див.: там само, ф. 62, оп. 2, спр. 2278 (1930), арк. 8; Matthew Payne, «“Turksib” The 
Building of the Turkestan-Siberian Railroad and the Politics of Production during the 
Cultural Revolution, 1926-1931»: 277-278.
181 Див.: ГАРФ, ф. 1235, on. 141, спр. 1565 (1933), арк. 24-28.
182 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 2245 (1930), арк. 62; Matthew Payne, «“Turksib” 
The Building of the Turkestan-Siberian Railroad and the Politics of Production during the 
Cultural Revolution, 1926-1931»: 278-279.
183 Див.: РГАСПИ, ф. 62, on. 2, спр. 2278 (1930), арк. 5.
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нальностей плинність була зовсім інша, ніж серед росіян. Цим влада пояс
нювала відносно повільні темпи збільшення відсотка національного проле- 
таріяту в структурі робочої сили, попри сприятливі умови, створені промис
ловим зростанням і жвавим національним вирівнюванням184. За аналогією 
до насильницьких методів, уживаних безробітними росіянами, щоб завадити 
працевлаштуванню представників корінних народів, журнал Наркомюсту 
«Советская юстиция» звинувачував шовіністів, що ті застосовують умисну 
дискримінацію, щоб позбавляти «нацменів» роботи. Такої ж думки дотриму
валася місцева влада. У доповідній записці ЦК КП(б) Узбекистану про си
туацію в транспортній галузі, відомій своїм запеклим спротивом коренізації, 
йшлося: «Звільнення робітників-узбеків за власним бажанням в абсолютній 
більшості слід розцінювати не як добровільний крок, а як наслідок нество- 
рення сприятливих умов у роботі»185. Північнокавказький крайком поясню
вав «відразливими фактами зневаги, брутального поводження, цькування й 
навіть побиття деяких націоналів» те, що з 67 горян, посланих працювати на 
одному ростовському підприємстві, протягом кількох місяців утекли 62186.

Кампанія проти великодержавного шовінізму не обмежувалася самою 
лише пропагандою: доволі хутко почали відбуватися й показові суди над 
великодержавними шовіністами. У листопаді 1930 року на будівельному 
майданчику в Магнітогорську виникла бійка між російською і татарською

184 На жаль, статистика для основних східних національностей не публікувалася, а ар
хівні дані мають фрагментарний характер. За даними на січень 1933 року коренізація 
фабрично-заводського пролетаріяту в автономних республіках і областях РСФ РР до
сягла таких рівнів: АО Комі: 62,9% комі із загальної кількости пролетаріяту 1 тис. 77 
осіб; Карелія: 16,3% із 20 тис. 78 осіб; Удмуртія: 20,7% із 5 тис. 503 осіб; Марійська АО: 
20% із 5 тис. 205 осіб (1932 року); Чувашія: 41,9% із 7 тис. 441 особи; Башкирія: 24,3% 
із 35 тис. 546 осіб; Татарія: 36,8% із 52 тис. 130 осіб; Мордовія: 19,6% із 4 тис. 217 осіб; 
Автономна Республіка Німців Надволжя: 64,9% із 6 тис. 711 осіб; Калмикія: 45% із 
324 осіб; Адигея: 9,5% із 929 осіб; Інґушетія: 8,2% із 976 осіб; Кабардино-Балкарія: 
16,2% із 2 тис. 366 осіб; Карачаївська АО: 18,1% із 451 особи; Північна Осетія: 26% із 
4 тис. 464 осіб; Чечня: 7,7% із 19 тис. 8 осіб; Черкеська АО: 4,1% із 447 осіб; Дагестан: 
23,2% із 9 тис. 263 осіб; Крим: 7,3% із 40 тис. 336 осіб; Киргизія: 27,2% із 7 тис. 505 осіб; 
Бурят-Монголія: 8,8% із 7 тис. 433 осіб; Каракалпакія: 81,6% із 745 осіб. Див.: Итоги 
разрешения национального вопроса в СССР (Москва, 1936): 140-141.
185 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 2866 (1932), арк. 7.
186 Див.: «Постановление Севкавкрайкома ВКП(б)», Революция и горец, № З 
(1931): 10-12; пор.: «Хроника», там само, № 4 (1931): 64-65; «О вовлечении нацио- 
налов в промьішленность Грознефти», там само, № 5 (1931): 80-81; Воронков, «Вни- 
мание подготовке промьішленньїх нацкадров», там само, № 8 (1931): 9-12.
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робітничими бригадами, і то перша напала на другу, гукаючи: «Бий татар, 
бий татарських собак!»187 За наслідками самої лише цієї бійки в першій по
ловині 1931 року відбулося чотири «великі суди» над п’ятнадцятьма вину
ватцями та ще шістнадцять менших процесів. Коли росіяни на уральському 
Березниківському хімкомбінаті напали на групу з двадцяти новоприбулих 
татар і побили п’ятьох із них, над російськими бешкетниками вчинили пока
зовий суд, призначивши суворе покарання: п’ять років ув’язнення188. До по
казових судів удавалися в разі не лише групових сутичок, але й особистих бі
йок, за які раніше висували менш важке звинувачення в хуліганстві. У травні
1931 року ДПУ, повідомляючи, як під час бійки в черзі за цукром у ташкент
ській крамниці росіянин Сємьонов побив узбека до непритомности, насам
кінець доповідало: «Перед Народним комісаріятом юстиції Узбецької СРР 
ДПУ Узбекистану порушило питання щодо організації показового процесу 
над Сємьоновим на заводі»189. У Ростові-на-Дону, де буяло насильство над 
робітниками-горянами, Північнокавказький крайком розпустив партком на 
одному з підприємств і дав указівку зреагувати «громадсько-показовим су
дом» не на конкретну бійку, а загалом на знущання над горянами, через яке 
вони звідти тікали190. За перші два місяці 1932 року північнокавказька про
куратура взяла до провадження 62 випадки злочинів, пов’язаних із велико
державним шовінізмом191.

Цю кампанію підтримав Наркомюст РСФРР, який у квітневому чис
лі вже згадуваного журналу за 1931 рік закликав приділяти пильнішу ува
гу боротьбі проти великодержавного шовінізму та місцевого націоналізму. 
Останній, судячи з усього, згадали тільки заради повної відповідности до 
сталінської формули, оскільки всі випадки, про які далі йшлося, стосували
ся великодержавного шовінізму. У грудні 1931 року той самий комісаріят у 
своєму журналі оцінював дотогочасний хід кампанії як геть зовсім незадо
вільний і вимагав рішучішої боротьби з шовінізмом, а надто великодержав
ним. 1932 року перевірка, здійснена в п’яти областях, виявила 87 судових 
справ за звинуваченням у шовінізмі. В усіх випадках ішлося про шовінізм

187 Див.: А. Нугаев, «Практика национальной политики на Магнитогорске»: 18.
188 Див.: П. Багров, «Как ведется работа по обслуживанию национальннх меньшинств 
органами юстиции Урала», Советская юстиция, № 11 (1932): 9-10.
189 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 2541 (1931), арк. 150.
190 Див.: «Постановление Севкавкрайкома ВКП(б)»: 10-12.
191 Див.: Материали и решения Третьего общегородского нацмен-совещания (Рос- 
тов-на-Дону, 1932): 24.
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великодержавний192. Загалом, якщо заризикувати присуд на підставі фраг
ментарної статистики та повідомлень, видрукуваних офіційним органом 
комісаріяту, кампанія проти великодержавного шовінізму, сягнувши апогею 
в 1931-1932 роках, тривала на скромному рівні до 1934 року, а відтак при
пинилася.

У контексті коренізації боротьба проти великодержавного шовінізму 
посідає особливе місце, оскільки то був один-єдиний випадок, коли органи 
правосуддя цілеспрямовано, систематично і з розрахунком на пропаґандив- 
ний ефект повели боротьбу з тими, хто перешкоджав коренізації. За цим ви
нятком, дії правоохоронних органів, як ми побачимо, незмінно були спря
мовані проти місцевих націоналів, що підтримували коренізацію надміру 
завзято. Звісно, боротьба проти великодержавного шовінізму не мала такого 
політичного підтексту, як кампанії терору проти «націоналістів», проведені 
в 1928-1930, 1932-1933 та 1937-1938 роках. Вона передбачала лише кар
ну відповідальність окремих осіб, а не політичні звинувачення в контррево
люційності проти цілих верств населення. Які результати вона принесла? 
Стосовно цього немає даних, але напевно можна стверджувати одне: її ефект 
не міг зрівнятися з наслідками терору проти «націоналістів», який у вирі
шальний спосіб позначився на коренізації, давши зрозуміти членам партії та 
державним службовцям, що звинувачення в місцевому націоналізмі могло 
закінчитися арештом і стратою, тоді як звинувачення у великодержавному 
шовінізмі -  хіба тільки пониженням у посаді. Рядові російські робітники, 
особливо ті, що мали схильність до участи в міжнаціональних сутичках, про
сто не сприймали цих сигналів. Вони бажали уникнути зайвих прикрощів 
у стосунках з державою, і кампанія проти великодержавного шовінізму -  на 
тлі багатьох інших -  не виглядала в їхніх очах аж занадто загрозливою. Тому 
дуже малоймовірно, щоб кампанія ця справила якийсь помітний ефект поза 
межами тих небагатьох підприємств, на яких відбулися показові процеси.

Національне вирівнювання 
у царині високої освіти

Російський пролетаріят, як випливає з попереднього викладу, і надалі 
залишався у східних регіонах Радянського Союзу панівною групою під огля
дом кількісним, політичним і соціологічним. І все ж, попри величезні пере
шкоди на шляху політики національного вирівнювання, радянські зусилля

192 Див.: Е. Петрова, «Мобилизировать внимание общественности на борьбу с шови- 
низмом», там само, № 9 (1933): 18.
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таки привели до появи корінного пролетаріяту, чисельність якого вимірюва
лася сотнями тисяч. На січень 1933 року в дев’яти східних автономних рес
публіках і дванадцяти східних автономних областях РСФРР промисловий 
пролетаріят корінної національносте налічував 164 тис. 459 осіб (14,9%)193. 
У східних союзних республіках його було більше як в абсолютних, так і 
у відносних цифрах: 20,1% у Казахстані, 36,7% в Азербайджані, 29,7% в 
Узбекистані -  хоча повсюди він усе-таки становив меншість194. Цей новий 
східний пролетаріят являв собою ставок, нехай неглибокий, у якому можна 
було виловлювати потенційні корінні кадри з перспективою навчання у ви
шах і подальшого призначення на відповідальні технічні посади в уряді та 
промисловості, -  за аналогією до великої кампанії т. зв. «висування» росій
ських робітників, що припала на 1928-1931 роки195. Щоправда, вимоги до 
цієї ріденької парости були неабиякі. І місцеві, і центральні керівники по
спішали виконати обіцянку, вперше дану ще 1923 року, а відтак поновлену 
культурною революцією, -  піднести культурний рівень відсталих національ
ностей до показників розвинених радянських національностей. Тому кампа
нія набору представників східних народів для навчання у вишах збіглася в 
часі з кампаніями формування національного пролетаріяту, пришвидшення 
коренізації та створення системи загальної початкової освіти. Усі ці завдання 
не могли бути виконані, але з огляду на притаманне культурній революції 
утопійне завзяття цього не лише не визнавали, а й не розглядали всерйоз.

Програми сприяння корінним національностям у набутті високої осві
ти існували й до культурної революції. Фактично квоти для титульних, а 
часто й для інших «культурно відсталих» національностей запровадили рів
ночасно зі створенням вишів у східних республіках196. Указівку про це ще
1924 року дала комісія ЦК, яка рекомендувала «в робітфаках усіх вишів на
ціональних республік і областей забезпечити достатню кількість місць для 
корінного населення»197. На позначення цієї розкладки або квоти вживався 
термін «броня» (скорочення від «бронювання»). Втім, у більшості випадків

193 Підраховано за вид.: Итоги разрешения национального вопроса в CCCR 140-141.
194 Див.: Национальний состав пролетариата в СССР, под ред. Л. Зингера (Москва, 
1934): 39,46,64.
195 Див.: Sheila Fitzpatrick, Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921-1934 
(Cambridge, 1979): 181-205.
196 Див.: ГАРФ, ф. 1235, on. 120, cnp. 101 (1925), арк. 26 зв.; РГАСПИ, ф. 17, on. 26, 
спр. 60 (1926), арк. 119; Бюллетень ЦИК [...] Чувашской АССР, Mb 13-14 (1926): 2-7; 
Бюллетень Наркомпроса Карельской АССР, № 3-4 (1927): 17-28.
197 РГАСПИ, ф. 17, оп. 84, спр. 485 (1924), арк. 18.
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ішлося радше про мету або завдання, бо передбачені цифри були такі високі, 
що заповнити всі заброньовані місця не було жодної змоги198. З особливою 
очевидністю це увиразнилося під час культурної революції, коли всесоюзні 
комісаріяти почали бронювати 70% місць у підвідомчих їм вузах національ
них республік для представників титульної нації, а Середньоазійське бюро 
вимагало відводити для корінних національностей 75% місць у промислово- 
ремісничих училищах199. Щирою утопією було заповнення навіть половини 
таких квот.

В історії з програмою сприяння місцевому корінному населенню в на
бутті освіти, що діяла протягом 1924-1932 років, чи не найбільше вражає 
неприхованість системи квотування. Виші не тільки мали броню, а й пу
блічно поширювали цю інформацію. Щороку під час вступних іспитів се- 
редньоазійська газета «Правда Востока» десятками друкувала оголошення 
тамтешніх вишів, де відкрито говорилося про переваги та броню для міс
цевих народів, як-от: «70 відсотків із корінних національностей, 20 відсо
тків національних меншин, 10% європейців»; «переваги при вступі мають 
особи корінного населення»; «приймаються виключно особи зі складу ко
рінних національностей»200. Інколи розкладка мала внутрішню структуру: 
«[...0]сновних національностей щонайменше 85% (із них нацменів щонай
менше 10%), жінок -  45%, робітників -  щонайменше 40%, батраків -  20%, 
колгоспників і бідняків -  30%, службовців і дехкан -  10%. Члени партії та 
комсомолу -  щонайменше 90%»201. Звісно, через таку структуру броні пред
ставники титульної нації потрібного класового походження та статі були 
надзвичайно бажаними кандидатами в очах членів приймальних комісій.

Хоч як дивно, вдаючися до безцеремонного оприлюднення броні, ніхто, 
здається, не зважав на почування росіян та інших західних національностей. 
До такої вибірковости росіяни, природно, ставилися з осудом. В одному по
відомленні ДПУ наведено типову заввагу росіянина з Узбекистану: «Нашим 
коштом у навчальних закладах вчаться сарти й киргизи, а нашому братові ро
сіянину потрапити годі»202. Міжнаціональне протистояння між росіянами та 
студентами східних національностей і в центральних, і в республіканських

198 Щодо хронічного незаповнення броні див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 2245 (1930), 
арк. 35; спр. 2597 (1931), арк. 2-3.
199 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, спр. 854 (1932), арк. 36-37, 64, 71; спр. 768 (1934), 
арк. 35; РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 2597 (1931), арк. 3.
200 Див.: Правда Востока, №232 (08.10.1932): 4;№ 171 (24.06.1931): 4.
201 Див.: Правда Востока, № 12 (03.01.1931): 4.
202 РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 1808 (1929), арк. 35. [Цитату подано в перекладі з 
англійської. -  Ред.].
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вишах було річчю звичайною, хоча такі інциденти траплялися рідше й мали 
набагато менш бурхливий перебіг, ніж на промислових підприємствах203.

Навчання корінних кадрів здійснювали головно центральні московські 
та ленінградські виші. Східні республіки мали нерозвинену систему вишів 
і технікумів, здебільшого педагогічного та сільськогосподарчого профілю. 
Лише з центральних вишів РСФРР могли вийти достатньо кваліфіковані 
кадри з технічною освітою, потрібні для здійснення коренізації. Наркомос 
РСФРР запровадив спеціяльну броню для національних меншин у середині 
1920-х років204. До 1928/1929 навчального року ця броня сягнула приблизно 
однієї тисячі місць205. Якби всі місця було заповнено, це відчутно вплинуло
б на представництво східних національностей у високій школі. Але систему 
броні було погано сплановано. Хоча за підставу для її запровадження прави
ла «культурна відсталість», броня поширювалася на всі «національні менши
ни», внаслідок чого свою частку дістали також Україна і Білорусія206. Утім, 
головна проблема полягала в тому, що броня розподілялася між республіка
ми, а не між громадянами. Як наслідок, східні республіки, за браком належно 
підготованих представників титульної нації, посилали навчатися передовсім 
росіян і євреїв207. У січні 1927 року Зєлєнський нарікав, що середньоазій- 
ські республіки 90% наданих їм місць заповнюють європейцями208. Через це 
виділена Центром броня попервах мало допомогла «культурно відсталим» 
східним національностям. Табл. 18 дає уявлення про їхнє представництво на

203 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 200 (1926), арк. 129 зв.; К. Ошаев, «За больше- 
вистские темпьі подготовки кадров для горских областей», Революция и горец, № З 
(1931): 17-20; Л. П., «Школа еще не подняла оружия против шовинизма и национа- 
лизма», Правда Востока, № 281 (04.12.1930): 3.
204 Коли саме з’явилася броня для національних меншин -  невідомо. Архіви Раднац- 
мену та відділу національностей містять відповідні документи щодо набору студентів 
починаючи з 1925/1926 навчального року. Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 120, спр. 13 (1925- 
1926), арк. 199-204; ГАРФ, ф. 296, on. 1, спр. 257 (1926), арк. 1-40; спр. 98 (1925), 
арк. 18-22. Дагестанські представники в Оргбюрі згадували про броню в централь
них комуністичних вишах у 1924-1925 роках. Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 112, спр. 608 
(03.11.1924), арк. 46 зв.
205 Див.: С. Диманштейн, «О практическом проведении национальной политики в об- 
ласти народного просвещения в СССР», Народное просвещение, 5 (1929): 46.
206 Принаймні так виглядала ситуація в 1925-1926 роках. Див. ГАРФ, ф. 296, on. 1, 
спр. 257 (1926), арк. 31,38.
207 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 58 (1924), арк. 247; оп. 113, спр. 270 (04.03.1927), 
арк. 95/2,76-80.
208 Див.: там само, ф. 62, on. 1, спр. 220 (24-27.01.1927), арк. 31.
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Табл. 18. Частка національних категорій студентів у системі 
професійної освіти РСФРР, % (1925/26-1929/30 навчальні роки)

Навчальний рік
Професійні школи Технікуми

росіяни культурні відсталі росіяни культурні відсталі

1925/1926
1926/1927
1927/1928
1928/1929
1929/1930
Частка в насе
ленні РСФРР

88,0 
86,5 

бр. дан. 
бр. дан. 
бр. дан.

73,4

6,6 
8,8 

бр. дан. 
бр. дан. 
бр. дан.

10,4

5.4 
4,7

бр. дан.
3.5
3.5

16,2

77,9
76.2 

бр. дан.
83.3 

бр. дан.
73.4

10.3 
9,9

бр. дан. 
8,6 

бр. дан.
10.4

11,8 
13,9 

бр. дан. 
8,1 
8,0 

16,2

Навчальний рік
Робітничі факультети Вищі навчальні заклади

росіяни культурні відсталі росіяни культурні відсталі

1925/1926
1926/1927
1927/1928
1928/1929
1929/1930
Частка в насе
ленні РСФРР

80.4
75.4
75.0
74.0 

бр. дан.
73.4

9,4
11.5 
11,0
11.5 

бр. дан.
10,4

10,2
13.1 
14,0 
14,5

бр. дан.
16.2

74,7
75.4
75.6
74.7 . 

бр. дан.
73.4

21,1
16,0
19,1
18.4 

бр. дан.
10.4

4.6
8.6 
5,3 
6,9 
6,0

16,2

Джерела: ГАРФ, ф. 1235, оп. 122, спр. 5 (1929), арк. 87-88; оп. 141, спр. 562 (1930), арк. 16; ГАРФ, 
ф. 406, оп. 11, спр. 1285 (1930), арк. 171 зв.; А. Рахимбаев, «Новьій зтап», Просвещение национальнос- 
тей, Mb 1 (1929): 54.

Табл. 19. Поділ національних категорій студентів за спеціяльностями 
у професійній освіті РСФРР, % (1928/1929 навчальний рік)

Спеціяльності Культурні Відсталі

промислово-технічні 31,7 18,7
сільськогосподарські 13,7 15,8
педагогічні 14,4 45,5
медичні 14,3 0,0
суспільно-економічні 14,9 10,5
творчі 11,0 9,5
З а г а л о м 100,0 100,0

Джерело: С. Диманштейн, «О практическом проведеним национальной политики в области на
родного просвещения в СССР»: 45.
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всіх щаблях «професійної освіти» (яка починалася після дев’ятого класу) на
прикінці 1920-х років.

В абсолютних цифрах кількість студентів східних національностей 
у «професійній освіті» була цілком пристойна, якщо зважити на відповід
ні показники письменности населення, але їхній відсоток у 1926/1927— 
1929/1930 навчальні роки мав тенденцію знижуватися в усіх типах закладів, 
за винятком робітфаків, які в національних регіонах часто виступали в ролі 
замінника майже відсутньої середньої шкільної освіти (5-9 класи). Крім 
того, ця статистика віддзеркалює прийом, а не випуск студентів, а отже й 
не враховує набагато більшого відсіву серед східних національностей. За 
станом на 1 листопада 1928 року частка студентів східних національнос
тей у вишах із 6,9% при зарахуванні скоротилася до 4,4%, у профшколах -  
із 3,5% до 2,3%, у технікумах -  із 8,1% до 6,3% 209. До випуску їх доходило ще 
менше. Нарешті, як показує табл. 19, східні національності витіснялися на 
менш престижні спеціяльності. Відповідно, їхня частка була більша на педа
гогічних спеціяльностях і менша на престижніших: промислово-технічних, 
медичних і суспільно-економічних. Усі ці статистичні показники вели фахів
ців у галузі національного питання до висновку, що броня на цьому етапі не 
зарадила відсталості східних національностей.

Із початком культурної революції зусилля щодо залучення східних наці
ональностей до навчання у вишах дістали нового імпульсу. Зрештою, висока 
освіта була стрижнем культурної революції. Шахтинську справу 1928 року 
було зорганізовано, аби показати конечність заміни старої нелояльної ін
телігенції новою пролетарською. Щоб отримати цих нових червоних фа
хівців, ЦК дав указівку забезпечити восени 1928 року в технічних вишах 
прийом студентів із числа робітників або дітей робітників на рівні 65%210. 
Початково ця кампанія «висування» охопила насамперед росіян і західні 
національності, оскільки саме вони становили у пролетаріяті більшість, а 
надто -  володіли бодай мінімальним запасом знань, потрібним для вступу 
до майже цілком російськомовних технічних вишів. Кампанія «висування» 
тривала з 1928 року до 1931 року, коли Центр утрутився й реабілітував ста
рих фахівців, притримавши масове обсадження робітниками керівних посад.

2°9 Розраховано на підставі таких джерел: ГАРФ, ф. 296, on. 1, спр. 492 (192), арк. 10- 
11; С. Диманштейн, «О практическом проведении национальной политики в области 
народного просвещения в СССР», 45; А. Зстрин, «К вопросу планирования подготов- 
ки национальньїх кадров специалистов», Революция и национальности, № 2 (1930): 51. 
Відповідна частка серед зарахованих до робітфаків зменшилася неістотно: з 14,5% до 
14,1%.
210 Див.: Sheila Fitzpatrick, Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921- 
1934:184.
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Культурна революція в ділянці неросійської освіти почалася пізніше -  
подібно до того, як кампанія проти великодержавного шовінізму відстала 
в часі від кампаній терору проти старої російської та національної інтеліген
ції. Попередньо встановлена броня для національних меншин і надалі існу
вала в 1928/1929 та 1929/1930 навчальних роках, але особливих зусиль до 
її розширення не докладали211. Ситуація змінилася -  знов-таки аналогічно 
до антишовіністичної кампанії -  після втручання Сталіна. У неопублікова- 
ному виступі, виголошеному на зустрічі з українськими письменниками в 
лютому 1929 року, Сталін спеціяльно спинився на потребі загальної почат
кової освіти рідною мовою: «Якою мовою цього можна досягти? Російською? 
Тільки рідною мовою. Якщо хочемо широкі маси народу піднести до вищого 
щабля культури [...], ми повинні рідну мову кожної національносте розви
вати максимально [...]»212. Услід за цим на XVI з’їзді партії в червні 1930 року 
Сталін оголосив курс на «розквіт національних культур»213, внаслідок чого 
з’явилася партійна резолюція про всебічне («всемерное») сприяння розви
ткові національної культури, рідної мови214.

Наприкінці 1929 року Наркомос РСФРР, чий первинний п’ятирічний 
план геть зовсім поминав увагою освіту національних меншин, зібрав людей, 
щоб нашвидкуруч розпланувати «п’ятирічку нацменосвіти»215. Унаслідок 
цього запізнення період культурної революції в неросійській освіті тривав 
з 1930 року до 1934 року (а не з 1929 року до 1931 року). Культурні ресур
си східних республік були вкрай обмежені, а невідкладних освітніх завдань 
вони мали аж надмір. Серед них -  ліквідація неписьменности серед дорос
лих, забезпечення загальної початкової освіти, впровадження рідної мови як 
викладової, розвиток середньої освіти (5-9 класи) та навчання технічних ка
дрів у центральних вишах РСФРР. Характерно, що комісаріят перед лицем 
цих труднощів прибрав вельми категоричну поставу: «Культурна п’ятирічка 
нацменосвіти має бути побудована так, щоб наприкінці п’ятирічки ці куль
турно відсталі національності піднеслися до середнього рівня областей і

211 Див.: С. Диманштейн, «О практическом проведении национальной политики в об
ласте народного просвещения в СССР»: 46.
212 Harvard Ukrainian Studies, vol. XVI (December 1992): 376 [вказав Геннадій Єфі- 
менко. -  Ред.]
213 Й. Сталін, «Політичний звіт ЦК XVI з’їздові ВКП(б)»: 70.
214 Див.: XVсьезд Всесоюзного коммунистической партии (б). Стенографический отчет: 
10,55.
215 Див.: В. Н. Панфилов, Культурная революция и пятилетка нацменпросвещения 
(Москва и Ленинград, 1930): 3-13.
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районів, де вони проживають»216. Попередній план, згідно з яким запрова
дження загальної початкової освіти намічено було на 1937 рік, забули, на
томість з’явилася недосяжно оптимістична дата: 1931-1932 роки217. Хоча в 
багатьох східних республіках частка письменних була нижчою за 10% (див. 
табл. 13), загальну письменність дорослих віком від 16 до 40 років так само 
мали забезпечити за два роки. Рідномовну освіту мали запровадити не лише 
в початкових школах, але навіть у вишах. Мережу середньої освіти перед
бачалося максимально розширити. Нарешті, мали встановити нову -  збіль
шену -  броню для опанування «культурно відсталими» національностями 
технічних спеціяльностей у центральних вишах РСФРР218. Цей усеохопний 
план є типовим взірцем утопійного мислення, притаманного ідеологам куль
турної революції. Виконати його не було жодної змоги. Утім, енергійні та 
щиросерді зусилля, витрачені на його реалізацію, все-таки привели до дея
ких важливих наслідків.

По-перше, на педагогічних спеціяльностях різко зросли кількість і від
соток представників східних національностей, які отримували кваліфіка
цію вчителя. Кількість дітей у початкових школах автономних республік 
РСФРР із 1929/1930 до 1931/1932 навчального року майже подвоїлася: з 
1 млн. 85 тис. 97 до 1 млн. 861 тис. 38 учнів219. Це вимагало величезних додат
кових учительських кадрів. А що початкові школи водночас майже всуціль 
переводили на рідні мови, то ці вчителі мали бути неросійської національ- 
ности. Відповідно, в РСФРР від 1928/1929 до 1932/1933 навчального року 
кількість національних педтехнікумів зросла з 85 до 199. За даними на цей 
останній рік, у них навчалося 48 тис. студентів. Окрім того, на частку неро- 
сіян припадало аж 30% контингенту в звичайних російських педтехнікумах. 
Кількість національних педагогічних вишів збільшилося за той-таки час із 
трьох до двадцяти чотирьох, а кількість студентів у них -  із 2 тис. 242 до 
9 тис. 667 осіб. До цього треба додати 37 національних педагогічних робіт-

216 Там само: 14.
217 Див.: Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 
РСФСР, № 131 (1929): 851; № 39 (1930): 479; «Решительная схватка: вопросьі всеобуча 
в национальньїх областях Северо-Кавказского края», Просвещение национальностей, 
№1(1931): 45-48.
2.8 Див.: В. Н. Панфилов, Культурная революція и пятилетка нацменпросвещения: 14, 
49, 55; Революція и национальности, № 4-5 (1930): 138; ГАРФ, ф. 296, on. 1, спр. 485 
(1931), арк. 32-34; спр. 499 (1932), арк. 112-112 зв.; спр. 452 (1931), арк. 86-94.
2.9 Див.: Итоги разрешения національного вопроса в CCCR 192-193.
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факів, які мали в 1932/1933 навчальному році 10 тис. 300 слухачів. Попри 
наявність такої маси людей на педагогічних спеціяльностях, у 1931/1932 на
вчальному році всі ці заклади забезпечили випуск учителів на рівні заледве 
15-20% від потреби, і до 1932/1933 навчального року ця цифра могла зрости, 
згідно з очікуваннями, лише до 25%. Щоб зарадити скруті, через короткотер
мінові педагогічні курси у 1931/1932 навчальному році пропущено 10 тис.
140 представників корінних національностей, а в 1932/1933 навчальному 
році -  ще 11,5 тис.220.

Якщо в 1928/1929 навчальному році з-поміж усіх студентів східних на
ціональностей педагогічні спеціяльності опановували 45% (і це був вельми 
високий показник -  проти 14,4% серед західних національностей), то за
вдяки докладеним зусиллям ця цифра в 1930/1931 навчальному році сяг
нула вже 63,8%221. Це потягло за собою важливі наслідки як у коротко-, так 
і в довготерміновій перспективі. По-перше, утруднювалося, ба й унемож
ливлювалося заповнення броні, щедро надаваної східним національностям 
під час культурної революції в престижних центральних вишах технічного 
та промислового профілю. Отже, в період кування нової пролетарської тех
нічної інтелігенції східні національності було витіснено на педагогічні спе
ціяльності. Крім того, тоді ж таки відбулося стрімке збільшення кількосте 
вишів і технікумів. ЦК дав указівку, щоб у національних регіонах пріори
тет надавали створенню закладів для вишколу педагогічних кадрів222. Отже, 
освітня система тут мала ухил у бік педагогіки. Через це посилювалася від
давна характерна для цих регіонів тенденція двоїстого поділу інтелігенції на 
російську технічну та національну гуманітарну.

Поспішне запровадження рідномовної початкової освіти привело й до 
інших наслідків. Оскільки здібні представники східних національностей 
мали багато істотно привабливіших варіянтів, ніж учительська праця, до на
вчання на педагогічних спеціяльностях зголошувався, за окресленням одно
го чиновника Наркомосу, «непридатний» людський матеріял223. Сила сту
дентів не знали російської грамоти й ледве вміли читати й писати рідною мо
вою. Тому російськомовне викладання перебувало на дуже низькому рівні, 
що створювало додаткову перешкоду для східних національностей на шляху

220 Див.: ГАРФ, ф. 296, on. 1, спр. 529 (1933), арк. 32,92 зв. -  93,95 зв. -  96,98.
221 Див.: А. Р. Рахимбаев, «Национально-культурное строительство на современном 
зтапе», Революция и национальности, Mb 8-9 (1930): 98.
222 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 860 (16.06.1930), арк. 82.
223 Див.: ГАРФ (ЦГА), ф. 296, on. 1, спр. 529 (1933), арк. 93 зв.
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до центральних технічних вишів224. Окрім того, виняткове наполягання на 
прийомі всіх восьмирічних дітей до першого класу часто відсувало на другий 
план завдання надалі утримувати їх у школі. У Середній Азії ще й 1933 року 
до першого класу ходили 64% дітей місцевих національностей, але до друго
го -  26%, до третього -  7% і до четвертого -  лише 2%225. До того ж підвищена 
увага до початкової школи вела -  певною мірою -  до занедбання середньої 
освіти (5-9 класи). У багатьох східних регіонах середніх шкіл до 1934 року 
майже не було.

Окрім зосередження уваги на початковій шкільній освіті, поновили
ся зусилля, спрямовані на залучення східних національностей до навчан
ня у вишах. У 1931/1932 навчальному році встановлено нову броню, яка, 
на відміну від попередньої, призначалася саме для «культурно відсталих 
національностей»226. То була частина загального зміщення акцентів під час 
культурної революції: з територіяльного націєтворення в сильніших захід
них республіках (як-от Україна) -  на розвоєву ідеологію, що робила при
тиск на подоланні культурної відсталости. Перший рік великою мірою був 
провальним, але на 1931/1932 навчальний рік було виділено як броню аж
7 тис. 958 місць у різнопрофільних центральних вишах, технікумах і на ро- 
бітфаках (див. табл. 20). Лише 18,7% запланованих місць припадало на педа
гогічні навчальні заклади, тоді як на технічні -  37,6%, а на престижні виші, 
підпорядковані ВРНГ, -  24,3%. Наркомос звітував про заповнення цієї броні 
в 1931/1932 навчальному році на 50%, оцінюючи цю цифру як дуже незадо
вільну, але навіть за такого результату східне представництво у високій шко
лі, справді, неабияк стрімко зросло227. Ще в 1929/1930 навчальному році в 
центральних вишах було заледве кількасот студентів зі Сходу.

Наркомос і надалі нарікав на те, що національні республіки, аби запо
внити броню, посилають навчатися представників «культурних» національ
ностей. Деякі республіки посилали росіян. Із Закавказзя приїжджали вірме
ни та грузини -  дві національні групи, непропорційно рясно представлені 
у високій освіті228. Це спонукало Наркомос скласти 1932 року офіційний

224 Див.: там само, арк. 118.
225 Див.: РГАСПИ, ф. 62, on. 1, спр. 1039 (29.08.1933), арк. 62-63.
226 Див.: ГАРФ (ЦГА), ф. 406, оп. 11, спр. 1285 (1930), арк. 161 зв. -  162; РГАСПИ, ф. 17, 
оп. 113, спр. 820 (16.06.1930), арк. 203/2,82-86; А. Тахо-Годи, «Подготовка вузовских 
кадров нацмен», Революция и национальности, № 6 (1930): 85.
227 Див.: ГАРФ (ЦГА), ф. 296, on. 1, спр. 463 (1932), арк. 113.
228 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, спр. 854 (1932), арк. 8-8 зв.
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Табл. 20. Броня для культурно відсталих національностей 
(1930/1931 навчальний рік)

Навчальні заклади, 
до яких спрямовано

Кількість
студентів

Регіони, 
звідки вислано

Кількість
студентів

індустріяльні 3.029 автономні республі 3.104
сільськогосподарські 1.149 ки РСФРР
торговельні 754 автономні області 3.258
медичні 917 РСФРР
юридичні 404 краї/області 724
педагогічні 1.505 РСФРР

З а г а л о м 8.058 союзні республіки 872

З а г а л о м 7.958

Джерела; ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, спр. 854 (1932), арк. 7-8; ГАРФ (ЦГА), ф. 296, on. 1, спр. 463 
(1932), арк. 115-116. В обох джерелах сума чисел у лівому стовпчику дорівнює 8.058, але за правильну 
цифру броні подається 7.958.

перелік національностей (див. табл. 21), що вважалися «культурно відстали
ми», а отже й мали право на переважне сприяння та відповідні пільги й при
вілеї229. Принагідно Наркомос визначив і п’ять офіційних ознак культурно 
відсталих національностей:

1) дуже низька частка письменних як серед усього населення, так і серед 
активного дорослого;

2) невеликий відсоток дітей, що відвідують школи, особливо рідномовні;
3) брак писемности та єдиної розвиненої літературної мови;
4) наявність соціяльних пережитків у побуті (нерівноправність жінок, 

релігійний фанатизм, кочування, расова ворожнеча, кровна помста 
тощо);

5) брак або велика нестача національних кадрів на всіх напрямках соція- 
лістичного будівництва230.

Цей перелік зіперто на узвичаєних уявленнях -  новиною було хіба що 
долучення болгар і греків до кола культурно відсталих. Ще одна цікава де
таль -  уточнення, що татари є культурно відсталими лише поза межами 
Татарської АСРР, -  віддзеркалювала, нехай у дещо химерній формі, визнан
ня енергійних зусиль Татарії в справі коренізації.

229 ГАРФ (ЦГА), ф. 296, on. 1, спр. 476 (1932), арк. 138.
230 Див.: там само, арк. 128.
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Броня за національною ознакою сягнула апогею в 1932/1933 навчально
му році. Тоді було виділено 13 тис. 616 місць (7 тис. 500 у вишах, 2 тис. 138 
у технікумах і 3 тис. 978 на робітфаках)231. У вишах східні національності 
майже цілком заповнили броню (95,4%), у технікумах і на робітфаках цифри 
теж були високі (59% і 77,8% відповідно)232. Ці дані трохи викривляють 
дійсність, бо центральні навчальні заклади часто відраховували студентів 
за неуспішність або залишали їх без стипендії та гуртожитку -  проти чого 
в березні 1933 року виступив ЦВК233. Це зумовлювало великий відсів. У 
1933/1934 навчальному році відповідальність за броню було передано від 
Наркомосу до Комітету високої технічної освіти (КВТО), який представляв 
усесоюзні економічні комісаріяти і якому не було діла до проблем освіти 
національних меншин234. Крім того, із завершенням культурної революції 
центральні заклади вже не хотіли бачити серед своїх студентів погано 
підготованих нацменів. Як наслідок, КВТО запропонував зменшену броню в 
розмірі 5 тис. 678 місць (і лише у вишах), але насправді на навчання вступили 
заледве 1 тис. 26 осіб, з украй низьким показником виконання — 18% 235. 
Наступного року броню скасували, визнавши її неефективність, бо вона діяла 
«механічно, без урахування потреб нацреспублік і областей у відповідних 
кадрах»236.

То був, поза сумнівом, занадто категоричний присуд. Утім, варто помір
кувати над тим, чому заповнення центральної броні виявилося такою склад
ною справою. Центральна влада покладала вину на три сторони: центральні 
виші та комісаріяти, які ними відали, східних студентів і східні республіки.

231 Див.: ГАРФ (ЦГА), ф. 296, on. 1, спр. 463 (1932), арк. 20-22; ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, 
спр. 854 (1933), арк. 63. З територіяльно-адміністративного погляду, автономні 
республіки РСФРР і ЗСФРР отримали 4 тис. 970 місць, автономні області РСФРР -  
З тис. 82 місця, краї та області РСФРР -  3 тис. 550 місць, союзні республіки -  
1 тис. 294 місця.
232 Див.: ГАРФ (ЦГА), ф. 296, on. 1, спр. 463 (1932), арк. 14-15,20. Ці дані віддзеркалюють 
загальну кількість зарахованих, що частина з них із власної ініціятиви подавали 
документи до центральних навчальних закладів і отримали місця, відведені під броню. 
Офіційними каналами для заповнення броні до вишів послано 49,2% від виділеної 
кількости, до робітфаків -  53,1%, до технікумів -  31,9%.
233 Див.: там само, ф. 296, on. 1, спр. 463 (1933), арк. 35-40; ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, 
спр. 854 (1933), арк. 117-119.
234 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, спр. 854 (1933), арк. 137.
235 Див.: там само, спр. 768 (1934), арк. 14.
236 Там само, арк. 16.
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Всесоюзні комісаріяти -  то мішень очевидна, бо їхня ворожість до коренізації 
була добре відома. їм закидали невмотивоване відрахування східних студен
тів, позбавлення їх стипендії, гуртожитку або харчування й загалом «недостат
ньо серйозне ставлення» до броні як до складника національної політики237.

Табл. 21. Офіційний перелік 
«культурно відсталих» національностей

1. Абхази 26. Кайтаки 52. Молдавани 73. Тати
2. Аварці 27. Калмики 53. Монголи 74. Телеути
3. Аджарці 28. Камчадали 54. Мордва 75. Тептярі
4. Адиґейці (ітельмени) 55. Наґайбаки 76. Тунгуси
5. Алеути 29. Караґаси 56. Неґидальці (евенки)
6. Асирійці (ай- ЗО. Кара-калпаки (елькан) 77. Туркмени

сори) 31. Кара-ноґайці 57. Ненці (самоїди) 78. Тюрки
7. Бакса-абаза 32. Карачаївці 58. Ногайці 79. Удеге
8. Балкарці 33. Карели 59. Ойроти 80. Удмурти
9. Башкири 34. Кети 60. Ороки 81. Узбеки

10. Бесермяни 35. Киргизи 61. Орочени 82. Уйґури
11. Болгари 36. Китайці 62. Осетини 83. Ульчі
12. Буряти 37. Комі-зиряни 63. Остяки (ханти) 84. Хакаси
13. Вепси 38. Комі-перм’яки 64. Перси 85. Цигани (роми)
14. Воґули 39. Корейці 65. Рутульці 86. Черкеси
15. Водь 40. Коряки 66. Самаґири (на 87. Чеченці
16. Греки 41. Кримчаки найці) 88. Чуванці
17. Ґіляки (нівхи) 42. Кумандинці 67. Сойоти 89. Чуваші
18. Ґольди (нанай 43. Кумики 68. Табасарани 90. Чудь

ці) 44. Курди 69. Тавґійці 91. Чукчі
19. Даргинці 45. Курди-єзиди (нґанасани) (ораветлати)
20. Долґани 46. Лакці 70. Таджики 92. Шапсуги
21. Дунґани 47. Ламути (евени) 71. Таранчі 93. Шорці
22. Іжорці 48. Лезгини (уйґури) 94. Юкаґири
23. Інгуші 49. Лопарі (саами) 72. Татари (поза (одули)
24. Кабардинці 50. Манеґри межами 95.Юнти (ескімоси)
25. Казахи 51. Марійці Татарської 96. Юрани

АСРР) 97. Якути

237 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, спр. 854 (1932), арк. 1; ф. 1235, оп. 128, спр. 1 (1934), 
арк. 19; ГАРФ (ЦГА), ф. 296, on. 1, спр. 441 (1932), арк. ЗО; спр. 463 (1933), арк. 1-2; 
спр. 475 (1931), арк. 19.
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Комісаріяти напевно-таки не відчували жодного захвату з приводу броні, але 
слід зважити, що абітурієнти, спрямовані на виділені місця в престижних мос
ковських технічних вузах, часто-густо зовсім не знали російської грамоти, -  
при тому, що викладовою мовою була російська. ЦВК не раз звертався до на
ціональних республік з вимогою поліпшити викладання російської мови238. 
Саме з огляду на досвід застосування броні, 1938 року розгорнеться кампанія 
з метою вдосконалити викладання російської мови в національних республі
ках. У відповідь на критику за провальне незаповнення броні в 1933/1934 
навчальному році КВТО боронився так: «[...Л]ихо не в тому, що для культур
но відсталих національностей якоюсь мірою зачинено двері вищих навчаль
них закладів, а в тому, що в національних республіках і областях заслабко 
ведеться робота з вишколу кадрів для вступу до вишів і технічних вишів»239. 
ЦВК мусив погодитися з цим поясненням. Проблема полягала в тому, що 
республіки просто не посилали достатньої кількости кандидатів.

Для багатьох фахівців із національного питання, що працювали в 
Центрі, ця обставина додатково згущувала туман навколо провалу системи 
броні. Вони очікували протидії з боку безсердечних усесоюзних комісарія- 
тів, співчували східним республікам, які скаржилися на недофінансування 
Центром потреб коренізації, -  і от тепер, коли нарешті вдалося розробити 
далекосяжний план навчання в центральних вишах практично необмеженої 
кількости технічних кадрів, ті самі східні республіки постійно не заповню
ють своїми кандидатами виділених місць. Напозір ішлося про брак доброї 
волі в питанні коренізації. Однак, як пояснював Зяма Островський, один із 
найпроникливіших фахівців ВЦВК із національного питання, причина не
виконання насправді крилася якраз у надмірному поспіху з коренізацією: 
«Ми повинні зрозуміти, що доброго знавця російської грамоти, який за всіма 
даними відповідає вимогам для вступу до навчального закладу, місця студі
ювати не відпустять. Такі товариші сидять на керівній роботі, і їх учитися 
не посилають»240. Ґолощокін давав схоже пояснення, дивлячися на справу 
очима студента: «Навіщо вчитися, отримуючи нужденну стипендію, коли 
попит на малописьменного казака великий і можна дістати командну поса
ду за відповідальною ставкою»241. Коли республіки зорганізували підготовчі 
курси для вступу до вишів, де вивчали в основному російську мову, їхні ви

238 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, спр. 854 (1933-1934), арк. 117,136,144.
239 Там само, спр. 768 (1934), арк. 14.
240 Там само, спр. 854 (1933), арк. 62.
241 Див.: 6-ая Всеказахская конференция ВКП(б). 15-23 ноября. Стенографтеский от- 
чет (Кзьіл-Орда, 1927): 93.
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пускники одразу йшли працювати до державного апарату242. Саме через цю 
гонитву за швидким досягненням якнайвищого рівня коренізації республіки 
нехтували надану їм нагоду домогтися глибшої довготермінової коренізації 
власних технічних кадрів.

Хоча, як відзначав Островський, республіканське керівництво час
то не відпускало письменних націоналів на навчання, такі фукціонери, як 
Ґолощокін, закидали егоїстичну поведінку й самим студентам. Ще 1927 року 
комісія Андрєєва висловлювала занепокоєння з того приводу, що переваги в 
доступі до освіти «розбестять націоналів»243. На Північному Кавказі осіб, які 
користалися з великого попиту на горян у тамтешніх вишах, постійно пере
ходячи з одного закладу до іншого, називали «літунами». Один відповідаль
ний працівник вимагав «бойкоту “літунів”», які, спекулюючи на тій обста
вині, що була «потрібна кожна бодай трохи письменна людина», залишали 
навчання й переходили на «роботу, оплачувану вдвічі-втричі більше проти 
стипендії»244, перший секретар Татарського обкому ВКП(б) Міхаіл Разумов 
нарікав на появу системи, за якою татари автоматично отримували на 15% 
вищу стипендію, ніж росіяни245. Знов-таки, ця спекуляція на національних 
ознаках дратувала більшовицьких діячів.

Самим лише змаганням за відносно високооплачувані державні посади 
не пояснити на повну міру нездатність республік використати надану броню 
цілком. Приблизно половина абітурієнтів зі Сходу, що подавали документи 
до центральних вишів на початку 1930-х років, не були прислані на забро
ньовані місця офіційно, а з’являлися «самопливом»246. Декому з них могли 
відмовити в наданні місця, виділеного за бронею, і вони в такий спосіб нама
галися обійти місцеві органи, але більшість, поза сумнівом, можна було б за
лучити. Пояснення знов-таки запропонував Островський: «[...В]ипускники 
навчальних закладів не повертаються назад. Це поставило місця в таке ста
новище, що вони виконують розкладку суто формально, аби тільки її здиха
тися. Цінної людини не посилають»247. Із самого початку дії броні в середині

242 Щодо цих курсів див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, спр. 768 (1934), арк. 76.
243 РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 58 (1927), арк. 249.
244 К. Ошаев, «За большевистские темпн подготовки кадров для горских областей», 
Революция и горец, № 3 (1931): 18-20.
245 Див.: Обьединенньш пленум OK и ОКК ВКП(б). Стенографтеский отчет (Казань, 
1933): 49.
246 Статистичні дані див.: ГАРФ (ЦГА), ф. 296, on. 1, спр. 463 (1932), арк. 14-15, 20. 
Див. також: ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, спр. 854 (1933), арк. 8 зв., 66.
247 ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, спр. 854 (1933), арк. 62.
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1920-х років і аж до кінця 1930-х років республіки регулярно скаржилися 
на те, що випускники не вертаються додому248. Один черкеський посадовець 
стверджував: «[...Я]кщо в нас є якісь інженери і техніки [черкеси. -  Т. М], 
то всі вони, як правило, закінчують у Москві й там залишаються»249. Центр 
не раз давав указівки щодо обов’язкового повернення додому всіх студентів
зі Сходу по завершенні студій250. Утім, багато хто з них, діставшися москов
ської чи ленінградської обіцяної землі, не хотів знову їхати на Схід. Доволі 
поширеним явищем були фіктивні шлюби задля подовження столичної про
писки251.

Оцінюючи загалом зусилля «культурно відсталих» республік у царині 
освіти під час культурної революції, можна стверджувати, що продиктоване 
утопійними цілями небажання визначитися з реальними освітніми пріори
тетами призвело до жорсткої конкуренції за кваліфіковані кадри. Ударний 
план запровадження загальної рідномовної початкової освіти лише за два 
роки відтягнув величезну кількість представників титульних націй у педа
гогічні заклади, а відтак у школу. Як наслідок, збільшився вже й без того 
відчутний розрив між націоналами-гуманітаріями та російською технічною 
елітою в східних республіках, що дотриває аж до розпаду СРСР. Посилена 
увага до початкової та педагогічної освіти на місцях узалежнювала респу
бліки від Москви в питанні вишколу технічних кадрів. Центр виступив із 
масштабною програмою сприяння в наданні відповідної освіти, але такі 
чинники, як брак достойних кандидатів з-поміж представників східних на
ціональностей, вороже наставлення з боку центральних економічних комі- 
саріятів і, головно, небажання самих східних республік розставатися зі сво
їми освіченими кадрами, поєднавшися, зумовили її провал. Кампанія проти 
великодержавного шовінізму та броня для набуття високої освіти мали за 
остаточну мету поступ коренізації в східних республіках. На завершення 
цього розділу розглянемо особливості перебігу коренізації під впливом 
культурної революції.

248 Див.: РГАСПИ, ф. 17, on. 112, арк. 668 (05.06.1925), арк. 83/1; ГАРФ, ф. 1235, оп. 141, 
спр. 1587 (1934), арк. 2; ГАРФ, ф. 3316, оп. 13, спр. 27 (1936), арк. 32; ГАРФ, ф. 406, 
оп. 11, спр. 1285 (1930), арк. 22.
249 ГАРФ) ф 3316) оп 13> спр 27 (1936), арк. 189.
250 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 112, арк. 668 (05.06.1925), арк. 83/1; ГАРФ, ф. 1235, оп. 141, 
спр. 1587 (1934), арк. 1; ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, спр. 854 (1933), арк. 117.
251 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 29, спр. 536 (1936), арк. 156.
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Утопійна коренізація (1928-1932роки)

Утопійність девелопменталістської настанови, притаманної культурній 
революції, зумовлювала не просто підтримку східних республік, а й особли
ву допомогу найменшим і найвідсталішим із-поміж них. У січні 1931 року 
дагестанський делегат у Раді національностей розхвалював це зміщення ува
ги на «маленькі національні райони» замість таких «китів», як Україна та 
Білорусь, що превалювали раніше252. Як ми бачили, епоха НЕПу для радян
ського Сходу означала відмову від далекосяжних планів суцільної корені- 
зації, на зміну яким прийшла скромніша програма функціональної корені- 
зації. З початком культурної революції колишній оптимізм ожив. У березні
1929 року Якутія, в чиєму центральному апараті якутів на той час було лише 
13%, раптом оголошує про завдання досягти 50-відсоткового якутського 
представництва всього за дев’ять місяців253. Наприкінці 1929 року уряд Комі 
закликав до повної мовної комізації впродовж кількох місяців254. Протягом 
червня 1929 року -  листопада 1931 року ВЦВК виступав із критикою не
задовільного здійснення коренізації в шістнадцятьох різних національних 
регіонах РСФРР255.

Я зосереджу увагу на автономних областях Північного Кавказу, оскіль
ки їх залічували до числа «найвідсталіших» серед усіх національних регіонів 
РСФРР. Попри цей факт, у жовтні 1928 року ВЦВК наказав цим областям 
завершити суцільну мовну коренізацію на всіх адміністративних щаблях до
1 січня 1932 року256. Коли вже навіть Україна по трирічних напружених зусил
лях досягла тільки 65-відсоткового рівня мовної українізації, для Північного 
Кавказу перспективи не виглядали якнайкраще. Утім, виконувати це завдан
ня заходилися завзято. Десятки тисяч горян (а їх усього було тільки трохи 
понад мільйон) пропустили через короткотермінові курси -  універсальне 
розв’язання всіх проблем під добу культурної революції, -  аби дати їм мож

т3сессия ЦИК СССР5 созьіва. Стенографтеский отчет, бюл. 7 (Москва, 1931): 5.
253 Див.: «Из решений обкома ВКП(б). Об якутизации (от 06.03.29)», По заветам 
Ильича, № 3 (1929): 37-39.
254 Див.: «Постановление бюро ОК о комизации», Коми му -  Зирянский край, № 21 
(1929): 41.
255 Див.: В. Родиевич, «Коренизация аппарата в автономиях и районах нацменьшинств 
РСФСР», Революция и национальности, № 12 (1931): 12-21; ГАРФ, ф. 1235, оп. 123, 
спр. 68 (1928-1935), арк. 1-366.
256 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 1051 (1928), арк. 34; П. Белячков, «Очередньїе 
задачи советского строительства в национальньїх областях края», Революция и го- 
рец, №2(1929): 14.

231



4. Утвердження статусу корінних народів на радянському Сході (1923-1932роки)

ливість працювати бодай на скромній посаді якого-небудь колгоспного ра
хівника. У ділянці мовної коренізації не було зроблено майже нічого257. У 
середині 1931 року одна північнокавказька постанова викривала «той обур
ливий факт, коли терміни запровадження коренізації мінялися по чотири 
й більше разів»258. Терміни перенесуть іще не раз, щоб нарешті забути про 
ввесь цей намір десь наприкінці 1933 року.

Північнокавказький приклад ілюструє відхід від прагматичної стратегії 
функціональної коренізації під час культурної революції. Лише Татарія і далі 
ретельно й небезуспішно докладала зусилля щодо поступового збільшен
ня кількости татар на посадах, які вимагали спеціяльної кваліфікації259. На 
Північному Кавказі буяла стара механічна коренізація: тут запроваджували 
квоти, і росіян заміняли на їхніх посадах, не надто зважаючи на те, як вони 
реагуватимуть. Черкеська автономна область установила навіть 100-відсо- 
ткову черкеську квоту на керівних посадах обласного щабля260. На початку
1930 року північнокавказьке керівництво дало вказівку за чотири місяці 
збільшити частку чеченців на відповідальних посадах у їхній області з 27% 
до 50%261. Щоб її виконати, не було іншого способу, крім як заміняти росі
ян. Хоч як дивно, ВЦВК демонстрував таку ж саму необачність. У 1931 році 
з’явилася його постанова з вимогою піднести частку представників титуль
ної нації в урядовому апараті з наявного рівня (20-30%) до 70% менше, ніж 
за шість місяців262.

Звісно, жодної з цих квот не виконали, але це не означає, що йшлося 
про суто пропаґандивний крок. Активна політика національного вирівню
вання привела до стрімкого зростання представництва горян у керівництві.

257 За винятком Осетії, що перевела-таки більшість свого апарату в сільській місцевос
ті на осетинську мову. Див.: В. Сабинин, «Вопросьі коренизации аппарата поставить 
в центре внимания», Революция и горец, № 5 (1931): 66; А. Тлюняев, «Коренизация 
аппарата в нацобластях -  одна из основних задач социалистического строительства», 
Революция и горец, № 8-9 (1932): 43-46; ГАРФ, ф. 1235, оп. 123, спр. 68 (1931), арк. 3-5.
258 «Сломить оппортунистическое сопротивление коренизации, провести ее в срок», 
Революция и горец, № 9 (1931): 68.
259 Стосовно тривання функціональної коренізації в Татарії див.: Собрание узаконений 
и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Татарской республики, № 16 
(1929): 236-248; № 3 (1932): 35-38.
260 Див.: А. Тлюняев, «План коренизации аппарата Черкесии», Революция и горец, 
№7-8 (1929): 21.
261 Див.: «Хроника», Революция и горец, № 3 (1930): 98.
262 Див.: А. Тлюняев, «План коренизации аппарата Черкесии»: 47.

232



Культурна революція та коренізація на радянському Сході

У Карачаївській автономній області частка карачаївців на керівних посадах 
зросла з 34,4% 1929 року до 61,4% у 1931 році, а в апараті загалом -  лише
з 21,5% до 24,6%263. Такий скромний, але реальний поступ був характерним 
явищем для періоду 1929-1932 років, після чого в 1933 році (коли культур
но-революційний ентузіязм розтанув) настав різкий спад. Уже в середині
1932 року, як показує табл. 22, попри великомасштабне урядове сприяння 
представникам титульних націй, кількість горян на урядових посадах на
справді була меншою, ніж наприкінці 1928 року.

Табл. 22. Коренізація в автономних областях 
Північного Кавказу в 1929-1933 роках, %

(частка представників титульних націй 
у штаті апарату загалом)

Автономна область 1929 1932 1933

Кабардино- Балкарська 21,8 30,0 16,2
Карачаївська 21,5 24,6 20,4
Північно- Осетинська 70,1 60,4 43,4
Черкеська 15,7 27,0 16,6
Інгуська брак даних 51,9 брак даних
Чеченська брак даних 20,3 11,1

Джерела: Дж. Нагиев, «Задачи коренизации советского аппарата в нац. обл. Сев.-Кав. края», 
Революция и горец, № 1-2 (1929): 34; А. Тлюняев, «Коренизация аппарата в нацобластях -  одна из 
основньїх задач социалистического строительства»: 43; Д. Ц., «По-большевистски бороться за корени- 
зацию», Революция и горец, № 9 (1933): 10-11,12.

Табл. 23 показує, що в деяких національних регіонах РСФРР під час 
культурної революції таки мав місце скромний поступ у справі коренізації 
адміністративного апарату, тоді як в інших відповідні показники в цілому 
погіршилися. Назагал, «культурна відсталість» виявилася для більшовиць
ких керівників набагато складнішою проблемою, ніж це передбачала ідеоло
гія чи то культурної революції, а чи НЕПу.

263 Див.: Н. Баронов, «Коренизация -  узкое место в Карачае», Революційі и горец, № 10-
11 (1931): 86-89.
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Табл. 23. Коренізація в автономних республіках 
й автономних областях РСФРР у 1930-1933 роках, %

Регіон 1930 1933 Частка в національно
му складі населення

Карельська АСРР 17,9 16,7 37,4
Чуваська АСРР 46,6 54,5 74,6
Татарська АСРР 30,7 38,5 44,9
Марійська АО 28,0 35,4 54,1
Кримська АСРР 10,6 14,4 25,7
Дагестанська АСРР 23,2 15,0 62,5

Джерело: Gerhard Simon, Nationalism and Policy Towards the Nationalities in the Soviet Union: 39. He 
враховано показників Башкирської ACPP, які зросли в 1930-1933 роках із 6,8% до 25,6% при тому, 
що башкири становили заледве 23,7% населення республіки. Річ у тім, що в статистичних даних про 
коренізацію з башкирами часто об’єднували татар, і є підозра, що такий назагал гідний подиву стрибок 
у коренізації пояснюється саме цією обставиною.

У союзних республіках Середньої Азії ситуація була схожа, як показує 
аналіз подій в Узбекистані. Хоча Узбекистан з грудня 1923 року до серпня 
1928 року видав аж дванадцять постанов щодо коренізації, частка узбеків у 
центральному урядовому апараті з квітня 1925 року до квітня 1928 року впа
ла з 19% до 12,1%264. Тому з початком культурної революції узбецький уряд 
виявив готовність облишити функціональну коренізацію й перейти до стра
тегії суцільної узбекизації. Постанова, видана в грудні 1928 року, закликала 
до переходу всіх органів державної влади, від сільської ради до республікан
ського рівня, на книговодство узбецькою мовою. Вона передбачала дещо по
ступовіший підхід порівняно з Україною. Установи поділили на три категорії. 
Перша категорія (центральні органи, відповідальні за м’яку лінію, на кшталт 
ЦВК та Наркомосу) мала перейти на узбецьку мову до 1 січня 1930 року; 
друга категорія (центральні органи, відповідальні за жорстку лінію, на 
кшталт Наркомфіну та ВРНГ) -  до 1 січня 1931 року; третя категорія (еко
номічні трести та великі міські установи) -  до 1 січня 1932 року. Ця остання 
дата мала бути завершальною в ході узбекизації. З 1 жовтня 1929 року було 
заборонено наймати на роботу осіб, що не володіють узбецькою мовою265. Усі 
європейці мусили опанувати узбецьку -  під загрозою звільнення в разі неви

264 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1707 (1929), арк. 112-119.
265 Див.: там само, арк. 114; ф. 3316, оп. 24, спр. 595 (1931), арк. 45; РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, 
спр. 1743 (1929), арк. 14-15.
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конання цієї вимоги266. Середньоазійське бюро навіть санкціонувало 10-від- 
соткову надбавку до платні тим, хто вивчатиме мову корінного населення 
республіки267.

До наміру примусити європейців опанувати узбецьку мову спершу стави
лися цілком поважно. PCI доповідала за результатами проведеної перевірки, 
що «беруться за вивчення європейці дуже рішуче»268. Утім, промовистішою є 
та обставина, що листи, перехоплені ДПУ в січні 1929 року містять пересто
роги приятелям у РСФРР, щоб ті не переїздили до Ташкента, де «треба знати 
узбецьку мову, яка тепер є обов’язковою в усіх установах»269. У звіті узбець
кого ЦК стверджується, що попервах на курси узбецької мови записалося 
60% європейців, але потім ця частка швидко зменшилася270. В Узбекистані 
бракувало апарату примусу, який створила Україна, а тому європейці швид
ко збагнули, що від курсів можна безкарно ухилятися. Як наслідок, груднева 
постанова 1928 року майже не вплинула на кількість європейців, що володі
ли узбецькою мовою271. Оскільки впродовж усього зазначеного періоду узбе
ки у власному урядовому апараті залишалися в меншості, самого цього вже 
було досить, щоб приректи мовну узбекизацію на неуспіх.

За одним-єдиним винятком, щоправда повчальним, узбецькі централь
ні органи хіба тільки вряди-годи долучали до розсиланих російськомовних 
директив ще й узбецький переклад. Виняток становив Наркомос, за означен
ням належний до м’якої лінії. Він таки зробив у себе узбецьку мову єдиною 
робочою в серпні 1931 року272. То був повчальний досвід. Унутрішнє книго- 
водство здійснювалося тими самими темпами, але вихідна кореспонденція 
або залишалася без відповіді, або поверталася з проханням долучити росій
ський переклад. Ходили жарти про велику користь від цього: «Законодавчі 
органи, зокрема Раднарком, почали пропускати всі наші заходи в тому ви

266 Див.: А. Б., «Саботируют коренизацию», Правда Востока, № 186 (14.08.1930): 3; 
Преподаватель, «Коренизации аппарата угрожает срьів», Правда Востока, № 286
(10.12.1930): 3.
267 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 1262 (1928), арк. 4.
268 Див.: ГАРФ, ф. 374. оп. 27с, спр. 1707 (1929), арк. 113.
269 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 1808 (1929), арк. 73.
270 Див.: там само, спр. 2272 (1930), арк. 27.
271 Див.: там само, арк. 3; А. Б., «Саботируют коренизацию»: 3; «Речь тов. Кахиани на 
5-м курултае КП(б)Уз», Правда Востока, № 138 (18.06.1930): 2; РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, 
спр. 2866 (1932), арк. 19; спр. 2880 (1930), арк. 7.
272 Див.: Жургенев, Стрижек и Азимов, «Второй зтап борьбьі за коренизацию аппарата 
Наркомпроса УзССР», Правда Востока, N° 281 (12.10.1931): 3.
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гляді, як ми їх готуємо [...], тобто узбецькою мовою»273. Цей експеримент 
тривав понад рік, але 1933 року російська мова повернула собі втрачені було 
позиції. Те саме трапилося з незліченними сільськими та районними радами 
по всьому Узбекистанові (та деінде): перейшовши було на мову корінного 
населення, вони й надалі отримували всю кореспонденцію по-російському, 
а відтак і самі потроху поверталися до російської274. Оскільки культурна ре
волюція супроводжувалася величезним посиленням впливу Центру в сіль
ській місцевості, це призводило -  всупереч задекларованим намірам -  до 
падіння рівня мовної коренізації275. Як і на Україні, посилення централізації 
вибивало ґрунт із-під мовної коренізації.

Перспективи для залучення узбеків до роботи в уряді виглядали ліп
ше, бо соціялістичний наступ привів до стрімкої розбудови державного 
апарату. Отже, узбеків можна було брати на посади, не звільняючи росіян. 
Утім, проти коренізації працювала побільшена під час культурної револю
ції класова пильність. Кампанії терору проти «зміновіхівської» національної 
інтелігенції спонукали східні уряди усувати цих «колишніх» із державних 
посад276. Центральна PCI, здійснивши перевірку, дійшла висновку, що цей 
процес зайшов задалеко: «Під лінією класової політики знімають націона
лів, є приховане гоніння на націоналів, це хибна лінія»277. У повідомленнях 
ДПУ віддзеркалено повсюдну атмосферу страху в середовищі узбецьких 
«колишніх»: «Так жити далі ніяк не можна, коли за кожним твоїм кроком, 
за кожним порухом підозрюваної ними [владою. -  Т. М.] особи, стежать со
тні очей. Якщо, крий Боже, хтось подасть на мене поганий виказ чи з кимось 
посвариться, то мене обов’язково заарештують, тим паче, що я син відомого 
імама»278. Усунення представників старої національної інтелігенції з держав
них посад завдавало особливої шкоди коренізації, бо то, як правило, були 
найосвіченіші й найкваліфікованіші національні кадри на Сході.

273 Там само: 3.
274 Див.: «Речь тов. Кахиани на 5-м курултае КГІ(б)Уз»: 2.
275 Надійної статистики щодо мовної коренізації немає, за винятком хіба що Татарії. 
Там ситуація погіршилася, попри зусилля, які уряд докладав, аби цьому запобігти. 
Див.: А. Ошаров, «Из опьіта коренизации в Татарской АССР», Советское государство 
и право, 1930 (№ 4): 139. Узагальнюючи численні принагідні факти, можна майже на
певно стверджувати, що таке погіршення спостерігалося й деінде.
276 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 756 (22.07.1929), арк. 136/1, 116; спр. 847
(06.05.1930), арк. 847/1,28 зв.
277 ГАРФ, ф. 374, оп, 27с, спр. 1483 (1929), арк. 121.
278 РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 1809 (1929), арк. 28.
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У Росії чистку в лавах старої інтелігенції супроводжувала масова кам
панія «висування» робітників (попередньо навчених) на місце вичищених. 
Однак, як ми бачили, на Сході не було ні досить численного місцевого про- 
летаріяту, ні достатньої кількости письменних представників титульних 
націй для заповнення місць у вишах, наданих за бронею. Тому на Сході 
«висування» набуло інакшого змісту: робітники та селяни просто з заво
дів і ланів потрапляли на керівні посади. Ця кампанія знов-таки відстала в 
часі від центрального «висування». По-справжньому вона розпочалася що
йно після відповідної ухвали Середньоазійського бюра, датованої груднем
1931 року, до якої було долучено список із 61 представника місцевих наці
ональностей для негайного їх призначення на керівні посади в різних гос
подарських організаціях. Наприклад, Шериф Нурматов, машиніст із два
надцятирічним робочим і п’ятирічним партійним стажем, обійняв посади 
заступника начальника Середньоазійської залізниці та водночас начальни
ка її відділу кадрів. Постанова містила вказівку всім партійним організаці
ям нижчого рівня -  республіканського, обласного, місцевого -  чинити так 
само. Киргизія зреагувала, призначивши 125 представників корінної націо
нальносте на посади в центральних органах і 240 -  у районних279. Завдяки 
тільки цьому показник коренізації в республіці зріс із 9,8% у січні до 17% 
у червні 1931 року. Упродовж 1931 року тут планувалося висунути понад 
тисячу представників корінної національносте -  з надією, що «рішуче та 
сміливе висування» дозволить розв’язати проблему коренізації за кілька 
років.

Новим висуванцям нечасто щастило на роботі. Серед улюблених газет
них тем, розроблюваних у рамках боротьби проти великодержавного шові
нізму, упослідження висуванців стояло на другому місці після міжнаціональ
ного протистояння на підприємствах. До них у найліпшому разі ставилися 
як до «неминучого зла» та ігнорували: мовляв, нехай «варяться у власному 
соку» (цитата з офіційного звіту)280. Ворожість із боку європейців поясню
ється не лише расовими упередженнями. З-поміж висуванців було багато 
некваліфікованих, і Середньоазійське бюро вимагало від промислових під
приємств зорганізувати для висуванців спеціяльні курси, підготовчі групи 
та індивідуальне навчання у неробочий час. Звісно, ніхто не бажав мати на

279 Див.: А. Константинов, «Вьідвижение, подготовка нацкадров и задачи коренизации 
в Кир. АССР», Правда Востока, № 260 (21.09.1931): 3.
280 Див.: Галкина и Филонов, «Здесь гнездятся шовинистьі», Правда Востока, № 230
(05.10.1930): 2; РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 3133 (1933), арк. 62.
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відповідальній керівній посаді людину без базового підготування. Тому з 
багатьох висуванців систематично кепкували, не надавали їм житла та три
мали в «поганих матеріяльно-побутових умовах». Відповідно, один висува
нець, прослуживши півтора року в Наркоматі сільського господарства, за
явив, що «при першій-ліпшій нагоді він пішов би назад до свого колгоспу, де 
краще працювати й ліпші матеріяльно-побутові умови». Комісія, яка вивча
ла причини дуже високої плинности серед висуванців, дійшла висновку про 
те, що «знайомство з матеріялами, інструкціями відбувається російською 
мовою, що наперед зумовлює помилки в роботі, а тому, боячися залишити
ся без партквитка, під різними приводами [висуванець] намагається піти з 
роботи»281. Це відбувалося за аналогією до великого відсіву студентів у ви
шах та до високої плинности робітничих кадрів. У всіх трьох випадках спро
би накинути швидке силове розв’язання довготермінової проблеми дали не
задовільні результати.

Загалом перебіг коренізації в Середній Азії йшов за північнокавказьким 
зразком. До 1932 року спостерігався помітний ріст показників коренізації:
з 9% на січень 1930 року до 18,8% на березень 1932 року в Туркменії, з 6,4% 
на листопад 1930 року до 20,8% на грудень 1932 року в Киргизії282. Як і на 
Північному Кавказі, цей ріст в основному відбувався за рахунок керівних 
посад. Скажімо, в Узбекистані загальний показник коренізації по шістьох 
роках застою збільшився з 16,9% в 1931 році до 19% у 1932 році та 22,5% у 
1933 році; при цьому відповідні цифри серед керівників становили 47,5%, 
49,4% та 77%, а серед спеціялістів -  5,5%, 8,5% та 7,7%283. Разом із послаблен
ням тиску через завершення культурної революції (знову ж таки за північ
нокавказьким зразком) на зламі 1932-1933 років відбулося раптове падіння: 
у Туркменії з 18,9% до 13,8%, у Таджикистані з 16,3% до 15,1%, в Киргизії з 
20,7% до 13%284. Як і на всьому радянському Сході, масштабні зусилля, до
кладені під час культурної революції задля завершення коренізації, призве
ли до напрочуд слабкого поступу. У 1933 році вочевиднилося, що успішною 
коренізація може стати лише внаслідок тривалого процесу.

281 РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 3133 (1933 рік), арк. 21-25.
282 Див.: там само, арк. 1; А. Константинов, «Вьідвижение, подготовка нацкадров и зада- 
чи коренизации в Кир. АССР»: 3; РГАСПИ, ф. 62, on. 1, спр. 1038 (25.08.1933), арк. 125.
283 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 3163 (1933), арк. 203.
284 Див.: там само, спр. 3133 (1933), арк. 8; спр. 3163 (1933), арк. 163.
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Висновки: коренізація 
на Сході та Заході

Перебіг коренізації в численних і розмаїтих регіонах радянського Сходу, 
надто з огляду на відмінність умов у роки НЕПу та культурної революції, 
являв собою надзвичайно складний процес. Попри цю складність, можна 
зробити кілька важливих узагальнень. По-перше, з приводу єдности радян
ської національної політики постає питання: чи то була одна політика, чи 
їх було дві? Початкова відповідь, дана 1923 року, була недвозначною: існує 
єдина політика коренізації, що передбачає виділення національно-терито- 
ріяльних одиниць, плекання національних кадрів, сприяння мовам і куль
турам усіх національностей Радянського Союзу незалежно від їх величини, 
рівня розвитку та сили національного руху. Після виходу в 1923 році відпо
відних постанов і західні, і східні республіки спробували здійснити суцільну 
мовну коренізацію та програму національного вирівнювання. Уже в перебігу 
реалізації цієї політики відбулося її роздвоєння. В західних республіках за
безпечити власну кадрову базу було відносно просто, тому головні зусилля 
там спрямували на виконання набагато складнішого завдання -  мовної ко
ренізації. У східних республіках мовна коренізація виявилася геть зовсім не
досяжною метою, тож усю енергію тут забирало національне вирівнювання, 
покликане створити кадри корінної національности. Слід відзначити, що ви
бір на користь тієї чи тієї політики здійснювало місцеве керівництво, і щойно 
потім вибір цей затверджував центр. Рішень не накидали згори. Як на Сході, 
так і на Заході вирішальну роль відігравали місцеві умови.

Звісно, це не означає, що категорії «Схід» і «Захід» з’явилися лише вна
слідок втілення коренізації. Пропонуючи в 1923 році одну цілісну національ
ну політику, Центр усе-таки обґрунтовував її двояко, поряд із провідною 
засадою автохтонности згадуючи й другу засаду -  культурної відсталости. 
Ця друга засада означала збереження передреволюційного поділу на Схід і 
Захід, хоча, згідно з типовою логікою Імперії національного вирівнювання, 
політичні висновки з цього робили діяметрально протилежні: переваги мали 
надавати культурно відсталим. Радянська влада, звісно, не створила поділу 
на Схід і Захід, а лише успадкувала його; та все ж не можна не зазначити, що 
завдяки її діям він набув систематичніших рис. Наприклад, загальні пробле
ми здійснення коренізації на Сході скрізь розв’язували в один спосіб -  полі
тикою функціональної коренізації, що її центр застосовував до всього Сходу, 
наче то було одне ціле. Аналогічно, проблеми з набором до вищих навчаль
них закладів привели до переходу від броні за принципом автохтонности 
(для всіх національних меншин) до броні за принципом культурної відста-
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лости (лише для східних національностей), причому насамкінець категорія 
«східних» народів остаточно оформилася у вигляді списка з дев’яноста семи 
національностей, визнаних за культурно відсталі. Таким чином замість де- 
велопменталістського континууму, що плавно перебігав від малих народів 
Півночі до латишів та естонців, з’явився контрастний поділ на дві групи: роз
винені західні та відсталі східні національності.

Зміни загального курсу радянської політики, надто ж раптовий пере
хід від НЕПу до культурної революції, перетнувшися зі співдією засад ав- 
тохтонности та культурної відсталосте, призвели до дальшого поглиблення 
відмінностей у перебігу коренізації на Сході та Заході. З огляду на фінансо
вий прагматизм і менш агресивну централізацію, за НЕПу перевагу мала за
сада автохтонности, тому саме на 1925-1928 роки припав апогей коренізації 
на Україні та в Білорусії. Посилення централізації в період соціялістичного 
наступу вкупі із загостренням класової боротьби, спричиненим культурною 
революцією, завдали удару по мовній коренізації на Україні, в Білорусії та 
навіть у Грузії. Натомість та сама централізація й утопійне прожектерство, 
притаманне культурній революції, сприяли запровадженню розвоєвих про
грам подолання культурної відсталосте, через що на Сході найвища хвиля 
коренізації припала на 1928-1932 роки.

Принагідно варто наголосити на потребі розрізняти наслідки, що їх мала 
культурна революція для відносин між центром і окраїнами, з одного боку, 
та між росіянами й неросіянами, з другого. Соціялістичний наступ і куль
турна революція зміцнювали стратегію Імперії національного вирівнюван
ня. Це стосувалося як інтенсивнішої розбудови централізованої економіки 
та суспільства, так і посилення курсу на применшення ролі й пониження 
статусу російської національної культури -  з рівночасною підтримкою неро
сійської ідентичности. Схід знов-таки вигравав від цього більше, ніж Захід. 
На Україні мовна коренізація потерпала від протистояння між республікан
ськими та центральними органами. Натомість Схід радо зустрів централіза
цію, яка несла з собою не тільки відчутнішу фінансову допомогу, а й підтрим
ку в конфлікті між росіянами та неросіянами, втілену, зокрема, в кампанії 
проти великоросійського шовінізму.

Відмінний перебіг коренізації під час культурної революції можна також 
пов’язати з розрізненням жорсткої та м’якої ліній. Соціялістичний наступ і 
культурна революція позначили рішучий перехід до реалізації стрижневих 
більшовицьких планів: швидкої індустріялізації, колективізації, забезпечен
ня повної політичної гегемонії партії вкупі з переслідуванням буржуазії та 
решти «колишніх». Ця політика звела нанівець спробу здійснення україні
зації засобами твердої лінії. Чому те саме не сталося й на Сході? Деякі по
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дібності були. Центральні союзні органи чинили спротив броні в Москві та 
«висуванню» в Середній Азії, а також будь-яким намаганням запровадити 
мовну коренізацію. Ключова ж розбіжність полягала в тому, що на Сході ко- 
ренізацію можна було успішно здійснювати, використовуючи методи, харак
терні для м’якої лінії. Як я відзначав, жорстка та м’яка політичні лінії зазви
чай співіснували. І то жорстка лінія мала беззастережний пріоритет, а м’яку 
застосовували тією мірою, якою вона не суперечила першій. На Україні поси
лена централізація породила таку суперечність. Зате на радянському Сході 
розвоєва девелопменталістська програма подолання культурної відсталосте 
шляхом національного вирівнювання чудово узгоджувалася з концепцією 
сильної держави, де високий рівень централізації поєднувався з патерналіст- 
ською та антиколоніяльною настановою, -  а саме ця ідеологія й запанувала в 
період соціялістичного наступу та культурної революції. Суперечність опри- 
явниться щойно тоді, коли централізовану державу знову буде ототожнено з 
російським народом як її стрижнем.

На додачу до цих узагальнень щодо коренізації на Сході та Заході, слід 
зробити ще одну важливу заввагу стосовно специфічної соціяльної структу
ри, яка, поставши на радянському Сході близько 1933 року, за багатьма по
казниками дотриває тут аж до часу розпаду Радянського Союзу в 1991 році. 
Йдеться про явище, яке я назвав «прогалиною посередині», тобто про брак 
технічних і адміністративних працівників, що могли б забезпечити мовну 
коренізацію, а також повний місцевий контроль над східними республіка
ми. Це великою мірою зумовлювали об’єктивні чинники, насамперед обме
жена кількість високоосвічених осіб титульної нації. Поступово заповнити 
цю прогалину можна було тільки коштом ретельних і планомірних зусиль, 
на кшталт тих, що їх докладали в Татарії. Натомість широко розповсюджене 
утопійне прагнення домогтися всього зразу лише ускладнювало проблему. 
Намагання створити мало не з сьогодні на завтра систему загальної рідно- 
мовної початкової освіти відтягало велику кількість освічених представни
ків титульних націй до роботи в педагогіці та початковій школі. Найздібніші 
з-поміж корінних кадрів негайно потрапляли на керівні посади. Через це не 
було змоги заповнити чималу броню, надавану «культурно відсталим» наці
ональностям у найпрестижніших індустріяльних і технічних вишах Москви 
та Ленінграда. Отже, східні національності не скористалися з потужної хвилі 
«висування», яка створила нову радянську технічну інтелігенцію. Саме ця 
змарнована нагода започаткувала розкол інтелігенції в східних республіках 
(творча національна проти технічної російської).

Цей результат підводить до третьої та останньої загальної завваги щодо 
політики коренізації. Упадає в очі, що майже винятковим завданням цієї по-
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літики було виховання національних кадрів на республіканському щаблі та 
нижче. Про залучення неросіян до керівної роботи в центральних установах 
майже не йшлося. Це важлива обставина, оскільки в теоретичних працях, 
присвячених націоналізмові, раз у раз підкреслюється вирішальний вплив 
такого чинника, як неможливість подальшого росту для місцевих діячів, на 
зародження національних рухів285. У недавній студії Дейвіда Лейтина про ро
сійськомовні спільноти Естонії, Латвії, України та Казахстану саме на цьому 
критерії ґрунтується троїста типологія моделей включення окраїн до загаль
носоюзної системи: якщо модель «упривілейованих господарів» передбачає, 
що представники титульної нації можуть посідати впливові всесоюзні пости 
й проходять на них без ускладнень (Україна), то за «інтеґралістської» моделі 
вони керують власною республікою, але не можуть або не хочуть висуватися 
на всесоюзний щабель (Латвія, Естонія); нарешті, за «колоніяльної» моделі 
владу всередині самої республіки поділено між корінними кадрами та ро
сіянами, причому перші майже не мають перспектив потрапити на важливі 
пости в усесоюзній ієрархії (Казахстан)286.

Користь від цієї типології полягає, зокрема, й у тому, що вона допомагає 
вияскравити як цілі коренізації, так і її обмеження. До обмежень належала 
відсутність неросійського представництва в центрі. Мета ж на місцевому 
рівні полягала в доведенні кожної республіки від колоніяльної до інтеґра
лістської моделі. На 1932 рік у західних республіках мету цю великою мірою 
досягли. Принаймні там виникла критична маса неросіян у партії та радян
ських органах, що дало змогу утворити мережу національно гомогенних вер
тикальних стосунків з перспективою подальшого перебирання контролю над 
республікою представниками титульної нації287. Натомість на радянському 
Сході переходова доба не виробила такої критичної маси, бо на вирішальних 
керівних постах і надалі доводилося покладатися на росіян. Ще й за брєж- 
нєвських часів, коли національно згомогенізовані вертикальні стосунки на

285 Див.: Бенедикт Андерсон, Уявлені спільноти. Міркування щодо походжен
ня й поширення націоналізму (Київ, 2001); Ернест Ґелнер, Нації та націоналізм. 
Націоналізм (Київ, 2003).
286 Див.: David Laitin, Identity in Formation: The Russian-Speaking Populations in the Near 
Abroad (Ithaca, N. Y„ 1998).
287 Див. класичну працю про національно згомогенізовані вертикальні стосунки за 
сталінської доби: Charles Н. Fairbanks Jr., «Clientelism and the Roots of Post-Soviet 
Disorder», Transcaucasia, Nationalism, and Social Change: Essays in the History of Armenia, 
Azerbaijan, and Georgia, ed. by Ronald Grigor Suny (Ann Arbor, Mich., 1996): 341-376.
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решті запанували, зберігалася потреба в послугах російських фахівців, які й 
домінували на відповідних посадах беззастережно288.

Залишається питання про незалучення неросіян до центральної кадро
вої верхівки. Чому в рамках коренізації цьому не приділяли більшої уваги? 
Принципово? Відповідь напевно буде заперечна. Імперія національного ви
рівнювання передбачала безнаціональний характер центральної кадрової 
верхівки держави, що за взірець їй мав правити історичний досвід більшо
вицької партії, яка, завжди маючи в своїх лавах широке представництво за
хідних національностей Російської імперії, все-таки мислила себе не як ба
гатонаціональну, а радше як безнаціональну чи наднаціональну організацію. 
Упродовж 1920-1930-х років грузини, вірмени, українці та інші представни
ки західних національностей посідали ключові пости в усесоюзній партійній 
і державній ієрархії, хоча з середини 1930-х років діяспорні національності 
(поляки, латиші, відтак і євреї) почали звідти зникати, бо з’явилися сумні
ви щодо їхньої лояльности. Що ж до східних національностей, то вони по
трапляли тільки до органів, відповідальних за м’яку лінію, на кшталт Ради 
національностей (на її чолі в 1927-1935 роках стояли туркмен і узбек) чи 
національного відділу (серед його керівників було кілька казахів). Чи іс
нувала якась умисна перепона, що не пускала вгору представників східних 
національностей, будучи виявом свідомого чи підсвідомого расизму? Може, 
й так -  хоча ймовірнішим здається пояснення, подібне до того, яке стосува
лося незаповнення всесоюзної броні. Усі достатньо обдаровані й гідні довіри 
представники східних національностей перебували на високих керівних по
садах у власних республіках, звідки їх не варто було переводити до Центру.
Зі Сходу до Москви спрямовували тих, хто програв у фракційній боротьбі. 
Цим людям діставалися малозначні периферійні посади -  таке собі почесне 
заслання. За аналогією з багатьма іншими аспектами коренізації на Сході, 
суть проблеми полягала не так у бракові попиту, як у недовиробництві.

2М Наприклад, див.: Nancy Lubin, Labor and Nationality in Soviet Central Asia (Princeton, 
N.J., 1984).





5
Кампанія латинізації та символічна політика 

національної ідентичности

Кампанія латинізації стосувалася мови, а надто її символічної функції. 
Адже мова (не її суспільний ужиток, а її лексика, граматика, графіка) була 
символом національної культури -  найменш зрозумілого з чотирьох голо
вних складників коренізації. Формування національно-територіяльних утво
рень, підтримка дедалі ширшого вжитку національних мов чи кшталтування 
національних кадрів (про що йшлося в розділах 2-4) -  то були завдання не
хай складні, але принаймні збагненні. А от як саме слід було розуміти націо
нальну культуру?

Як відомо, Сталін дав означення радянських національних культур як 
«національних [за] формою, соціялістичних [за] змістом». Однак залишало
ся питання про те, що означає «національні за формою», -  і Сталін зумисне 
залишив його без чіткої відповіді. Саме існування національної культури ви
кликало сумніви. По-лівацькому налаштований Тер-Ваґанян висловлював 
думку багатьох партійців, стверджуючи, що національна культура -  поняття 
суто буржуазно-націоналістичне, а тому більшовики повинні будувати тіль
ки інтернаціональну або соціялістичну культуру національними мовами. 
Хоча Сталін ніколи того не визнав би, Тер-Ваґанянова концепція виглядає 
вельми подібною до його власної. Говорячи про завдання у справі розвитку 
національних культур, він, як правило, починав із рідномовного шкільни
цтва1. У публікаціях, що містили перелік здобутків «національно-культурно
го будівництва», до цього ще додавалися рідномовні література, театр і опера 
(яка правила за найвищий вияв культурносте). А що зміст шкільної науки та 
літературних творів мав бути с о ц і а л і с т и ч н и м , усе це ледве чи відбігало надто 
далеко від Тер-Ваґанянової с о ц і а л і с т и ч н о ї  культури національними мовами.

Чи мала радянська національна культура якісь властивості, що їх у те
перішньому уявленні зазвичай пов’язують саме з культурами національни
ми, на кшталт світоглядних настанов чи соціяльних практик? Відповідь має

1 Див.: Й. Сталін, «Про політичні завдання Університету народів Сходу»: 138-141.
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бути заперечною. Теоретично Сталін згадав особливості побуту в означенні 
нації, даному ще 1913 року, а відтак -  1925 року -  повторив те саме й у своїх 
канонічних заввагах про національну культуру. Та на практиці фахівці з на
ціонального питання ніколи не зупинялися на тому, які ж саме сторони наці
онального побуту варто плекати. Всі найсуттєвіші національні настанови та 
моделі поведінки, як-от релігія, взаємини між статями, суспільне розшару
вання, господарчий устрій, слід було або відкинути, або допасувати до того, 
що Сталін називав чи то вже «соціялістичним змістом» а чи «загальнолюд
ською культурою»2. Звісно, Сталін, на відміну від Тер-Ваґаняна, визнавав, 
що національна культура існує в теперішності, а її залишки зберігатимуться 
ще впродовж тривалого часу. Саме тому республіками мають керувати пред
ставники відповідної національносте. Проте звідси аж ніяк не випливає, що 
ті залишки слід плекати.

Усім цим іще нічого не сказано про конкретне наповнення терміна «наці
ональна культура». Як зазначено в розділі 1, це сталінське поняття найліпше 
можна віддати парафразами на взір «національна ідентичність» або -  за ви
словом американського соціолога Герберта Ґанса -  «символічна етнічність»3. 
Розбудова національної культури означала активне виховання національної 
ідентичности вкупі з одночасною боротьбою проти національних сприйнят- 
тєвих настанов і моделей с о ц і а л ь н о ї  поведінки. І Лєнін, і Сталін обґрунто
вували радянську національну політику насамперед аргументами психоло
гічного штабу. Лєнін наголошував на потребі подолати «недовіру» до росіян 
із боку колишніх пригноблених національностей, а Сталін -  на конечності 
насадити «національно-радянську державність, близьку й зрозумілу трудя
щим масам»4. Сприяючи вихованню національної свідомости й категорич
но виступаючи проти асиміляції, радянський уряд демонстрував показову 
й недвозначну повагу до національної ідентичности всіх неросіян. То була 
стрижнева компонента стратегічного курсу, що за його допомоги Імперія на
ціонального вирівнювання збиралася запобігти піднесенню націоналістич
них настроїв.

Без цього демонстративного пошанівку годі було обійтися, бо радянська 
політика передбачала наступ -  ініційований з Центру, а отже й наражений 
на ототожнення з «російським» -  проти світоглядних настанов і моделей по

2 Там само: 141-142.
3 Див.: Herbert Gans, «Symbolic Ethnicity: The Future of Ethnic Groups and Cultures in 
America», Ethnic and Racial Studies, vol. 2, no. 1 (1979): 9-17.
4 Й. Сталін, «Про політичні завдання Університету народів Сходу»: 138.
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ведінки, породжених на національних традиціях і закорінених перш за все 
в релігії. В разі подолання «недовіри» з боку неросіян і вироблення в них 
почуття «близькости» до власного уряду, цей наступ ставав би вільним від 
національного забарвлення й пов’язувався б тільки з наднаціональною кла
совою ідеологією соціялізму. Тому опір йому мав би бути не надто запеклим 
(хіба що з боку класових ворогів). Таким чином мала постати соціялістична 
«загальнолюдська культура», оздоблена символічними ознаками національ
ної ідентичности, добір яких у випадку радянської влади вельми нагадував 
відповідні вподобання незалежницьки зорієнтованих націоналістів будь-де 
в світі: національний фольклор, строї та кухня, революційна героїка, прогре
сивні історичні події та класична література. Як буде показано в розділі 10, 
національні поети набули особливої ваги в 1930-х роках. Менш очевидною, а 
тому й цікавішою символічною ознакою була національна абетка.

Хоча в такій складній державі, як Радянський Союз, абеткова реформа 
ледве чи могла би претендувати на роль чільного аспекту національної полі
тики, вона все ж постає в 1920-1930-х роках головним практичним складни
ком планів мовного будівництва та ще важливішим полем борні за символи 
в рамках курсу на зміцнення національної свідомости. Вага абеткової про
блеми зачудовує не лише стороннього спостерігача; навіть тогочасному пу
бліцистові здавалося «неясним політичне значення питань розвитку абеток 
і незрозумілим проникнення запеклої класової боротьби у вузько спеціяль- 
ну сферу, цікаву начебто лише для професорів-лінґвістів ділянку проблем 
альфабетів»5. Абеткова політика потрапила у фокус уваги, бо графіка вияви
лася надзвичайно значущим символом, здатним нести інформацію не лише 
про національний устрій усього Радянського Союзу, а й про культурну та 
політичну орієнтацію окремих націй і груп націй у його складі. Коли брати 
національну орієнтацію, то вибір тієї чи тієї абетки міг сигналізувати (хай 
і непрямо) про схильність до пантюркізму, інтернаціоналізму чи русофобії, 
відданість цінностям Европи чи східного колоніяльного світу, радикальний 
іредентизм зрадників чи поміркований іредентизм патріотів і, зрештою, ро
сійський націоналізм. Коли брати політичну орієнтацію, то можна назвати 
такі її різновиди, як культурно-революційна, великодержавно-шовіністична, 
релігійно-реакційна та націоналістична.

Цей розділ присвячено дослідженню одного з показових аспектів сим
волічної політики національної ідентичности. Здавалося б, цілого розділу

5 Д. Орлицкий, «Национал-демократизм в вопросах язика и письменносте», Боль- 
шевик, № 6 (1934): 81.
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для такої теми забагато. Але за Сталіна оперування символами було одним 
із засадничих складників радянської політики. А що офіційно визнавана 
ідеологія більшовицької партії мала характер безапеляційний і всеохопний, 
то настанови, дотичні до багатьох сторін щоденного врядування, які супер
ечили цій ідеології, не можна було висловлювати прямо. Тому Центр часто 
вдавався до застосування символів із сигнальною функцією. У розділах 3 і 6 
я аналізую роль кампаній терору в поінформуванні місцевих чиновників про 
те, які складники політики Центру належать до стрижневої жорсткої лінії 
більшовиків і повинні здійснюватися за всяку ціну, а які, навпаки, є части
ною другорядної м’якої лінії й мають втілюватися лише якщо не суперечити- 
муть головним завданням. Звісно, терор був скрайньою формою цього сиг
налізування. Зазвичай ті сигнали надходили через пресу. Рішення Центру 
спілкуватися зі своїм адміністративним апаратом і населенням у такий спо
сіб призвело до символізації політики -  з чого, своєю чергою, при нагоді мо
гли користати певні урядові чи позаурядові керівні кола, переказуючи власні 
повідомлення. Завжди існувала можливість злегка переінакшити символи, 
одержані з Центру, або ж запровадити нову символіку. Більшовицьке керів
ництво добре здавало собі справу з того, як відбувається політичне оперу
вання символами, і пильно стежило за публікаціями, перевіряючи, які саме 
сигнали надіслано.

Кампанія латинізації

Взірцевим прикладом самочинного використання символів із політич
ним підтекстом була кампанія латинізації, яка йшла знизу, від східних регіо
нальних еліт, поволі зачіпаючи й центральні керівні органи. Латинізація 
означала чи то перехід на латинську графіку з арабської або ж кириличної, чи 
то створення нової латинської графіки для мов, котрі раніше зовсім не мали 
писемности6. Успіх руху за латинізацію уможливило сполучення нагальних 
вимог, що їх висунула нова радянська національна політика, та потреб у сим
воліці, які відчувала та чи та східна еліта. Нагальність вимог пояснювалася 
просто. Згідно з радянською національною політикою, всю освіту й офіційне 
книговодство слід було вести мовами корінних народів. А що писемні мови

6 Щодо латинізації див.: Michael Smith, Language and Power in the Creation of the USSR, 
1917-1953 (New York, 1998): 121-142; M. И. Исаев, Язьїковое строительство в СССР 
(Москва, 1979); Language Planning in the Soviet Union, ed. by Michael Kirkwood (New 
York, 1990); Adrienne Edgar, The Creation of Soviet Turkmenistan, 1924-1938 (Ph. D. diss., 
University of California-Berkeley, 1999): 332-390.
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багатьох малих народів Радянського Союзу перебували в зародковому стані, 
то це зумовлювало необхідність швидкої мовної реформи.

Утім, самого цього було замало, аби поставити на порядок денний пи
тання зміни альфабету. Це стало результатом сполучення радикальної мов
ної реформи та деколонізаційної ідеології, яка охопила неросійські народи 
й здобула підтримку (до певної межі) більшовицької національної політики. 
Кирилична азбука була міцно пов’язана з православним місіонерством і ро
сійським колоніялізмом. Більшість новонавернених до християнства народів 
Російської імперії, передусім фіно-угрів Середнього Надволжя та Крайньої 
Півночі, послуговувалися писемністю на кириличній основі, розробленою 
православними місіонерами. Славнозвісний православний місіонер і педа- 
гог-реформатор Ніколай Ільмінський поширив цю практику на мусульман
ські народи. У мовному хаосі пореволюційних років, коли влада ще не спро
моглася на певну централізовану політику, траплялися прояви самочинної 
латинізації. Якути перейшли з кирилиці на латинку 1920 року, а осетини -  в 
1923 році7. Подібні рухи виникли й серед християнських народів Надволжя 
(марійців, мордви, чувашів, удмуртів), утім, ті врешті схилилися до перегля
ду вже наявних кириличних абеток8. Комі також думали про запровадження 
латинки, але натомість витворили власний варіянт кирилиці. Калмики, які 
послуговувалися були старомонгольським письмом, теж перейшли на ки
риличне. їхні речники пояснювали доцільність такого вибору тим, що вони 
живуть серед росіян і мають вивчати російську мову9. Інші малі народи, що 
перебували в схожому становищі (ойроти, хакаси, шорці, цигани-роми, аси- 
рійці-айсори), також обрали кирилицю10.

Найбільше суперечок вибір абетки спричиняв серед мусульманських 
народів. Традицію арабського письма було міцно сплетено з ісламом -  це ро
било її привабливою в очах консервативних діячів, але водночас наражало

7 Див.: Первий всесоюзний тюркологический сьезд. 26 февраля -  5 марта 1926 г. 
Стенографический отчет (Баку, 1926): 289 і наст.; В. Тедеев, «Новьій алфавит в 
Осетин», Культура и письменность Востока, кн. І (1928): 101-106.
8 Див.: А. Грен, «К вопросу о применении латинского алфавита к язьїкам Коми и Уд
мурт», Комі му -  Зирянский край, № 3 (1924): 50-59; «О чувашском правописании», 
Бюллетень ЦИК Автономной Чувашской АССР, № 21-22 (1926): 6-18.
9 Див.: Первий всесоюзний тюркологический сьезд. 26 февраля -  5 марта 1926 г. 
Стенографический отчет: 294.
10 Див.: Н. Яковлев, «Некоторьіе итоги латинизации и унификации алфавитов в 
СССР», Революция и письменность, N° 4-5 (1932): 25-46. Спроба переведення аси- 
рійської мови на кирилицю не мала успіху.
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на підозри в реформаторських колах. Окрім того, реформатори зважали на 
посутню недосконалість арабської графіки, в якій літери мало відрізнялися 
на вигляд одна від одної та ще й мали різне звукове вираження залежно від 
позиції у слові. Головне ж -  арабське письмо не мало літер на позначення 
голосівок, що, з огляду на гармонію голосних у тюркських мовах, станови
ло неабияку ваду. Кирилиця перебувала під табу, особливо серед тюркських 
народів, для яких вона асоціювалася (в масовому сприйнятті) з місіонер
ством часів царату та з віровідступництвом тих тюрків -  чувашів і кряшен 
(хрещених волзьких татар), -  що послуговувалися кириличною азбукою. 
Спочатку в тюркомовних регіонах постав компромісний варіянт -  ідея вдо
сконалення арабського альфабету. Найрадикальніших заходів у цьому на
прямку вжили в Татарії та Казахстані11. Однак безписемні мусульманські 
народи схилялися до нейтральнішої латинської графіки. Всі гірські мусуль
манські народи Північного Кавказу завели для своїх мов латинську абетку 
в 1923-1927 роках12.

У цих обставинах азербайджанська керівна верхівка, що складалася 
з колишніх членів небільшовицьких лівих організацій, які, вступивши до 
партії, посіли чільні пости в новому радянському уряді Азербайджану, запо
чаткувала кампанію за переведення тюркських мов з арабської на латинську 
графіку. Провідником цієї кампанії був Самед Аґа Аґамали оґли, досвідче
ний азербайджанський підпільник, учасник революції 1905 року і колишній 
член соціялістичної партії «Гумет». 1920 року він увійшов до нового біль
шовицького уряду, ставши в ньому наркомом сільського господарства, а в 
1922-1929 роках очолив ЦВК Азербайджану. Справу латинізації він узяв 
близько до серця13. 1922 року він переконав свій уряд підтримати створення 
комітету для вироблення нового тюркського альфабету (відомого як Комітет 
НТА), а також заснувати часопис «Jeni Jol» («Нова путь»), що виходив азер
байджанською мовою в латинковій графіці. Як засвідчує назва «новий тюрк
ський альфабет», Аґамали оґли дивився далеко поза межі Азербайджану. 
Результати в самому Азербайджані не забарилися. Уже в жовтні 1923 року

11 Аргументи на користь цих реформаторських спроб див.: Первнй всесоюзний тюрко- 
логический сьезд. 26 февраля -  5 марта 1926 г. Стенографический отчет: 163 і наст., 
243 і наст., 287 і наст., 306 і наст.
12 Див.: У. Алиев, «“Латинизация письменности, борьба за новий алфавит и наши 
успехи», Революция и горец, № 1 (1928): 29-39.
13 Див.: У. Алиев, «Победа латинизации -  лучшая память о тов. Агамальї-Огльї», 
Культура и письменность Востока, кн. VII—VIII (1931): 17-30; те саме: Революция 
и национальности, № 7 (1930): 17-28.
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латинському письму надано рівного статусу з арабським, а з 1924 року воно 
стало єдиним офіційно вживаним на території Азербайджану14.

Відтак Аґамали оґли заходився пропагувати латинізацію серед решти 
тюркських народів Радянського Союзу. Втім, спершу він (не без задньої 
думки) відвідав у Підмосков’ї вже смертельно хворого Леніна, діставши 
від вождя, за власним твердженням, напутнє благословення своїм планам: 
«Латинізація -  це велика революція на Сході». Ці слова стали повсюдно 
вживаним обґрунтуванням латинізації15. Озброївшися цитатою з Леніна, 
Аґамали оґли в 1924-1925 роках об’їхав тюркські республіки, агітуючи за 
латинізацію, написав сам і замовив іншим кілька брошур, заручився під
тримкою союзників як у тюркських республіках, так і в Москві. Його зу
силля принесли плоди в лютому-березні 1926 року, коли в Баку скликали 
перший Тюркологічний з’їзд за участи представників усіх тюркських райо
нів Радянського Союзу. З’їзд схвалив азербайджанську програму латиніза
ції. Наступного року Аґамали оґли, отримавши офіційну санкцію з Москви, 
очолив усесоюзний комітет для запровадження нового тюркського альфа- 
бету (ВЦК НТА), якому доручили керувати перебігом латинізації в цілому 
Радянському Союзі16. До середини 1928 року всі тюркські республіки за
конодавчо закріпили вжиток НТА й почали його запроваджувати17. То був 
блискучий приклад успішного використання символіки в політиці на почат
ковому етапі існування Радянського Союзу.

Далося це непросто. Перша реакція радянського уряду на латинізацій- 
ний рух була прохолодною. До 1926 року центральні органи партії не розгля
дали питань латинізації18. Втім, 18 лютого 1926 року, за тиждень до відкриття

14 Див.: У. Алиев, «Победа латинизации -  лучшая память о тов. Агамальї-Огльї»: 24.
15 До січня 1928 року гасло звучало: «Латинізація -  це революція на Сході». Потім 
Аґамали оґли «згадав», що відповів йому Лєнін насправді, вислухавши його план ла
тинізації: «Він сказав: “Так, це велика революція на Сході!” Та, на жаль, з означення 
цієї великої людини я випустив слово “велика”, тому залишилося: “Це революція на 
Сході” Через п’ять років я пригадав, яку глибоку рацію мав товариш Лєнін, і поква
пився виправити означення цієї великої людини» (Стенографический отчет второ- 
го пленума Всесоюзного центрального комитета нового тюркского алфавита, заседав- 
шего в г. Ташкенте от 7-го по 12-е января 1928 года (Баку, 1929): 2-3).
16 Див.: У. Алиев, «Победа латинизации -  лучшая память о тов. Агамалн-Оглм».
17 Див.: И. Назиров, «Проведение нового тюркского алфавита в СССР и ближайшие 
перспективи», Культура и письменность Востока, кн. І (1928): 11-33.
18 Можливо, за винятком ініціятив Ніколая Яковлєва, одного з чільних прибічників 
латинізації, який у 1924-1925 роках пробував домогтися заснування Комітету мовних 
культур східних народностей. Рада національностей не погодилася з його пропозиція
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першого Тюркологічного з’їзду, Політбюро ухвалило резолюцію «Про тюр
кологічний з’їзд у Баку»:

Комуністам на з’їзді вести лінію на те, щоб з’їзд обмежився з’ясуванням 
можливосте переходу на латинський шрифт, не ухвалюючи категорично
го рішення щодо негайного переходу на цей шрифт.
З’їзд не повинен залишати після себе постійно чинного виборного орга
ну

Ці вказівки суперечили прагненню Азербайджану використати з’їзд для 
підтримки власного курсу на латинізацію та започаткування всесоюзної про
грами латинізації. Вони були потвердили резолюцію Оргбюра, ухвалену за 
три дні до того на підставі записки Анса Аболіна, першого заступника на
чальника аґітпропвідділу ЦК ВКП(б). Аболін прибрав обережну поставу. 
Він відзначав, що будь-який відхід від арабської графіки вороже сприймуть 
вірні мусульмани, хоча латинському письму, як «менш одіозному», в тако
му разі слід надати перевагу над російським. Його висновок був таким: хоча 
міркування як на користь, так і проти латинізації виглядають доволі слуш
но, слід таки вважати перехід на латинку доцільним; питання полягає лише 
в тому, як здійснити цей перехід. На його думку, головним було не давати 
підстав для звинувачення центральної влади в примусовому накиненні схід
ним народам нової писемности: «Ухвали тюркологічного з’їзду широкі маси 
мусульман розглядатимуть як наказ верховної влади». Тому Аболін пропо
нував не форсувати рух за латинізацію, а головне -  не створювати відпові
дального за неї центрального органу, до якого неминуче ввійде «велика кіль
кість позапартійних сходознавців і професорів»20. Отож партійна підтримка 
латинізації була дуже умовною. Партії передусім ішлося -  згідно з ідеологі
єю НЕПу -  про те, щоб не дратувати без потреби мусульманську громадську 
думку.

Хоч як дивно, азербайджанці наважилися зігнорувати авторитет Політ- 
бюра. У резолюції, яку ухвалив з’їзд (лише татарська делегація голосувала 
проти), азербайджанську програму латинізації було оцінено дуже високо і

ми. Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 17, спр. 695 (1924); оп. 16а, спр. 167 (1924), арк. 1 зв., 2 зв.; 
спр. 211 (1924), арк. 3.
19 РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 547 (18.02.1926), арк. 11/25.
20 Там само, оп. 113, спр. 169 (15.02.1926), арк. 9/6,185-167.
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поставлено за взірець для решти тюркських республік21. Ще більшою зухва
лістю стало скликання наступного дня по закінченні з’їзду окремої зустрічі, 
яка постановила вважати азербайджанський Комітет НТА провідним цен
тром для поширення НТА по всьому Радянському Союзові, доручивши го
ловувати в ньому Аґамали оґли. Крім того, було ухвалено ще чотирнадцять 
резолюцій, і то всі вони -  всупереч побажанням Аболіна -  «форсували» пи
тання латинізації22. Щоправда, ця непогоджена активність невдовзі нарази- 
лася на перепони. По-перше, азербайджанська компартія, в якій домінувала 
інша фракція, байдуже поставилася до намагань Аґамали оґли встановити, 
за його словами, «азербайджанську гегемонію» й воліла зачекати на схва
лення з боку Центру. Відтак Раднарком СРСР відмовився фінансувати суто 
азербайджанський орган23.

Таким чином, питання латинізації вдруге постало перед центральним 
керівництвом. На її підтримку висловився ЦВК, партійна фракція якого
ЗО червня 1926 року проголосувала за таку позицію: «[...3] огляду на важ
ливе політичне значення переходу з арабської на латинську абетку для всіх 
тюркських народів, визнати Комітетові ново-тюркського альфабету загаль
носоюзне значення й віднести його до відання ЦВК СРСР»24. ЦВК дору
чив тодішньому голові Ради національностей Бяшиму Кульбєшерову, який 
підтримував цей крок, подати відповідні документи на розгляд Оргбюра. 
Кульбєшеров, туркмен з походження, був палким прихильником НТА25. 
Ймовірно, сприяння його та численних інших представників східних націо
нальностей у Президії ЦВК відіграло свою роль.

Оргбюро розглянуло подання ЦВК 13 серпня 1926 року, постановив
ши, що воно вимагає подальшого вивчення26. Проти голосували Аболін і 
Діманштейн, який пізніше зробився одним із провідних прихильників НТА. 
«Подальше вивчення», як це часто бувало, затяглося на шість місяців, поки 
Аґамали оґли не взяв справу знов у власні руки. На лютневій сесії ЦВК

21 Див.: Первий всесоюзний тюркологический сьезд. 26 февраля -  5 марта 1926 г. 
Стенографический отчет: 401.
22 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 65, спр. 10 (1926), арк. 4.
23 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 17, спр. 1 (1926), арк. 152-159; ГАРФ, ф. 3316, оп. 65, 
спр. 10 (1926), арк. 17.
24 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 219 (13.08.1926), арк. 49/7,76.
25 Див.: Б. Кульбешеров, «Итоги 2-го Пленума Всесоюзного центрального комитета 
нового тюркского алфавита и очередньїе задачи дела введення зтого алфавита», Куль
тура и письменность Востока, кн. II (1928): 6-21.
26 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 219 (13.08.1926), арк. 49/7,71-72.
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1927 року він зібрав тюркські делегації, які й обрали спільно Всесоюзний ко
мітет НТА27. З якихось причин ця друга самочинна акція змусила Оргбюро 
піддатися. 28 лютого 1927 року воно затвердило Всесоюзний комітет НТА 
(ВЦК НТА) й проголосувало за його фінансування28. Так Аґамали оґли отри
мав офіційну державну санкцію та кошти, потрібні для проведення латині
зації.

Чому центральне керівництво поступилося? У 1920-х роках тверда 
позиція на місцях регулярно приводила до таких наслідків, коли не йшло
ся про засадничі питання. Крім того, Аґамали оґли добре зорганізував під
тримку своїх дій і не збирався задкувати. Тому з’явилася компромісна лінія. 
Формально ВЦК НТА не перетворювався на урядову структуру (він пере
бував у віданні ЦВК, але не при ЦВК). Це дозволяло урядові відводити від 
себе евентуальні претензії мусульман, перекладаючи відповідальність на 
«незалежну» організацію, за аналогією зі Спілкою войовничих безвірників 
у релігійній політиці. Як зазначав Діманштейн на першому пленумі ВЦК 
НТА, центральна влада підтримує цю організацію, створену самими схід
ними народами, але нічого не форсує, лишаючись нейтральною в боротьбі 
між арабістами та латиністами29. Хоча це твердження з формального погляду 
вочевидь не відповідало дійсності, воно чудово передавало суть компромі
су у цій справі: ВЦК НТА, запроваджуючи латинізацію, користуватиметься 
неявною підтримкою уряду, а уряд, покликаючися на свій задекларований 
нейтралітет, перекладатиме на ВЦК НТА відповідальність за всі можливі 
ускладнення. Як уже зазначалося, до середини 1928 року всі тюркські респу
бліки Радянського Союзу формально схвалили НТА.

Як можна пояснити цю напрочуд швидку перемогу, зважаючи, зокрема, 
на від початку непевну мовну ситуацію в пореволюційні роки та неабиякі ва
гання Центру перед наданням дозволу на реалізацію цієї програми? У чому 
полягала привабливість цього плану для тюркських керівників, які наполя
гали на його схваленні? Напрошуються дві відповіді: культурна революція 
та пантюркізм. У розділі 4 ми розглянули культурну революцію з погляду 
Центру й виокремили два її головні аспекти: руйнівну дію, скеровану проти 
класових ворогів, їхніх установ і їхніх традицій, та утопійний рух за створен

27 Див.: Стенографический отнет первого пленума Всесоюзного центрального комите- 
та нового тюркского алфавита, заседавшего в Баку от 3-его до 7-го июня 1927 года 
(Москва, 1927): 7.
28 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 268 (28.02.1927), арк. 94/11.
29 Див.: Стенографический отнет первого пленума Всесоюзного центрального комите- 
та нового тюркского алфавита, заседавшего в Баку от 3-его до 7-го июня 1927года: 105.
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ня нового соціялістичного побуту. Крім того, ми відзначили, що на радян
ському Сході цей утопійний рух зіперся на розвоєвому ідеологічному під- 
ложжі, і за мету йому було поставлено подолання «культурної відсталости» 
східних народів за рекордно короткий термін. Тому культурна революція на 
Сході сприяла посиленню коренізації.

Кампанія латинізації дозволяє поглянути на культурну революцію з по
зиції тих східних національних діячів, які симпатизували й надавали під
тримку більшовицькому керівництву в перші пореволюційні роки. У їхніх 
очах культурна революція була дуже привабливим проектом, надто в тео
ретичній площині. Впродовж доби НЕПу, коли Центр не надто наголошу
вав на культурній революції, вона була ключовим пунктом риторики, що 
супроводжувала латинізацію. Мало не кожна промова, стаття чи резолю
ція, присвячена латинізації, співала осанну культурній революції30. Як ми 
бачили, передсмертні слова, що їх Аґамали оґли начебто почув від Леніна: 
«Латинізація -  це велика революція на Сході», -  перетворилися на безна
станно повторювану настанову. Мовознавець Ніколай Яковлєв мав це на 
думці, розповідаючи про перший златинізований чеченський буквар: «Коли 
перший учитель приїхав у гори з букварем чеченською мовою, видрукува
ним латинським шрифтом, то цього вчителя дослівно обстріляли в полі, 
піддали обстрілові, причому під час цього обстрілу “поранили” й розстріля
ли той буквар»31. З цим перегукується бувальщина, яку полюбляв Аґамали 
оґли, -  про те, як у Дагестані «в селах дбайливо підіймають шматочок газети, 
видрукуваної арабською абеткою, що валявся на землі, й прикладають до губ 
і чола, а тоді несуть на зберігання у відповідніше місце». Чому? Бо «арабська 
літера в собі містить цілющу силу»32. Латинізація мала за мету звільнити за
бобонного мусульманина від рабського обожнення архаїчного письма, через 
яке він залишався залежним від духівництва, навченого арабської грамоти.

Отже, навкололатинізаційна риторика подавала цю кампанію в ракурсі 
руйнівної функції культурної революції: наступу на іслам і «феодальне» мис
лення. Не дивно, що кампанія за латинізацію, якій надавали великого сим
волічного значення, вийшла на передній план у ранній період НЕПу, став

30 Див.: У. Алиев, «Культурная революция и латинизация», Культура и письменность 
Востока, кн. II (1928): 22-30; С. А. Агамали-Огли, «Культурная революция и новнй 
алфавит», там само, № 3 (1929): 3-9 та ін.
31 Першй всесоюзний тюркологический сьезд. 26 февраля -  5 марта 1926 г. 
Стенографический отчет: 219.
32 С. А. Агамалн-Оглн, «Культурная революция и новьій алфавит»: 5 [вказав Геннадій 
Єфіменко. -  Ред.].
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ши фактично першим східним революційним проектом, санкціонованим із 
Центру. Адже саме в ці роки пригальмувала затіяна було в рамках культурної 
революції кампанія проти ісламу та паранджі. У середині 1920-х років по
зиції ісламу були істотно міцнішими, ніж православ’я. Провести кампанію 
проти ісламу, подібну до тієї, що мала за об’єкт православ’я в 1918-1922 ро
ках, не встигли. Ісламські школи, суди та доброчинні організації в середині 
1920-х років і надалі діяли, часто переважаючи впливовістю конкурентні 
щодо них радянські структури33. Так само й носіння паранджі залишалося 
на велику міру незаперечною нормою в багатьох районах Середньої Азії та 
Кавказу34. У цих обставинах латинізація вможливлювала східним реформа
торам атаку на іслам бодай на рівні символіки.

Утім, східні реформатори набагато ближче до серця брали позитивний 
складник культурної революції -  похід проти культурної відсталости. Саме 
на арабське письмо лягала вина за культурну відсталість тюркських наро
дів, які відгороджувалися в такий спосіб від розвиненіших культур Заходу35. 
Один делегат на тюркологічному з’їзді заявив, що арабські літери «заважа
ють залученню тюрко-татарських народних мас до культури й цивілізації, 
які є дотепер здобутком лише європейських народів»36. Арабське письмо 
звинувачували чи не в усіх гріхах. Аґамали оґли навіть висловив чудернаць
ке припущення, що в дітей воно «сильно притуплює аналітичну спромогу, 
здатність оперувати абстрактними предметами»37. Не дивно, що оволодіння 
новим тюркським альфабетом, на його думку, було рівнозначне «перейден- 
ню Рубікону»: людина, мовляв, при цьому зазнає внутрішньої революції38.

33 Див.: Shoshana Keller, The Struggle Against Islam in Uzbekistan, 1921-1942: Policy, 
Bureaucracy, and Reality (Ph. D. diss., Indiana University, 1995).
34 Див.: Gregory J. Massell, The Surrogate Proletariat: Moslem Women and Revolutionary 
Strategies in Soviet Central Asia, 1919-1929 (Princeton, N. J., 1974).
35 Наприклад, див.: Б. Кульбешеров, «Итоги 2-го Пленума Всесоюзного центрального 
комитета нового тюркского алфавита и очередньїе задачи дела введення зтого алфа- 
вита»: 7; Б. Чобан-заде, «Итоги унификации алфавитов тюрко-татарских народов», 
Культура и письменность Востока, кн. III (1929): 18-19.
36 Первьій всесоюзний тюркологический сьезд. 26 февраля -  5 марта 1926 г. 
Стенографический отчет: 11.
37 Див.: С. Агамалм-Оглн, «Рубикон перейдена, Культура и письменность Востока, 
кн. 11(1928): 5.
38 Стенографический отчет второго пленума Всесоюзного центрального комитета но
вого тюркского алфавита, заседавшего в г. Ташкенте от 7-го по 12-е января 1928 года: 
20; nop.: С. Агамальї-Огльї, «Рубикон перейден».
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Це духове поняття внутрішнього навернення є доволі далеким від ти
пово войовничої риторики більшовиків. Насправді латинізація була таким 
собі припасуванням передреволюційного руху за модернізацію і реформу 
ісламу, що в центрі його уваги стояла проблема пояснення та подолання 
східної відсталости, до обставин більшовицької гегемонії39. Один із діячів, 
від початку скептично налаштованих до латинізації, заступник Сталіна в 
Наркомнаці Ґріґорій Бройдо, вхопився за цю обставину й піддав критиці 
небільшовицький стиль переведення латинізації, або, за його висловом, її 
«вельми кепське джерело і зосібна [...] інтеліґентськи-надуманий, утопіч
ний і есерівський підхід до справи»40. Фахівець із національного питання, 
Бройдо знав це явище. Як ми бачили, потреби коренізації змушували біль
шовиків залучати до роботи геть усі національні кадри, аж до згадуваних 
Сталіним «октябриствувачів»41. Цю тактику залучення неросійських наці
оналів (т. зв. «неросійських зміновіхівців») уможливив збіг їхніх інтересів 
із інтересами більшовицької національної політики, -  як у питанні куль
турної революції, так і, головне, розвоєвого девелопменталістського про
екту подолання культурної відсталости. Попри наявність такого спільного 
терену, аж ніяк не варто дивуватися, що східні діячі привносили в цей про
ект власні цілі та власну ментальність. До того ж латинізація була куль- 
турнореволюційною акцією, що її зініціювали представники корінних на
ціональностей.

Ця тяглість понад революційним вододілом найочевидніше виявлялася 
в надзвичайній і мало не хворобливій увазі латинізаторів до історії латині
зації. Теоретичний журнал ВЦК НТА заповнювали статті про передреволю
ційні прецеденти латинізації, починаючи від її Колумба, азербайджанського 
драматурга Мірзи Фаталі Ахундова, який іще 1857 року запропонував про
ект латинізації турецькому султанові42. Як потім відзначатимуть критики, в 
цих історичних нарисах постав позачасовий і надкласовий ряд позитивних
і негативних героїв -  латиністів (що серед них траплялися навіть принци) та

39 Див.: Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia 
(Berkeley, Calif., 1998).
40 Г. И. Бройдо, «Моим оппонентам (По поводу латинского алфавита)», Жизнь нацио- 
нальностей, № 1 (1924): 164.
41 Тайни национальной политики ЦК РКП. Стенографический отчет секретного IVсо- 
вещания ЦК РКП, 1923 г.: 102.
42 Див.: Культура и письменность Востока, кн. II (1928): 58-61, 146-148; кн. III 
(1928): 10-17,91-102; кн. IV (1929): 7-16,69-73,127-157.
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підступних арабістів43. Із того всього мало б випливати, що Жовтнева рево
люція створила сприятливіші умови для латинізації, але в ґрунті речі цей рух 
зберіг свою попередню спрямованість.

Підтримка центральною владою латинізації -  як символічного виражен
ня культурної революції на Сході -  не була чимось непомисленним і з часом 
стала реальністю. Набагато більші ризики були пов’язані з другим складни
ком латинізаційної кампанії -  пантюркізмом. Більшовики вкрай підозріли
во ставилися як до панісламського, так і до пантюркістського руху, назагал 
перебільшуючи їхню силу й вельми суворо караючи будь-які їхні прояви. 
Арешт і програмове викриття Мірсаїда Султан-Ґалієва, звинуваченого в 
пантюркістському націоналізмі й виразному схилянні перед ісламом, були 
найнаочнішою демонстрацією небезпеки таких закидів44. Хитрість латиніза
ції полягала у плеканні пантюркістських почувань за допомоги суто куль
турницького й символічного руху, що офіційно служив правовірній більшо
вицькій меті подолання «східної культурної відсталости». Формально лати
нізацію було спрямовано на ввесь радянський і нерадянський Схід (звідки й 
назва журналу «Культура и письменность Востока»). Однак 95% усіх зусиль 
припадало на тюркські народи. Та й за мету вона мала нову тюркську абетку. 
Фактично вважалося, що решта національностей, які від початку пристали 
на пропозицію НТА, тобто гірські народи Північного Кавказу та кілька не
численних середньоазійських і закавказьких народностей, належать до сфе
ри тюркських культурних впливів. Поняття такої культурної зони, звісно, 
теж відгонило духом пантюркізму. Її ідею добре ілюструє ухвалене 1923 року 
(згодом переглянуте) дагестанським урядом рішення про обрання азербай
джанської мови за офіційну45. За кордоном головну увагу приділювано було 
Туреччині -  батьківщині аналогічного модернізаційного антиісламського 
руху (кемалізму). Запровадження там латинки в 1928 році було величезною 
перемогою пантюркістського елемента в кампанії латинізації.

Найвиразніше цей пантюркізм оприявнився на бакинському тюрколо
гічному з’їзді 1928 року. Неабияк дивує вже самий факт його проведення, до

43 Див.: Л. Ровинский, «Об одной национал-демократической концепции», Правда, 
№ 47 (17.02.1934): 3; Д. Орлицкий, «Национал-демократизм в вопросах язьїка и пись- 
менности».
44 Див.: Alexandre A. Bennigsen, and Enders S. Wimbush, Muslim National Communism in 
the Soviet Union: A Revolutionary Strategy for the Colonial World (Chicago, 1979); Мирсаид 
Султан-Галиев, Статьи, вьіступления, документи (Казань, 1992).
45 Див.: А. Тахо-Годи, «Проблема язьїка в Дагестане», Революция и национальности, 
№ 2 (1930): 68-75.
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того ж -  за участи делегатів із Туреччини й Угорщини (угорців уважали за 
частину більшої алтайської мовної групи). Важко уявити аналогічний пан- 
фінський з’їзд у Карелії; ще важче -  панслов’янський у Мінську. Промови 
на з’їзді було сповнено мотивів тюркського самоствердження та закликів до 
загальнотюркської єдности. Один узбецький делегат наполягав, щоб узбеків 
не плутали з таджиками (представниками іранської групи): «У їхніх рисах 
зовсім немає тюркського елемента». Один ойрот зворушливо розповідав про 
те, як, мовляв, зовсім недавно довідався, що є тюрком. Він заперечив потрак
тування ойротів іншим депутатом як стюркізованих монголів: «Я проти та
кого означення протестую, бо я хочу бути членом тієї нації, яка представле
на на цьому з’їзді» [курсив мій. -  Т. М.\. Потім він висловив прохання, щоб 
«тюркологічний з’їзд віднайшов історію ойротів»46.

Багато уваги зверталося на мовну єдність. Офіційний доповідач у спра
ві термінології, кримськотатарський мовознавець із Баку Бекір Чобан-заде, 
так гаряче виступав за очищення тюркських мов від арабських і перських 
слів та за створення нових термінів лише з використанням тюрко-алтай- 
ських коренів, що один із промовців закинув йому насаджування «загально- 
тюркської національної мови»47. Справді, тенденція позичати турецькі слова 
до азербайджанської мови була такою сильною, що перший секретар ЦК КП 
Азербайджану перестерігав перед мовною османізацією його республіки48.

Окрім пантюркістського та культурнореволюційного, рух за латиніза
цію містив іще один прикметний складник -  спонукання дистанціюватися 
від російської культури. Для відкинення арабського письма існували зрозу
мілі причини: як ідеологічні (ворожість до ісламу), так і практичні (чима
лі технічні складнощі). Набагато важче було зрозуміти, в чому полягають 
переваги латинки над кирилицею. Доки з ідеологічних міркувань латинку 
не було оголошено єдиною прогресивною графікою, більшість мовознавців 
розглядала її та кирилицю як майже рівновартісні за технічною придатніс
тю49. А що російська набула вже статус мови міжнаціонального спілкування 
в Радянському Союзі і її викладали (чи принаймні мали викладати) в усіх 
неросійських школах СРСР, то на користь запровадження кирилиці можна

46 Первий всесоюзний тюркологический сьезд. 26 февраля -  5 марта 1926 г. Стено- 
графический отчет: 84-86.
47 Див.: там само: 212,165.
48 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 17, спр. 12 (1927), арк. 164.
49 Див.: Л. Жирков, «К реформе алфавитов восточннх народностей», Новий Вос- 
ток, № 10-11 (1926): 223-235; Н. Яковлев, «Проблеми национальной письменности 
восточньїх народов СССР», там само, № 10-11 (1926): 236-242.
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було висунути цілком переконливі прагматичні аргументи50. Як уже зазна
чалося, завдяки саме цьому кирилицю обрали калмики та деякі інші нечис
ленні народи Російської Федерації. Однак усі аргументи переважило одне 
міркування: побоювання щодо «недовіри» неросіян до російської культури, 
а отже і перенесення цього ставлення на «російський шрифт» (типова назва 
кирилиці в 1920-1930-х роках). Уважалося, що російський шрифт геть зо
всім скомпрометував себе через зв’язок із колоніяльною, місіонерською та 
русифікаційною політикою царату51. Ця постава ґрунтувалася на принципі 
найбільшої загрози, згідно з яким великодержавний шовінізм є згубнішим 
від місцевого націоналізму Одним із головних риторичних козирів руху за 
латинізацію було те, що він від початку міг таврувати всяку підтримку росій
ського шрифту як прояв великодержавного шовінізму.

Попередній аналіз дає пояснення привабливости та важливости руху за 
латинізацію. Риторика культурної революції, з одного боку, імпонувала ді
ячам Сходу, а з другого -  давала змогу застосувати ортодоксальний більшо
вицький дискурс задля символічного просунення певної постави (культур
ного пантюркізму), не наражаючися на ймовірну небезпеку в іншому випад
ку. Окрім того, за допомоги відповідних символів можна було утверджувати 
позицію східних реформаторів-антиісламістів упродовж відносно спокійної 
доби НЕПу. Коли 1928 року Центр заходиться провадити культурну рево
люцію всерйоз, символічно зорієнтована політика латинізації поверне в не- 
очікуваний для її ініціяторів бік. Зрештою, то не було чимось винятковим 
в практиці політичного оперування символікою.

Латинізація як дерусифікація

Оскільки латинізацію від початку подавали як культурнореволюційну 
кампанію, спрямовану на подолання східної відсталосте, наступ культурної 
революції в усесоюзному обсязі цілком сподівано дуже прискорив перебіг 
латинізації -  подібно до того, як він посприяв коренізації на Радянському 
Сході. До 1928 року центральне керівництво вимагало від ВЦК НТА обе
режного поводження у справі латинізації. Відповідно, хоча латинізацію 
формально схвалила цілокупність тюркських народів Радянського Союзу, 
більшість постанов із цього приводу, виданих у 1927-1928 роках, передба

50 Пор.: В. Н. Дурденевский, Равноправие язиков в советском строе (Москва, 1927).
51 Див.: Л. Жирков, «К реформе алфавитов восточньїх народностей»: 227; Н. Яковлев, 
«Проблеми национальной письменности восточньїх народов СССР»: 242.
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чали п’ятирічний переходовий період52. У квітні 1928 року Аґамали оґли 
старанно наголошував цю поступовість, уперше усно звітуючи перед Радою 
національностей, що й віддзеркалено в її резолюції за наслідками слухання53. 
Наслідком цієї обережности стало те, що, хоча до середини 1928 року тюрк
ські республіки формально схвалили перехід на латинку, у більшості з них 
надалі домінувала арабська в’язь.

Рух за латинізацію від початку намагався здобути недвозначну підтрим
ку своїх планів від центрального керівництва, щоб мати змогу вдаватися 
до силових методів. Наступ культурної революції приніс йому таку бажану 
підтримку. У жовтні 1928 року ВЦВК і Раднарком РСФРР видали поста
нову про обов’язкове застосування НТА в усіх тюрко-татарських регіонах 
РСФРР54. Через два місяці третій пленум ВЦК НТА скоротив переходовий 
період для запровадження латинки всього до двох років, визначивши кі
нець 1930 року за його останній термін. Аґамали оґли припускав, що біль
шість зможе впоратися з цим завданням навіть швидше55. Нарешті, в серпні 
1929 року ЦК ВКП(б) і Раднарком СРСР ухвалили, що відтепер латинський 
шрифт стає обов’язковим для всіх тюрко-татарських мов Радянського Союзу. 
Ця постанова забороняла використовувати арабський шрифт у друкованих 
виданнях, шкільництві, урядуванні тощо; заборонили навіть завозити з-за 
кордону арабське друкарське приладдя56. Звісно, арабиця в СРСР не щезла 
за один день, але після появи цього документа вона почала хутко занепадати. 
Оскільки головну функцію ВЦК НТА було виконано, почалися розмови про 
його ліквідацію57.

52 Див.: Б. Кульбешеров, «Итоги 2-го Пленума Всесоюзного центрального комите- 
та нового тюркского алфавита и очередньїе задачи дела введення зтого алфави- 
та»: 17,28; С. Агамалм-Огльї, «К делу и к делу!», Культура и письменность Востока, 
кн. 1 (1928): 6.
53 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 20, спр. 118 (1928), арк. 18-44; «В Совете Национальностей», 
Советское строительство, № 4 (1928): 122-124.
54 Див.: Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 
РСФСР, № 130 (1928): 846.
55 Див.: С. Агамальї-Оглн, «Итоги 3-го пленума ВЦК НТА», Культура и письменность 
Востока, кн. IV (1929): 3.
56 Див.: Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР, 
№ 52 (1929): 477; Б. Виноградов, «Культурное строительство. Обзор постановлений и 
законодательньїх актов Союза ССР, союзних республик и республик Грузин, Армении 
и Азербайджана», Революция и национальности, № 8-9 (1930): 108-112.
57 Див.: Стенографический отчет четвертого пленума Всесоюзного центрального коми- 
тета нового тюркского алфавита (Москва, 1931): ЗО.
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Утім, рух за латинізацію не спинився, а навпаки -  раптово й потужно 
розгорнувся, охопивши мало не всі мови Радянського Союзу. Це сталося за
вдяки перенесенню символічних акцентів із пантюркізму на інтернаціона
лізм і виразному посиленню антиросійського компонента. Досі я описував 
рух за латинізацію як щось назагал монолітне, хоча насправді справа, звіс
но, стояла інакше. Головний поділ усередині цього руху був між політиками 
та науковцями, що багато хто з них (хоча не всі) були росіяни. Політикам, 
здебільшого тюркським керівним діячам республіканського рівня, йшлося 
насамперед про витіснення арабського письма зі своїх республік і матерія- 
лізацію символічної тюркської єдности. Науковці вели власну боротьбу -  за 
водностайнення. Згідно з ухвалою першого пленуму ВЦК НТА 1927 року 
водностайнення передбачало, що кожна літера нового тюркського альфабе- 
ту позначатиме той самий звук в усіх мовах, де він застосовуватиметься58. 
Тюркські політики в принципі теж виступали за цю пантюркістську спря
мованість. Утім, на практиці вони обороняли власні латинські абетки від 
змін. Азербайджан під проводом Аґамали оґли особливо завзято опирався 
водностайненню59. Науковці, переважно фахівці-сходознавці, пересліду
вали далекосяжнішу мету: не загальнотюркський, а міжнародний альфа- 
бет. Один із ранніх ентузіястів мріяв, що НТА «стане ядром альфабетного 
об’єднання -  спершу на всьому Сході, відтак, можливо, в усьому світі»60. То 
був щирий утопізм цілком у дусі культурної революції.

Насправді саме інтернаціоналізм порятував латинізацію, відвівши загро
зу, що нависла була над нею з огляду на її пантюркістське коріння. Кампанії 
терору, що супроводжували культурну революцію в національних республі
ках, було націлено на зміновіхівську національну інтелігенцію, що в її лавах 
зібралося чимало активістів руху за латинізацію. Звинуваченим незмінно за
кидали націоналізм, а в таких республіках, як Татарія, Крим і Узбекистан, -  
ще й пантюркізм. Серед репресованих були латинізатори, хоча нікого не 
репресували за латинізацію. Так чи так, прибічники латинізації перебували 
під очевидною загрозою. У серпні 1930 року резолюція Ради національнос
тей відзначала, зокрема, як ваду в роботі ВЦК НТА те, що деякі елементи 
пантюркістської тенденції остаточно не подолано, попри «правильну лінію» 
ВЦК в цьому питанні61. То був перший привселюдний докір, отриманий ВЦК

58 Див.: Культура и письменность Востока, кн. І (1928): 113-139.
59 Див.: С. Агамальї-Огльї, «К делу и к делу!»: 8.
60 К. В. Юшманов, «Опьітн всемирного алфавита», Культура и письменность Востока, 
кн. IV (1929): 69.
61 «Хроника», Революция и письменность, № 7-8 (1931): 225.
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НТА з приводу пантюркістських тенденцій. Це сприяло переорієнтації руху 
з первинних пантюркістських настанов на нову інтернаціональну місію, що 
й знайшло віддзеркалення в зміні назви організації на Всесоюзний централь
ний комітет нового альфабету (ВЦК НА).

Головною перешкодою на шляху всесвітнього поширення нового пись
ма, принаймні в межах Радянського Союзу, була російська азбука. Після 
революції почалися були розмови про створення російського альфабету на 
базі латинки, але вони закінчилися нічим62. Із новою хвилею утопійного ін
тернаціоналізму, здійнятою 1929 року, ця тема знову набула актуальносте. 
Дві статті з підтримкою ідеї переведення російської мови на латинку на
писав нарком освіти СРСР Анатолій Луначарський63. Як і Аґамали оґли, 
він покликався на схвальний відгук Леніна. Найважливішим було те, що 
Луначарський залучив до цієї справи освітянське чиновництво. 19 жовтня 
1929 року «Учительская газета» надрукувала дискусійну статтю про лати
нізацію російської абетки64. За місяць про план реформування російського 
правопису оголосила й газета «Известия». При науковому відділі Наркомосу 
було створено три комітети: з питань ортографії, правопису та латинізації 
російського альфабету65. Одночасно при Раді праці та оборони створили ще 
один комітет, який мав проаналізувати наслідки пропонованих змін для ви
давничої справи. Принаймні один із його членів привселюдно виступив за 
латинізацію66. Комуністична академія, яка від початку підтримувала латині
зацію, влаштувала виставку, присвячену новому альфабетові, що демонстру
вала експансію російської абетки за русифікаторського царського режиму 
та неухильне зменшення зони її поширення за прогресивного радянського 
ладу67. На підставі такої гарячкової активносте можна виснувати, що латині
зацію російської писемности трактували поважно.

62 Див.: А. Самойлович, «Новий турецкий алфавит», Новий Восток, № 5 (1924): 390.
63 Див.: А. Луначарский, «Латинизация русской письменносте», Красная газета, 
№ 5-6 (06.-07.01.1929); А. Луначарский, «Латинизация русской письменносте», 
Культура и письменность Востока, кн. VI (1930): 20-26.
64 Див.: Культурная жизнь в СССР, 1928-1941: Хроника (Москва, 1976): 146. Деякі 
відгуки на цю статтю зберігаються в ГАРФ, ф. 2307, оп. 15, спр. 4 (1930).
65 Див.: «Реформа орфографин», Известия, № 273 (23.11.1929): 3.
66 М. Щелкунов, «Пятилетка латинизации русского алфавита», Комі му -  Коми край, 
№ 22 (1929): 35-37 (передрук статті, вперше оприлюдненої в газеті «Гижевец» за
7 листопада 1929 року).
67 Див.: Правда, № 272 (22.11.1929): 5; А. А. Левин, «Новая письменность народов 
СССР», Просвещение национальностей, № 3 (1930): 55-59; «Хроника», Революция и 
горец, № 4 (1928): 88.
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Найпалкішим її поборником був, безсумнівно, Ніколай Яковлєв, фахі
вець із кавказьких мов. Він від самого початку брав участь у латинізації, до
помагав розробляти латинські альфабети для народів Північного Кавказу, 
виступив із пленарною доповіддю про латинізацію на тюркологічному з’їзді 
й невтомно пропагував цю ідею. Саме йому доручили зорганізувати й очо
лити підкомітет із питань латинізації при науковому відділі, який збирався 
аж п’ять разів упродовж листопада-грудня 1929 року. На другому засіданні 
Яковлєв виступив із кількома тезами про латинізацію російської писемнос
те, що містили вкрай гостру критику російської азбуки.

Яковлєвські тези відбивають антиросійський характер, що його до 
1929 року встигла набути латинізація, ліпше за будь-який інший документ:

-  історично беручи, російська гражданська абетка є альфабетом самодер
жавного гніту, місіонерської пропаганди, великоросійського націонал- 
шовінізму, що особливо увиразнила роль, яку вона відіграла в русифі
кації національних меншин колишньої Російської імперії. Водночас цей 
альфабет був зброєю пропаганди російського імперіялізму за кордоном 
(слов’янофільство і його роль у боротьбі за протоки).
-  Навіть після реформи 1917 року російська абетка залишається абеткою 
національно-буржуазної великоросійської ідеології. Це особливо чітко 
виявляється в прагненні національностей, що використовували росій
ський шрифт (осетини, абхази, рух серед комі тощо), перейти на латин
ську графіку як ідеологічно нейтральнішу й міжнародну.
-  На зміну успадкованій національно-буржуазній графіці має прийти 
альфабет соціялістичного суспільства. Мова не просто про створення но
вого національно-буржуазного різновиду латинської абетки, які подибу
ємо в сучасній Західній Европі, а про один міжнародний златинізований 
альфабет соціялізму.
-  Російська абетка -  це тепер не тільки ідеологічно чужа соціялістичному 
будівництву форма графіки, а й головна перешкода на шляху латинізації 
як інших національних за формою альфабетів (єврейський, вірменський, 
грузинський), так і шрифтів на основі кирилиці (білоруські, українські, 
східнофінські та ін.)68.

Годі уявити радикальніше заперечення доцільности кирилиці. Варто та
кож відзначити, що аргументи Яковлєва за логікою мали б поширюватися й

68 ГАРФ, ф. 2307, оп. 14, спр. 81 (1929), арк. 27-28; nop.: Н. Ф. Яковлєв, «За латини- 
зацию русского алфавита», Культура и письменность Востока, кн. VI (1930): 27-43.
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на російську мову та культуру загалом. Якщо Жовтень не приніс очищення 
російській графіці, як він міг принести очищення мові та культурі, що їхнім 
носієм є ця графіка?

Яковлєв досконало навчився застосовувати нову риторику культурної 
революції, інколи навіть надуживаючи нею. Його аргументи проти росій
ської абетки повторюватимуться, нехай у м’якшій формі, під час нової атаки 
латинізаторів на кирилицю в інших неросійських республіках. Якщо росій
ську графіку можна пов’язати з колонізаторським і місіонерським минулим 
Росії, то будь-яка спроба захистити її виглядала як великодержавний шові
нізм -  ухил, що його Сталін затаврував як найбільшу небезпеку в національ
ній політиці. Не підпадали латинізатори й під звинувачення в місцевому 
націоналізмі, яке стосувалося обстоювачів застарілих національних альфа- 
бетів69. Лише латинізатори були за справдешніх інтернаціоналістів. Завдяки 
такій ідеологічній убезпеченості рух за латинізацію міг упродовж кількох ро
ків почуватися цілком упевнено в своєму іконоборчому запалі.

Попри це, атака на російську абетку не увінчалася успіхом. Хрест на цьо
му русі поставила лаконічна резолюція Політбюра від 25 січня 1930 року: 
«Про латинізацію. Запропонувати Головнауці припинити роботу над лати
нізацією російського альфабету»70. Мотиви такого рішення залишаються 
непроясненими. Після відмови від латинізації критики стверджували, що 
Луначарський і Яковлєв діяли по-гайдамацькому. Втім, неабияка реклама, 
що супроводжувала розмови про можливий перехід, засвідчує протилежне. 
Крім того, принаймні в одному документі відділу культурної пропаганди ЦК 
згадується майбутня латинізація російської писемности. Щоправда, як ви
глядає, ВЦК НА не підтримував дій Яковлєва беззастережно. Журнал ВЦК 
НА опублікував матеріяли про латинізацію російської писемности лише од
ного разу71. Ба більше -  на четвертому пленумі ВЦК НА в травні 1930 року 
Яковлєва критикували за те, що він не поінформував ВЦК НА про свою ро
боту в Науковій раді72. Так чи так, важило, що ухвалу Політбюра не було 
оприлюднено. Ні латинізацію російської писемности, ні її прихильників не 
піддали осудові. Через такий брак прозорости журнали, спеціялізовані на

69 Класичне формулювання цієї позиції див.: Латинист, «Алфавитное строительство 
в СССР», Национальная книга, № 7 (1931): 3-7.
70 РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 774 (25.01.1930), арк. 115/26.
71 То були статті Луначарського («Латинизация») та Яковлєва («За л а т и н и з а ц и ю » ) .  
Див.: Культура и письменность Востока, кн. VI (1930).
72 Див.: Стенографический отчет четвертого пленума Всесоюзного центрального коми- 
тета нового тюркского алфавита: 78-82,116-117.

265



5. Кампанія латинізації та символічна політика національної ідентичности

національному питанні, і надалі писали про майбутню латинізацію росій
ської графіки73. Отже, наступ на російську абетку тривав, хоча й не в лоба, а 
радше з флангу.

До травня 1930 року новий альфабет схвалили для 36 мов74. На додачу 
до тюркських і північнокавказьких, на нього впродовж 1929-1930 років при
стали ще й три монгольські народи: калмики (які задля цього відмовили
ся від російської графіки), бурят-монголи та халха-монголи в Монголії, що 
була сателітом СРСР. Аби водностайнити свої абетки, вони навіть відбули у 
Москві власну мініятюрну панмонгольську зустріч найвищого рівня75. Так 
само перевели на новий альфабет сім іранських мов, зокрема мови дагес
танських гірських і середньоазійських бухарських євреїв, які зрезиґнували 
з гебрейського письма76. В повній суголосності з духом культурнореволю- 
ційної риторики, це було названо «Порт-Артуром гебраїзму»77. Численні ра- 
дянсько-єврейські організації ухвалювали резолюції щодо латинізації їдишу, 
це вважалося лише питанням часу78. Айсори теж відмовилися від кирилиці 
на користь латинки. У Баку (але не в Єревані!) було навіть уфундовано ко
мітет, покликаний замінити латинкою давню вірменську писемність, хоча ті 
спроби скінчилися нічим79. Одинока східна система письма, щодо якої немає 
жодних свідчень про наміри її латинізувати, -  це, як і належало очікувати, 
грузинська.

У 1930-1932 роках ВЦК НА зосередив зусилля на трьох дальших ці
лях: латинізації китайського та корейського письма, створенні латинських 
альфабетів для малих народів Півночі та -  найголовніше -  переведенні з ки
рилиці на латинку східнофінських і чуваської мов. Латинізація китайсько
го та корейського письма мала велике значення з двох причин. По-перше, 
то була спроба накинути латинізацію народам, що їх абсолютна більшість

73 Див.: «Хроника», Революция и горец, № 4 (1928): 88; Левин, «Новая письменность 
народов СССР», 56.
74 Див.: Стенографический отчет четвертого пленума Всесоюзного центрального коми- 
тета нового тюркского алфавита: 13.
75 Див.: «Хроника», Культура и письменность Востока, кн. IX (1931): 66-67.
76 Див.: Ф. Н. Нечаев, «Новьій персидский алфавит», Культура и письменность 
Востока, кн. X (1932): 41-42.
77 Л. Шаулов и Р. Разилов, «Горские евреи и латинский алфавит», Революция и горец, 
№ 5 (1929): 61.
78 Див.: А. Зарецкий, «К проблеме латинизации еврейского письма», Революция и 
письменность, № 1-2 (1932): 15-32.
79 Див.: Стенографический отчет четвертого пленума Всесоюзного центрального коми- 
тета нового тюркского алфавита: 36.
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проживала за кордоном СРСР і стосовно яких існували неабиякі сподівання 
на майбутню комуністичну революцію. Коли завважували, що така політи
ка внеприступнить радянську китайську та корейську культури (в РСФРР 
на Далекому Сході мешкало кількасот тисяч китайців і корейців) для їхніх 
закордонних братів, цей аргумент відмітався з уже звичною бравадою: «Не 
двадцятимільйонова людність Кореї, а 170-тисячне корейське населення 
Радянського Союзу стане авангардом культурної революції корейського 
народу»80.

По-друге, йшлося про ієрогліфічні системи письма, які набагато тяжче 
було заступити фонетичною латинською абеткою. Адже єдиної китайської 
говірної мови не було, і носії кількох діялектів не розуміли одне одного. 
Супротивники латинізації стверджували, що єдність Китаю тримається 
лише на ієрогліфічному письмі. Латинізатори відказували, що цей аргумент 
суперечить радянській національній політиці, яка незмінно надає перевагу 
діялектам над штучними «державними мовами»81. Це відповідало дійсності. 
Попри надзвичайну близькість чеченців та інгушів з мовного погляду, для 
них створили дві літературні мови, ще й утворивши дві окремі автономні об
ласті. Так само безрезультатно закінчилися спроби об’єднати гірські та луго
ві марійські діялекти в одну літературну мову, відтак гірські марійці почали 
вимагати для себе окремої автономії. Ця засада звалася «національно-лінг
вістичне районування»82. Врешті було ухвалено створити п’ять окремих ла
тинських альфабетів для п’яти головних китайських діялектів83.

Усіх китайців, стурбованих наслідками такого кроку для територіяльної 
єдности майбутнього комуністичного Китаю, запевнили: «Навіть у рамках 
буржуазно-демократичної революції вільний розвиток різних національних 
мов і культур та право націй на повне самовизначення, аж до державного 
відокремлення, є умовою, що сприяє цілості багатонаціональних демокра

80 Див.: И. Булатников, «О латинизации корейской письменносте», Просвещение на- 
циональностей, № 6 (1930): 107.
81 Див.: 3. Сяо, «Революция в китайской письменносте», Национальная книга, № 7 
(1931): 11; М. Лайхтер, «О латинизации китайской письменносте», Культура и пись- 
менность Востока, кн. IX (1931): 25.
82 Див.: А. М. Сухотин, «К проблеме национально-лингвистического районирования 
в Южной Сибири», Культура и письменность Востока, кн. VII-VIII (1931): 93-108.
83 Див.: «Первая Всесоюзная конференция по латинизации китайской письменносте», 
Революция и письменность, № 1-2 (1932): 130. П’ять діялектів, про які йдеться, -  пів- 
нічний/шаньдунський, ґуандунський (кантонський, або ж юе), фуцзянський (мінь), 
цзянсуйський/чжецзянський (у), хунанський/цзіанський (ґань).
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тичних держав»84. На практиці було схвалено і запроваджено для вжитку ра
дянськими китайцями лише латинську абетку для північного шандунського 
діялекта85. Для корейської мови створення латинського альфабету передба
чали, але, либонь, до виконання цих планів справа не дійшла.

Цілком відмінний випадок -  «малі народи Півночі». У 1920-х роках пе
реважала думка, що занадто нечисленні та розпорошені географічно, а го
ловне -  занадто відсталі, щоби претендувати на статус повноцінних націо
нальностей86. Із настанням культурної революції ці сумніви було відкинуто: 
«В соціялістичній країні немає й не може бути нерівноправних народів, не
залежно від міри їхнього суспільного розвитку»87. Малі народи Півночі мали 
отримати власні літературні мови, власне рідномовне шкільництво та власні 
автономні області. Абеткове питання тут викликало суперечки. У багатьох 
північних районах більшість становили росіяни. Серед малих народів набу
ла дуже великого поширення двомовність. Рідномовні школи в найліпшому 
випадку доходили до четвертого класу, після чого відбувався перехід на ро
сійську. Тому за логікою напрошувався вибір на користь кирилиці. Навіть 
Яковлєв іще 1928 року заявляв, що на територіях, замешкуваними різни
ми національностями з високим рівнем двомовности слід використовувати 
абетку «культурно впливової мови»88. Втім, прихильники латинізації знову 
нагадали, що з кириличною азбукою «пов’язується уявлення про русифі
каторську політику в царській Росії», а тому ВЦК НА схвалив на початку 
1931 року дванадцять альфабетів на базі латинки для літературних мов ма
лих народів Півночі89.

Апогею латинізація сягнула, коли з кирилиці на латинку спробували 
перевести східнофінські та чуваську мови. 1929 року в Радянському Союзі 
кириличну графіку використовували в одинадцятьох мовах90. Російську, 
українську та білоруську після постанови Політбюра не вільно було чіпа
ти. Болгарською, ромською та молдавською (яку перевели на латинку 1932

84 М. Лайхтер, «О латинизации китайской письменности»: 26.
85 Див.: «Хроника», Культура и письменность Востока, кн. IX (1931): 80.
86 Див.: Yuri Slezkine, Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North: 131-217.
87 Див.: И. П. Алькор, «Письменность народов Севера», Культура и письменность 
Востока, кн. X (1931): 18.
88 Н. Ф. Яковлєв, «Развитие национальной письменности», Революционний Восток, 
№ 3 (1928): 228.
89 Див.: И. П. Алькор, «Письменность народов Севера»: 25-27.
90 Див.: А. Сухотин, «К вопросам алфавитной политики», Просвещение національнос
тей,}^. 4-5 (1930): 97.
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року) розмовляла невелика кількість населення. Залишалися східні фіни 
(комі, удмурти, мордва, марійці) та чуваші -  тюркський народ християн
ського віросповідання. Всі ці п’ятеро національностей отримали писемність 
із рук російських місіонерів у XIX ст. Однак до 1930 року вони встигли ство
рити поважну літературу власними мовами, піднесли відсоток письменних, 
запровадили рідномовну середню освіту та -  принаймні у випадку комі -  
перевели на свою мову чималу частину офіційного книговодства. Ба більше: 
хоча ці народи підпадали під радянське окреслення східних, бо вважалися 
«відсталими», їхня «фінськість» надавала їм також певних західних барв. 
Звідси -  ризик можливих звинувачень у панфінських настроях, надто з 
огляду на те, що серед комі один латинізатор ще 1924 року кинув був заклик 
сформувати «єдиний фіно-угорський блок у питаннях загального культур
но-історичного характеру, а це можна створити, лише застосувавши латин
ське письмо в альфабетах усіх фіно-угрів»91.

Рух за латинізацію поновився в пресі комі 1928 року. Науковий відділ, 
який саме тоді докладав зусиль до латинізації російської писемности, зреагу
вав на це, зорганізувавши комі лінгвістичну конференцію у липні 1929 року. 
Конференція ухвалила здійснити перехід на латинку разом із росіянами 
та рештою фінів92. На початку 1930 року місцевий обком схвалив перехід 
на латинську графіку, а облвиконком створив місцевий комітет ВЦК НА. 
Одночасно ідея латинізації зринула в Удмуртії, де її обговорення в партії та 
пресі протягом 1928-1930 років не принесло вирішальної перемоги жодній
зі сторін. Як наслідок, уряди Комі та Удмуртії разом звернулися до централь
ного керівництва. Комісія, сформована у складі ВЦК НА, як і можна було 
сподіватися, рекомендувала в січні 1931 року перехід на латинку. Рада на
ціональностей підтримала це рішення у квітні, а уряд Удмуртії затвердив 
його в червні. До початку 1932 року було розроблено спільний комі-удмурт- 
ський альфабет93. Інші фінські народи відставали. До грудня 1931 року 
Середньоволзький край сформував комісію для латинізації мордовського та 
чуваського письма94. 1932 року ВЦК НА схвалив латинські абетки для двох 
основних мордовських мов, працюючи далі над окремими варіянтами для

91 А. Грен, «К вопросу о применении латинского алфавита к язьїкам Коми и Уд
мурт»: 53.
92 Див.: И. Разманов, «Результати работ Коми лингвистической конференции Глав- 
науки», Комі му -  Коми край, № 16-17 (1929): 38-45.
93 Див.: там само: 18-21; Б. Гранде, «Латинизация письма в Удмуртской А. О. Мис- 
сионерские алфавитьі», Революция и письменность, № 1 (1933): 60-63.
94 Див.: «Латинизация мордовского и чувашского алфавитов», Правда, № 331
(02.12.1931): 4.
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чувашів і марійців95. Крім того, новостворені літературні мови на базі латин
ської графіки в 1932 році отримали три нечисленні фінські народи: вепси, 
іжорці та тверські карели96.

Отже, до 1932 року всі мови фінської групи вже вийшли на поріг ла
тинізації. Але переступили через нього тільки комі. В Удмуртії латинізація 
пригальмувала й зупинилася. Проти переходу виступили впливові партійні 
діячі97. Вочевидь, вони усвідомили, що російська мова домінує й домінува
тиме в їхній області. Не противлячися латинізації відкрито, вони завдали їй 
двох потужних ударів. По-перше, вони вправно виставили місцевих латині- 
заторів в образі виразників панфінських тенденцій98. Цим було порушено за
чаровану недоторканність латиністів перед закидами в місцевому шовінізмі. 
Додатковим обтяженням цього звинувачення стала внутрішня чвара в колі 
самих мовних реформаторів. Ряд прихильників Ніколая Марра, який мав 
власний проект універсального альфабету, зіпертого великою мірою на ла
тинській графіці, заатакували ВЦК НА, дорікаючи йому «породинним» ха
рактером здійснюваної уніфікації, тобто об’єднанням тільки в межах мовних 
родин: тюркської, монгольської, яфетичної (кавказької групи, яку виокре
мив Марр), а тепер ще й фінської99. Ця негарна суперечка супроводжувалася 
привселюдними взаємними випадами й послабила рух за латинізацію, по
ставивши під сумнів його відданість інтернаціоналізмові100.

Друге й небезпечніше звинувачення -  це антиросійська настанова лати- 
нізаторів. Супротивники латинізації питали: «Яка різниця, хто створив нашу 
абетку? Ну то й що, як її колись створили місіонери? Тепер вона є зброєю 
в руках пролетаріяту й служить цілям радянського будівництва»101. Цей ар
гумент лунав поряд із поновленими наполяганнями на тому, що російська є 
«мовою Жовтневої революції, мовою ленінізму»102. У 1920-х роках цей рито

95 Див.: «Хроника», Революция и письменность, № 1-2 (1932): 156-158,165-166.
96 Див.: Н. Яковлев, «Некоторьіе итоги латинизации и унификации алфавитов в 
СССР», Революция и письменность, № 4-5 (1932): 34.
97 Див.: Б. Гранде, «Латинизация письма в Удмуртской А. О. Миссионерские алфави- 
тн»: 59.
98 Див.: Т. Иванов, «Об унификации удмуртского (вотского) алфавита», Культура и 
письменность Востока, кн. VII—VIII (1931): 169-170; Г. Нечаев, «Унификация коми и 
удмуртского алфавита»: 17.
99 Див.: Б. Гранде, «К вопросу о новом коми-удмуртском алфавите», Просвещение на- 
циональностей, № 2-3 (1932): 67.
100 Див.: «Трибуна», Революция и письменность, № 1-2 (1932): 87-95.
101 Б. Гранде, «Латинизация письма в Удмуртской А. О. Миссионерские алфавитн»: 60.
102 Б. Гранде, «На фронте терминологического строительства», Просвещение нацио- 
нальностей, № 8-9 (1932): 88.
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ричний троп уживали повсюдно; його відродження в 1931-1932 роках про
віщало кінець культурної революції й фатальний поворот у долі латинізації.

Пік латинізації припав на 1932 рік. Яковлєв оприлюднив статистику за 
роками про загальну кількість златинізованих мов до кінця 1932 року (див. 
табл. 24). Ще в листопаді 1932 року Рада національностей загалом схваль
но оцінила звіт ВЦК НА за наслідками роботи, що її комітет провів за два 
роки103. Однак до лютого 1933 року, коли відбувся перший пленум Наукової 
ради ВЦК НА, сформувалася зовсім нова ідеологічна атмосфера, і питання 
стояло вже не про те, які мови залишається златинізувати, а про те, чи не 
варто дати латинізації зворотний хід.

Табл. 24. Кількість мов, переведених 
на латинську графіку

Роки Переведено на латинську 
графіку

1922 2
1923 6

1925-1926 10
1926-1927 16

1928 28
1929 35
1930 39
1931 52
1932 66

[Станом на кінець 1932 року очікували переведення 
на латинську графіку ще сім мов]

Джерело: Революция и письменность, № 1 (1933): 140-141.

Основну доповідь на пленумі виголосив Сємьон Діманштейн, який не 
лише засудив пантюркізм, відзначивши, що рух за латинізацію «дуже багато 
мав наставлень шкідливих, суто націоналістичних, пантюркістських»104, але 
й озвучив нову тональність у ставленні до російської мови:

103 Див.: «Об итогах работьі по латинизации. Постановление Президиума Совета 
Национальностей ЦИК Союза СССР по докладу ВЦК Нового Латинизированного 
Алфавита при Президиуме ЦИКС», Революция и письменность, № 1 (1933): 140-141.
104 С. М. Диманштейн, «Принципи создания национальной терминологии», Пись
менность и революция, сб. 1 (1933): 31.

271



5. Кампанія латинізації та символічна політика національної ідентичности

Чи залишилася російська мова для неросійського населення нашого 
Союзу за час революції тим, чим вона була до неї? Ні, не залишилася. 
По-перше, цією мовою неросійські нації самохіть здобувають дуже багато 
для себе корисного [...] оригінали творів Леніна та Сталіна й усі основні 
документи революції з’явилися російською мовою [...] крім того, тепер 
російська мова стала іншою за своїм класовим змістом105.

Такий підхід до російської мови та культури передвіщав докорінні зміни 
в Імперії національного вирівнювання.

Як відзначено в розділі 4, культурна революція тягла за собою ради- 
калізацію засад Імперії національного вирівнювання. Приклад латинізації 
увиразнює цю тезу. Засадничим принципом Імперії було певне притьма- 
рення ролі російської культури та російських національних інтересів -  аби 
не викликати недовіри в неросіян і не провокувати захисного націоналізму. 
Заходи щодо переходу з російської абетки, обтяженої місіонерсько-колоніза
торською минувшиною, на латинську, а надто демонстрування мап, які ілю
стрували експансію кириличної азбуки за царату й обернення цієї тенденції 
за радянської влади, -  це найвищий сплеск ворожости радянської держави 
до традиційної російської культури. Крім того, політика вирівнювання ґрун
тувалася на уявленні про позанаціональну природу Радянського Союзу як 
цілости та на відмові від творення радянської національности. Цю інтернаці
оналістичну настанову віддзеркалювала й кампанія латинізації під час куль
турної революції, коли йшлося не лише про вироблення єдиного альфабету 
для Радянського Союзу, але й про його поширення на китайців, корейців, а 
в перспективі й на цілий світ. Нарешті, Імперія спиралася на засаді етнічної 
множинности, згідно з якою всі етнічні групи, хоч би й найдрібніші, не підля
гали асиміляції й мусили користати з формально закріплених національних 
прав. Народження нових національних мов упродовж культурної революції 
є прикладом реалізації саме такої політики.

Заяви, що їх зробив Діманштейн у лютому 1933 року, знаменували не 
лише кінець латинізації, а й крутий поворот у радянській національній по
літиці. Радикальну зміну ідеологічної атмосфери спричинила не латиніза
ція, а наслідки політичної кризи українізації 1932 року. Ці події розглянуто 
в розділі 7. Однак мотивацію оновленого погляду на російську національну 
ідентичність можна з'ясувати, проаналізувавши в загальних рисах мовну по
літику й мовний терор на Україні та в Білорусії.

105 Там само: 33-34.
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Латинізація майже цілком проходила на радянському Сході. Однак, за 
аналогією з ідеєю златинізувати російську писемність, у двох випадках по
ставало питання про переведення на латинську графіку білоруської та укра
їнської мов. Символічне забарвлення латинізації на радянському Заході 
було геть зовсім інакше. Складника, зумовленого культурною революцією, 
бракувало. Українці та білоруси не вважалися «культурно відсталими», і ла
тинізацію в цьому випадку не було пов’язано зі здійсненням утопійних про
ектів єдиного всесвітнього альфабету. Крім того, у площині національного 
питання йшлося не про широкий культурний рух на кшталт пантюркізму, 
а про транскордонні етнічні зв’язки радянських Білорусії та України з біло
руським і українським населенням Польщі. Транскордонний націоналізм 
не конче мав антирадянський характер. Як ми бачили, принцип П’ємонту 
передбачав використання транскордонних етнічних зв’язків для послаблен
ня сусідніх держав, передусім Польщі. Іредентизм міг набувати, а міг і не 
набувати ознак зради. У цьому підрозділі розглянуто причини, що спону
кали витлумачити проекти мовного реформування в Білорусії та на Україні 
як іредентизм зрадницького ґатунку. Під час культурної революції на Сході 
було дозволено орієнтуватися на західну культуру й відкидати російську. На 
Заході така постава дорівнювала зраді.

Білорусія 1926 року й Україна 1927-го провели міжнародні конференції 
для обговорення планів правописної реформи106. Вони нагадували тюрколо
гічний з’їзд 1926 року -  з тією відмінністю, що на Заході йшлося щоразу про 
одну національність, а не про цілу понаднаціональну групу. У білоруській 
конференції, що відбулася в листопаді 1926 року, взяли участь делеґати-біло- 
руси з різних країн Европи. Вона заклала підмурок для правописної рефор
ми й забезпечила привід для пропаганди радянської національної політики, 
та водночас не минула без скандалу. Негайно по завершенні конференції зі
бралося Політбюро ЦК КП(б) Білорусії, яке висловило сувору догану її ор
ганізаторам: конференційну залу було оздоблено винятково національними 
барвами; радянський прапор навіть не вивісили; портрет Леніна з приміщен
ня винесли; білоруського національного діяча Францішка Аляхновіча вітали 
занадто тепло; у пленарній доповіді наркома освіти Антона Баліцького не 
знайшлося місця, щоб відзначити роль комуністичної партії в будівництві

106 Див.: Юрій Шевельов, Українська мова в першій половині двадцятого століття 
(1900-1941): Стан і статус (Нью-Йорк: Сучасність, 1987): 158-162.
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білоруської національної культури. На ім’я Сталіна та на адресу ЦК ВКП(б) 
надійшли письмові пояснення та вибачення107.

Особливе обурення в білоруського Політбюра викликав той факт, що 
кілька делегатів, вкупі з чільними комуністами, запропонували перейти 
на латинську графіку. Це питання порушив Аляксандар Адамовіч, один із 
ватажків білоруських націонал-комуністів. Кандидат у члени ЦК КП(б) 
Білорусії Зміцер Жилуновіч виголосив промову на підтримку такого кро
ку, й уривки з неї потрапили на шпальти місцевої преси108. Отримавши цю 
пропозицію, офіційний організатор конференції та член Політбюра Усевалад 
Ігнатовський схвалив її, застерігши тільки, що переходити на латинку слід 
синхронно з рештою народів Радянського Союзу109. Хоча ця ідея згодом 
не мала розвитку, виглядало на те, ніби Білорусія постановила перейти на 
латинку, про що й повідомляли напевно кілька закордонних білоруських 
газет110. Політбюро ЦК КП(б) Білорусії зреагувало на скандал такою резо
люцією: «Ця постава питання об’єктивно віддзеркалювала присутні в час
тині інтелігентських “верхів” тенденції орієнтуватися на “самостійність” та 
орієнтуватися на Захід»111. Отже, у Мінську вважалося за націоналістичне 
збочення навіть обговорювати політику, що її за вісім місяців на подібному 
міжнародному з’їзді в Баку майже одностайно схвалять і оголосять одиноко 
прогресивною.

Всеукраїнська правописна конференція, скликана в травні-червні
1927 року в Харкові, не була такою контроверсійною. Як і аналогічна біло
руська конференція, вона не досягла остаточної згоди в питанні реформи, але 
заклала основу для подальшої роботи над правописом, що його новий варіянт 
затвердили у вересні 1928 року112. Питання латинізації порушив письменник 
Сергій Пилипенко, але його ідея не мала ширшого відгомону113. Довше обго
ворювали пропозицію організатора конференції Миколи Скрипника запро

107 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1693 (1929), арк. 57; РГАСПИ, ф. 17, оп. 33, спр. 468 
(1927), арк. 14-17,36-42.
108 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 365 (1929), арк. 69-70.
109 Див.: там само, оп. 33, спр. 468 (1927), арк. 170.
1.0 Див.: там само, оп. 85, спр. 365 (1929), арк. 70.
1.1 Там само, оп. 33, спр. 468 (1927), арк. 156-157.
1.2 Див.: Юрій Шевельов, Українська мова в першій половині двадцятого століття 
(1900-1941): Стан і статус: 159-160.
113 Див.: А. Хвиля, «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фрон
ті», Більшовик України, № 7-8 (1933): 49; James Mace, Communism and the Dilemmas of 
National Liberation: National Communism in Soviet Ukraine (Cambridge, Mass., 1983): 134.
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вадити латинські літери s і z замість буквосполук дз і дж на позначення від
повідних звуків, але й її відкинули114. До правопису 1928 року запровадже
но літеру ґ на позначення проривного дзвінкого велярного. Загалом новий 
правопис утілював компроміс між східно- та західноукраїнським ужитком і 
тому трохи віддаляв літературну українську мову від російської115.

Обидві ці конференції минули без якихось поважних оргвисновків, як не 
рахувати дещо прикрого, але скороминущого мінського скандалу. Ситуація 
змінилася з настанням культурної революції. У 1929-1930 роках мовна по
літика потрапила під галасливу кампанію політичних чисток, розгорнуту 
в Білорусії та на Україні. Показовий судовий процес Спілки визволення 
України та політичні репресії проти членів Спілки визволення Білорусії, 
спрямовані проти т. зв. зміновіхівської інтелігенції, мали мовознавців серед 
головних звинувачених. ДПУ зробило з білоруських лінгвістів ядро заколот
ників у сфабрикованій справі СВБ, оголосивши, що ця контрреволюцій
на організація буцімто постала в надрах науково-термінологічної комісії 
Наркомосу. Саме цим науковцям закидали організацію лінгвістичної конфе
ренції 1926 року. Орієнтуючись на Польщу, вони мали на оці «насичення бі
лоруської мови польськими словами, вимогу запровадження латинки тощо». 
За їхню цитадель правила Білоруська Академія наук, а «шкідництво» мало 
такий характер:

Головною проблемою, що її ставили перед собою націонал-демократи в 
цій ділянці, було вироблення білоруської термінології. Націонал-демо
крати надавали цій справі не лише наукового значення, а, головно, зна
чення політичного. Треба було виробити не звичайну термінологію, а 
таку, яка б відмежувала білоруську культуру від союзної116.

Мовному саботажеві, як його називали, відведено ще більшу роль у стат
тях, написаних після оголошення чистки117. Цю модель згодом буде пере
несено й на майбутні національні чистки. У риториці чистки мова посідала 
істотно важливіше місце, ніж у політиці, що до неї призвела. Мову було злу
чено з терором.

114 Див.: А. Хвиля, «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фрон
ті»: 49.
115 Див.: Юрій Шевельов, Українська мова в першій половині двадцятого століття 
(1900-1941): Стан і статус. 160-161.
116 Там само: 33-34.
117 Див.: А. Сянькевіч, «Барацьба з ухіламі у нацьіянальнам пьітаньні і нацрабоце», 
Бальшавік Беларусі, N° 5 (1930): 12-15; А. В., «Палітьічная сутнасць беларускага на- 
цьіянал-демакратьізму», там само, JSfe 10-12 (1930): 40-53.
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Показовий процес СВУ відбувався за схожим сценарієм. Як і в Білорусії, 
на судовий розгляд потрапила справа, що мала за підспідок питання літера
турної політики та контролю над Всеукраїнською Академією наук118. Знов- 
таки за аналогією з білоруськими подіями, мовні проблеми відігравали на 
цьому процесі неабияку роль, хоч на Україні йшлося не так про латинізацію, 
як про «термінологічний саботаж». Повідомляючи про цей суд, Скрипник 
завважував: «Значна кількість старих лінгвістів зараз сидить на лаві підсуд
них на процесі СВУ, бо виявилося, що вони, працюючи в питанні терміноло
гії, провадили і там свою шкідницьку лінію»119. Це звинувачення потім не раз 
було повторено в статтях, надрукованих уже по закінченні процесу120.

Отже, до 1930 року в західних республіках уже оформилася модель злу- 
ки мови й терору, яка в майбутньому утривалиться. Її поява саме на Заході 
пояснюється, вочевидь, тим, що питання культурної гегемонії тут стояло 
гостріше. Культура України та Білорусії традиційно мала тісні зв’язки як із 
Росією, так і з Польщею. Тому будь-яку помічену спробу відкинути росій
ську культуру Москва сприймала як наближення до культури польської, а 
це, з огляду на протистояння між СРСР і Польщею, хутко тягнуло за со
бою ідеологічні звинувачення. Ворожість до російської культури на Сході 
тлумачили як ворожість до царського колоніялізму. Натомість, коли йшло
ся про Захід, у ній добачали спротив контролеві з боку Центру й нездорову 
орієнтацію на сусідню Европу. З дякими відмінностями це нагадує описану 
в розділах 3 і 4 політичну модель, коли на Сході антиросійську кампанію до
зволяли, а на Україні придушували спроби вислизнути з обіймів Центру. Як 
ми побачимо, звинувачення в зрадницькому іредентизмі ще раз зрине під час 
політичної кризи українізації в грудні 1933 року та під час кампанії терору 
на Україні та в Білорусії, коли мова знову посяде чільне місце в списку злочи
нів, інкримінованих українським і білоруським «націоналістам». Підложжя 
цих подій та їхній вплив на політику коренізації є предметом розгляду в двох 
наступних розділах.

118 Див.: George S. N. Luckyj, Literary Politics in the Soviet Ukraine, 1917-1934, rev. ed. 
(Durham, N. C., 1990); Ю. І. Шаповал, Україна 20-50-x років: Сторінки ненаписаної 
історії (Київ, 1993): 64-81.
119 М. Скрипник, «Контр-революційне шкідництво на культурному фронті», Червоний 
шлях, № 4 (1930): 142.
120 Див.: Юрій Шевельов, Українська мова в першій половині двадцятого століття 
(1900-1941): Стан і статус: 185-191.
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Розглянувши в частині І реалізацію принципів Імперії національного 
вирівнювання, звернімося тепер до аналізу політичної кризи коренізації. У 
цьому розділі я відстежую появу -  під добу НЕПу -  критичної настанови 
супроти коренізації із застосуванням методів жорсткої лінії та її подальше 
посилення з початком сталінського соціялістичного наступу. У розділі 7 буде 
показано, як конфлікт між Україною та Російською Федерацією врешті- 
решт призвів до перемоги жорсткої лінії під час кризи хлібозаготівель у 
грудні 1932 року, коли Політбюро видало дві антиукраїнізаційні постанови, 
які знаменували початок докорінного перегляду ідеї Імперії національного 
вирівнювання.

У квітні 1925 року Каганович приїхав на Україну й спробував довести 
до загального відома, що українізація належить до стрижневих завдань біль
шовицької жорсткої лінії. Як ми бачили, він домігся неабияких успіхів, хоча 
потім жорстка лінія на українізацію зійшла нанівець унаслідок посилення 
централізації у зв’язку з наступом соціялізму. Значення цього факту не варто 
перебільшувати. Українізацію як таку не було відкинуто чи бодай скрити- 
ковано. Просто її підмурівок підмивало те, що відтепер вона потрапила до 
розряду другорядних пріоритетів, здійснюваних у межах м’якої лінії. Появу 
грудневих (1932 року) антиукраїнізаційних постанов зумовило щось наба
гато серйозніше: на зміну уявленню про коренізацію як другорядну справу, 
що часом заважає виконанню стрижневих більшовицьких завдань, прийшло 
переконання, що коренізація в ґрунті речі суперечить стрижневим більшо
вицьким засадам самою своєю сутю.

Таке переконання постало в перебігу політичної боротьби навколо коре
нізації в національних республіках, коли з плином часу дедалі більше впли
вових більшовиків доходили висновку, що коренізація, замість запобігати 
ростові націоналізму, лише стимулює його. Цьому сприяла взаємодія кіль
кох чинників: по-перше, непоступливість політики національної ідентич
носте; по-друге, щораз дужче занепокоєння впливом націоналів-зміновіхів-
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ців; по-третє, дедалі сильніша стурбованість використанням транскордон
них зв’язків не на користь, а на шкоду Радянському Союзові; по-четверте, 
нерозв’язаність російського питання; по-п’яте, посилення централізації, що 
супроводжувало соціялістичний наступ.

Справа Шумського

Про справу Шумського ми вже згадували в розділі 3. Вона зринула рап
тово на початку 1926 року, під час обговорення Політбюром ЦККП(б)У спо
собів найліпшого розвитку українізації після форсованої кампанії 1925 року, 
яка, попри досягнутий незаперечний поступ, усе ж не закінчилася цілкови
тим успіхом. На засіданні Політбюра 19 березня Каганович висунув нове 
гасло; партія не повинна «примусово українізувати пролетаріят». То була 
ортодоксальна партійна лінія, але Шумський, вочевидь, зінтерпретував це 
як визнання владою своєї слабкости. Тому 31 травня, на другому засідан
ні Політбюра стосовно переведення на українську мову органу ЦК газети 
«Коммунист», він удався до відчайдушної атаки на Кагановича та решту 
членів українського Політбюра, закидаючи їм повільні темпи українізації1. 
За його словами, Каганович сказав, що партія не українізуватиме пролетарі
ят (ключове слово «примусово» в його звинуваченні не прозвучало). Решта 
членів Політбюра це заперечили. Тоді розлючений Шумський виголосив пе
ред усім складом Політбюра безоглядну інвективу:

У партії панує російський комуніст, який ставиться до комуніста-укра- 
їнця з підозрою та недружелюбністю, аби не сказати міцніше. Панує, 
спираючись на нікчемний шкурницький тип малороса, в усі історичні 
епохи однаковий: безпринципно-лицемірний, по-рабському двоєдуш
ний і зрадницьки-підлесливий. Він тепер виставляє напоказ свій фаль
шивий інтернаціоналізм, хизується своїм байдужим ставленням до 
всього українського й завжди ладен його обплювати (може, інколи й 
по-українському), якщо це дає нагоду вислужитися й пролізти на тепле 
місце2.
Каганович, природно, зробив Шумському попередження, на яке той від

казав, що більше не зможе працювати на Україні3.

1 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. З (02.04.1926), арк. 17/3.
2 Цит. за вид.: Є. Гірчак, «Шумськизм і розкол у КПЗУ», Більшовик України, 
№ 5 (1928): 39-40. Стенограми цього засідання не виявлено.
3 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 102 (12.05.1926), арк. 129; РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, 
спр. 738 (1926), арк. 14-16.
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Аби правильно зрозуміти цей епізод, треба зважити на дві важливі су
путні обставини. По-перше, Шумський у 1909-1918 роках перебував у ла
вах есерів -  Української партії соціялістів-революціонерів (УПСР). Відтак 
1918 року він узяв участь у заснуванні нової Української комуністичної пар
тії (т. зв. «боротьбистів» -  від назви часопису «Боротьба») на базі лівого кри
ла УПСР, увійшовши в тісну спілку з українськими більшовиками4. У берез
ні 1920 року боротьбисти під тиском більшовиків розпустили свою партію, а 
найавторитетніші з них влилися до складу КП(б)У. Особисто Лєнін дав ука
зівку обрати Шумського до українського ЦК. Шумський був типовим пред
ставником тієї численної плеяди націонал-комуністів, яких більшовики пе
ретягли на свій бік зі складу лівих національних партій. Із ним поряд можна 
поставити Аґамали оґли, члена азербайджанської лівої партії «Гумет». Цих 
людей часто використовували як фахівців із національної політики. Сам 
Шумський спершу був за зв’язкового у зносинах із Комуністичною партією 
Західної України, що діяла на польській території, а згодом став наркомом 
освіти. Він виголосив основну доповідь на квітневому (1925 року) Пленумі 
ЦК, який схвалив тверду лінію на українізацію.

По-друге, демарш Шумського слід розглядати на тлі зростання фрак- 
ціонізму всередині комуністичної партії в усіх національних республіках. 
Українська націонал-комуністична фракція щойно домоглася усунення 
Еммануїла Квірінґа та Дмитра Лебедя, не побоявшися накликати на себе 
невдоволення Політбюра5. Шумський, напевно, сподівався на аналогіч
ний успіх й у випадку з Кагановичем. Іще в жовтні 1925 року, під час зу
стрічі Сталіна з делегацією КПЗУ в Москві, Шумський закликав замінити 
Кагановича етнічним українцем. Сталін начебто відповів, що взагалі-то це 
було б доцільно, але наразі з політичних міркувань зарано6. Відтак фракцій
на боротьба Шумського з Кагановичем тривала.

4 Усі біографічні дані взято з неопрацьованого документа під назвою «Справка о бьів- 
шем члене ЦК и Оргбюро ЦК КП(б)У Шумском Александре Яковлевиче» (арк. 1-9), 
що зберігається в ЦДАГО. Про боротьбистів див.: Iwan Majstrenko, Borot’bism: 
A Chapter in the History of Ukrainian Communism (New York, 1954) [українське видання: 
Іван Майстренко, Боротьбізм. Історія однієї течії українського комунізму (Мюнхен, 
1968). -  Ред.\.
5 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 497 (16.04.1926), арк. 57/32.
6 Див.: «Справка о бьівшем члене ЦК и Оргбюро ЦК КП(б)У Шумском Александре 
Яковлевиче», арк. 6-7. Пор.: Ю. І. Шаповал, Україна 20-50-хроків: Сторінки ненапи
саної історії: 21-22; Janusz Radziejowski, The Communist Party of Western Ukraine, 1919- 
1929 (Edmonton, 1983): 118,126 (прим.).
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Конфлікт цей не набув би великого політичного значення, якби 20 квітня 
Шумський не звернувся до Сталіна і не запропонував усунути Кагановича, 
замінивши його Чубарем, а на Чубареву посаду голови Раднаркому настано
вити Затонського, Скрипника або Григорія Гринька. Всі троє були українці, 
а Гринько (пізніше, у 1930-х роках, -  нарком фінансів СРСР) свого часу та
кож належав до боротьбистів7. Сталін спочатку відповів, що треба потерпіти.

Між тим, Каганович пише Сталіну хитромудрого листа, де тлумачить 
сутність своєї суперечки з Шумським8. На початку він применшує значен
ня цієї справи, запевняючи, що хоча Шумський намагається виставити її 
як конфлікт навколо українізації, насправді вона не має жодного політич
ного підґрунтя й зумовлена особистим роздратованням Шумського, якого 
не обрали до українського Політбюра. Далі Каганович не без підстав ствер
джує, що коли він і заслужив на докір, то радше за надмірне завзяття, ніж 
за прохолодне ставлення до українізації. Втім, після такого невинного по
чатку Каганович вправно вмонтував два небезпечні закиди. По-перше, він 
повідомляв, буцімто Шумський, мовляв, зібрав колишніх боротьбистів, 
мобілізуючи свої сили проти Кагановича. В очах Сталіна це перетворюва
ло неполітичне особисте протистояння на поважну спробу українського 
національного небільшовицького руху зорганізувати політичну опозицію. 
По-друге, Каганович долучив на шістьох сторінках уривки зі щойно опри
люднених памфлетів полум’яного українського публіциста й націонал-кому
ніста Миколи Хвильового, де той рішуче обстоював орієнтацію української 
культури на Західну Европу замість Москви9. Завваживши, що Шумський 
захищає Хвильового, Каганович кваліфікував сплеск їхньої активности як 
«зростання дрібнобуржуазного шовінізму». На закінчення він запитував: 
«Якого значення Ви, товаришу Сталін, надаєте писанням [Хвильового]?» -  і 
просив Сталіна написати короткого листа з оцінкою інциденту.

Сталін клюнув на цю наживку. У листі, датованому 26 квітня й адресо
ваному Кагановичеві та решті членів українського ЦК, він підносив справу 
на вищий щабель. Відзначивши, що Шумський висловив «деякі вірні дум
ки», зокрема про зміцнення позицій української культури, про актуальність 
утвердження провідної ролі партії в цьому процесі, щоб унеможливити його

7 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 102 (12.05.1926), арк. 129-130; РГАСПИ, ф. 17, оп. 33, 
спр. 552 (1926), арк. 107.
8 Див.: РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, спр. 738 (1926), арк. 12-14. Цей лист не має дати, тому 
тяжко сказати, чи його написано до зустрічі Сталіна з Шумським 20 квітня а чи після 
неї.
9 Див.: там само, арк. 17-22.
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використання ворожими силами, а також про потребу покінчити з «духом 
іронії та скептицизму в питанні про українську культуру», поширеним у пар
тійних лавах, Сталін водночас звернув увагу на «принаймні дві серйозні по
милки»:

По-перше. Він плутає українізацію наших партійних та інших апаратів 
з українізацією пролетаріату. Можна і треба українізувати, додержуючи 
при цьому певного темпу, наші партійний, державний та інші апарати, що 
обслуговують населення. Але не можна українізувати згори пролетаріат.
Не можна примусити російські робітничі маси відмовитись від російської 
мови і російської культури і визнати своєю культурою і своєю мовою 
українську. Це суперечить принципові вільного розвитку національнос
тей. Це була б не національна свобода, а своєрідна форма національного 
гніту. Безперечно, що склад українського пролетаріату мінятиметься в 
міру промислового розвитку України, в міру припливу в промисловість 
з навколишніх сіл українських робітників. Безперечно, що склад україн
ського пролетаріату буде українізуватися, так само як склад пролетаріату, 
скажімо, в Латвії і Угорщині, що мав один час німецький характер, став 
потім латишизуватися і мадьяризуватися. Але це процес довгий, стихій
ний, природний. Намагатися замінити цей стихійний процес насильною 
українізацією пролетаріату згори -  значить проводити утопічну і шкід
ливу політику, здатну викликати в неукраїнських верствах пролетаріату 
на Україні антиукраїнський шовінізм10.

Як схвалення, так і заперечення, висловлені Сталіним, фактично по
тверджували раніше взятий курс на українізацію.

Особливо його обурили надіслані Кагановичем уривки з памфлетів 
Хвильового, і він скритикував Шумського за підтримку, надавану авторові11. 
З-поміж тодішнього грона талановитих молодих українських письменни- 
ків-комуністів Хвильовий був чи не найпопулярнішим і мав багато шану
вальників. У квітні 1925 року він виступив у пресі з провокативною та глуз
ливою статтею проти організації «Плуг», що мала на меті об'єднати селян
ських письменників, ставши чимось на кшталт селянського «Пролеткульту». 
Стаття Хвильового започаткувала українську літературну дискусію 1925—

10 Й. В. Сталін, «Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У», Твори, т. 8 (Київ, 
1953): 150-152.
11 Текст уривків, що його отримав Сталін, рясніє енергійними підкресленнями та по- 
крайніми заввагами. Див.: РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, спр. 738 (1926), арк. 17-22.
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1928 років12. Письменник дав коротке «вияснення двох психологічних кате
горій: Європи й “Просвіти”»13. «Просвіта» в очах Хвильового була рівнознач- 
ником традиційної української відсталости, провінційности й культурної за
лежносте -  «сахаринно-народницьких засад, які затримують національний 
розвиток»14, «рабської психології», «психологічної категорії позадницького 
типу»15, «нашої “хохландії”»16. Прибравши лівацьку поставу, подібно до мос
ковських «напостівців», Хвильовий викривав «плужан» як носіїв куркуль
ської ідеології, «червону “Просвіту”»17. Однак, свідомо дистанціюючися від 
«напостівства», Хвильовий боронив стратегію розвитку елітарної літерату
ри -  орієнтацію на вічну «психологічну Європу»18, бо «класичний тип гро
мадської людини вироблено Заходом»19. Стаття Хвильового являла собою 
маніфест із закликом замінити традиційну українську народну культуру, 
зневажувану за її сільське коріння, модерною міською високою культурою 
західного ґатунку.

У перебігу літературної дискусії Хвильовий іще посміливішав і назвав 
причину традиційного українського раболіпства:

[...0]скільки наша література стає нарешті на свій власний шлях розви
тку, остільки перед нами стоїть таке питання: на яку із світових літератур 
вона мусить взяти курс?
У всякому р а зі не на російську. Це рішуче і без всяких заперечень.
Не треба плутати нашого політичного союзу з літературою. Від росій
ської літератури, від її стилів українська поезія мусить якмога швидше 
тікати. [...] Справа в тому, що російська література тяжить над нами в ві
ках, як господар становища, який привчав нашу психіку до рабського на
слідування20.
Свідомий лівак, Хвильовий наполягав на тому, що лише цілком зукра- 

їнізований пролетаріят зможе подолати російську культурну гегемонію:

12 Про це див.: Мирослав Шкандрій, Модерністи, марксисти і нація. Українська літера
турна дискусія 1920-х років (Київ, 2006); Юрій Луцький, Літературна політика в 
Радянській Україні, 1917-1934 (Київ, 2000).
13 Микола Хвильовий, «Камо грядеши», Твори у двох томах, т. 2 (Київ, 1990): 390.
14 Микола Хвильовий, «Думки проти течії», там само: 472,471.
15 Микола Хвильовий, «Апологети писаризму», там само: 532.
16 Микола Хвильовий, «Думки проти течії»: 444.
17 Див.: Микола Хвильовий, «Камо грядеши»: 394,401,420.
18 Микола Хвильовий, «Думки проти течії»: 463-469.
19 Там само: 469.
20 Микола Хвильовий, «Апологети писаризму»: 573.

284



Справа Шумського

«[...С]права [...] в негайній дерусифікації пролетаріяту», «ми “тре- 
буем” (по-українськи -  “вимагаємо”) серйозно поставитись, кому це слід, 
до українізації пролетаріяту»21. Нарешті, в доленосному квітні 1926 року 
Хвильовий напустився на традиційний «російський месіянізм»22 загалом, 
опублікувавши памфлет «Україна чи Малоросія?»: «Москва сьогодні є центр 
всесоюзного міщанства, що в ньому, як всесвітній оазис, -  пролетарські за
води, Комінтерн і ВКП»23.

Зумисна провокація, до якої вдався Хвильовий, розгнівала Сталіна:
По-друге. [...] Шумський не бачить, однак, що при слабості корінних ко
муністичних кадрів на Україні, цей [український культурницький] рух, 
очолюваний часто й густо некомуністичною інтелігенцією, може набрати 
місцями характеру боротьби за відчуженість української культури й укра
їнської громадськості від культури і громадськості загальнорадянської, 
характеру боротьби проти «Москви» взагалі, проти росіян взагалі, проти 
російської культури та її найвищого досягнення -  ленінізму. [...] [Я маю 
на увазі] вимоги Хвильового про «негайну дерусифікацію пролетаріату» 
на Україні, його думку про те, що «від російської літератури, від її стилю, 
українська поезія повинна тікати якнайшвидше», його заяву про те, що 
«ідеї пролетаріату нам відомі і без московського мистецтва» [...] В той час 
як західноєвропейські пролетарі [...] повні симпатій до «Москви», до цієї 
цитаделі міжнародного революційного руху і ленінізму [...], Хвильовий 
не має сказати на користь «Москви» нічого іншого, крім як закликати 
українських діячів тікати від «Москви» «якнайшвидше». [...] Шумський 
не розуміє, що оволодіти новим рухом на Україні за українську культуру 
можна лише борючись з крайностями Хвильового в рядах комуністів24.

Отже, і перший, і другий пункт Сталінової критики стосувалися ді
ткливого російського питання: йшлося про побоювання з приводу можли
вої нехоті російського пролетаріату до українців і української культури та
з приводу дедалі помітнішої нехоті українських інтелектуалів до культури 
російської.

Версія сталінського листа, оприлюднена 1934 року (а в уривках широко 
цитована починаючи з 1926 року), містила тільки критику Шумського. Однак

21 Там само: 566,561.
22 Микола Хвильовий, «Україна чи Малоросія?», там само: 603.
23 Там само: 600.
24 Й. В. Сталін, «Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У»: 152-153.

285



6. Політика націонал-комунізму (1923-1930роки)

в рукописному оригіналі були й докори на адресу Кагановича: «Можливо, 
Каганович має певні вади в сенсі переадміністрування. Можливо, що органі
заційний натиск справді спостерігаємо у практиці т. Кагановича»25. У руко
пису Сталін насамкінець висловлював певну підтримку позиції Шумського 
й рішуче схвалював українізацію:

Один із висновків. Не можна цькувати колишніх боротьбистів їхнім ми
нулим. Треба забути про те, що вони мали колись за собою гріхи, -  в нас 
нема людей безгрішних. Треба їх залучати до партійної роботи як унизу, 
так і нагорі, беззастережно й обов’язково. Треба залучити т. Шумського до 
участі в керівній партроботі. Треба посилено готувати нові кадри з укра
їнців. Треба звернути спеціяльну увагу на навчальні заклади, на україн
ську молодь у навчальних закладах, залучаючи та ставлячи до праці всіх 
здібних людей. Треба поважно взятися до справи опанування нового руху 
на Україні, борючись із крайнощами таких товаришів, як Хвильовий. Без 
цих і подібних заходів справа потерпатиме26.

Отже, Сталін у своєму листі ставав на бік Кагановича, втім, не беззасте
режно.

Для обговорення майбутніх планів українізації та нововиниклої справи 
Шумського спеціяльно зібралося Політбюро ЦК КП(б)У. Прикметно, що 
Шумський зовсім не годен був коритися. Повторивши свої критичні завва- 
ги щодо Кагановича та перебігу українізації, він, незважаючи на втручання 
Сталіна, виступив в обороні Хвильового як «талановитого письменника й 
людини загалом». Хвильовий, заявив Шумський, -  це «видатний [крупней- 
ший] тип нашої партії». Насамкінець він кинув фразу на виправдання влас
ного боротьбистського минулого в 1917-1920 роках, яка особливо обурила 
Політбюро: «Й у мене були [революційні] традиції з Жовтня, й упродовж 
всього [цього] часу я ані на йоту не відступав»27. Гринько, який між тим 
дистанціювався від Шумського, і собі розлютив присутніх, заявивши, що 
Каганович -  «тимчасова людина на Україні»28. То був натяк на єврейське по
ходження Кагановича та його революційну діяльність поза Україною.

Каганович, із другого боку, задемонстрував набагато більшу повагу до 
присутніх. Він висловлювався твердо, але скромно, наголошуючи на колек
тивному характері керівництва й підкреслюючи українську специфіку:

25 РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 135 (1926), арк. 4.
26 Там само, арк. 4-5.
27 ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 102, арк. 4-5,119,121-125,176-177,191.
28 Там само, арк. 184.
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Наскільки я підходжу тощо -  мені важко сказати, але маю заявити, що 
працювати в такій великій [крупнейшей] організації, як Україна, немож
ливо без помилок. [...] Хай знайдеться герой -  Каганович чи не Кагано- 
вич -  і нехай він спробує (не хочу займатися компліментами) попрацю
вати в такій висококваліфікованій установі, як Політбюро ЦК [КП(б)У], 
нехай спробує тут розгорнутися, за таких поважних діячів, як Влас 
Якович [Чубар] і т. Петровський. У нас, у Політбюрі, не існує ієрархії. 
Конкретні помилки, звісно, можуть бути. Земні ми люди? Земні. Може 
іноді трапитися, що я скажу Григорієві Івановичу [Петровському] й іще 
комусь якусь неделікатність? Може. Стосовно політичних здібностей і 
керівництва, я згоден, що для України тут просто організатор не годиться.
Тут потрібна політика. Це не просто якийсь губком, чи область, чи Урал29.

Стосовно конфлікту з Шумським Каганович висловив жаль, запевнив
ши, що готовий працювати з ним разом і надалі. Успіх був на боці Кагановича. 
Політбюро в повному складі висловило йому схвальну оцінку в скерованому 
до Сталіна листі, зазначивши, що закиди Шумського щодо Кагановичевого 
деспотизму «абсолютно безпідставні й викликають у нас лише почуття 
обурення»30. Завдяки одностайній підтримці колег Каганович міг диктувати 
Шумському свої умови. Протягом майже року тривала борня: від Шумського 
кількаразово вимагали визнати власні помилки (що він зробив із величез
ною неохотою й не вельми переконливо) і нарешті заслали його до Саратова. 
Пізніше він переїхав до Ленінграда, де його заарештували 1933 року за фік
тивним звинуваченням в організації контрреволюційного націоналістичного 
угруповання (т. зв. «Української військової організації»)31.

Попри втручання до справи Шумського самого Сталіна, вона не набула 
би такої політичної ваги, якби не зачепила радянських зовнішньополітич

29 Там само, арк. 198-200.
30 РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 4 (1926), арк. 1-7. Каганович долучив ще й власну після
мову, де описував «колективну дружну роботу» Політбюра й особливо свої сердечні 
взаємини з «Григорієм Івановичем» та «Власом Яковичем».
31 Про спокуту Шумського див.: Будівництво Радянської України: Збірник, вип. І «За 
ленінську національну політику» (Харків, 1928); РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 4 (1926), 
арк. 9-13; оп. 33, спр. 552 (1926), арк. 107-111; ф. 85, оп. 27, спр. 91 (1926), арк. 3-14; 
ЦДАГО, ф. 17, оп. 20, спр. 2247 (13.12.1926), арк. 95-114. Про його переведен
ня до Саратова див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 306 (01.07.1927), арк. 126/38; про 
його подальшу долю див.: Ю. І. Шаповал, Людина і система: Штрихи до портрету 
тоталітарної доби в Україні (Київ, 1994): 134-151. Гринька перевели до Москви, де 
він добре дав собі раду, обійнявши з часом посаду наркома фінансів СРСР.
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них інтересів у Польщі. Намагаючися обернути собі на користь національні 
утиски тамтешньої української людности, радянське керівництво дозволило 
було зорганізувати окрему Комуністичну партію Західної України (КПЗУ). 
Ця політика обернулася неабиякими ускладненнями на лютнево-березне
вому (1927 року) Пленумі ЦК КП(б)У (скликаному для того, щоб поклас
ти край справі Шумського), коли офіційний представник КПЗУ Карло 
Максимович демонстративно виступив в обороні Шумського. Однозначно 
підтримавши лінію КП(б)У в національному питанні, Максимович водно
час висловив величезний подив з приводу тяжких обвинувачень на адре
су Шумського, чия позиція зовсім недалеко відбігала від офіційно схвале
ної. Він наголосив на минулих заслугах Шумського перед КПЗУ й заявив, 
що рішення Пленуму на Західній Україні не зустрінуть із розумінням. ЦК 
КП(б)У негайно написав листа до КПЗУ, вимагаючи піддати осудові заяву 
Максимовича. Цей лист разом із пізнішою постановою КП(б)У, що викри
вала Максимовича, не взяли до уваги. Упродовж наступних восьми місяців 
Комінтерн намагався запобігти суцільній утечі керівництва КЗПУ, але на
марне32. У січні 1928 року керівництво КПЗУ більшістю голосів ухвалило 
резолюцію, в якій засуджувало «бюрократичне вивихнення українізації [...] 
відкидування потреби українізації серед міського пролетаріяту [...] відштов
хування кращих українських [...] комуністичних сил під предлогом “націо
налістичних уклонів”»33. Тоді Комінтерн мусив удатися до безпрецедентно
го й незграбного ходу: він розпустив увесь ЦК КПЗУ та призначив на його 
місце зовсім новий провід. Потрапивши в ніякове становище, розлючене 
українське партійне керівництво відповіло тим, що оголосило «шумськизм», 
а заразом і його ідеологічного близнюка «хвильовізм», прикладом «теоре
тичного оформлення українського фашизму»34.

Отже, за два роки справа Шумського з типового для неросійських рес
публік епізоду міжфракційної боротьби переросла в міжнародний скандал, 
що закінчився осудом фашистського ухилу в лавах КП(б)У. Вище було по

32 Див.: Janusz Radziejowski, The Communist Party of Western Ukraine, 1919-1929: 108— 
169; Національне питання на Україні та розлам в КПЗУ: Збірник статей і документів 
(Харків, 1928); М. Скрипник, Джерела та причини розламу в КПЗУ (Харків, 1928); 
ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 6 (18.03.1927), арк. 1-9; спр. З (1927), арк. 193, 196, 318,327, 
338; РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 6 (22.12.1927), арк. 1/11; (05.01.1928), арк. 4/31,11- 
12; (09.02.1928), арк. 9/24.
33 Постанови VIII Конференції КПЗУ (Львів, 1928): 29.
34 РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 15 (12-16.03.1928), арк. 3; ф. 558, оп. 11, спр. 738, 
арк. 28-80.
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казано, що в короткотерміновій перспективі ця гучна справа, хоч як дивно, 
мало вплинула на перебіг українізації. Утім, її довготривалий ефект виявив
ся сильнішим, бо вона стимулювала зміцнення нової антикоренізаційної по
стави, спертої на жорстку лінію. Цей поворот у твердій лінії відбувся через 
одночасний збіг чотирьох пов’язаних між собою чинників: стурбованости 
політикою підтримки національної культури, впливу зміновіхівства, прин
ципу П’ємонту, а головне -  статусу росіян і російської культури. А що ці про
блеми були актуальними не лише для України й викликали дедалі більше за
непокоєння по всьому Радянському Союзові, я зупинюся на кожному з цих 
чинників поодинці й відтак на їхньому сумарному ефекті.

Аналіз перебігу латинізації, здійснений у розділі 5, виявив, що радянська 
політика підтримки національних культур була вельми двозначною. Погляд 
на неї з Центру був такий, що в ідеалі вона мала б зводити національну іден
тичність до низки суто символічних ознак. Говорячи словами Сталіна, націо
нальна ідентичність не мусила мати національного «змісту». Втім, радянська 
політика передбачала й виховання національних кадрів. За виправдання тут 
слугувала та обставина, що національні культури реально існують у теперіш
ній момент часу, чим і зумовлено потребу в керівниках, які б їх розуміли. 
Звідси випливала конечність залучення на свій бік усіх помірковано рево
люційних національних сил і обсадження важливих керівних постів у не
російських республіках представниками титульних націй. Своєю чергою, ці 
люди вносили в партійні лави власну турботу про національну культуру й 
національну ідентичність. Приміром, Аґамали оґли та когорта його сорат
ників із партії «Гумет» привнесли своє прагнення до духового відродження 
на «відсталому» Сході. Стиль їхніх висловлювань денервував більшовиків. 
Шумський та інші боротьбисти так само були носіями типово української 
зацикленосте на українській національній ідентичності. Як наслідок, укра
їнська партійна організація потрапила в дуже ніякове становище й мусила 
обговорювати на засіданнях Політбюра та Пленумах ЦК нагальне питання: 
хто саме є щирим українцем?

Коли Шумський став нападати на «нікчемний шкурницький тип мало
роса», це водночас розлютило й спантеличило українських партійців. Ця 
тема опинилася в центрі уваги червневого (1926 року) Пленуму ЦК. Коли 
Затонський заходився зачитувати статистичні дані про кількість українців 
у партії, один дотепник вигукнув: «А малоросійців?» Панувало почуття об- 
ражености, але було невідомо напевно, кого саме ображено. Один донбась
кий росіянин гадав, що йдеться про росіян: мовляв, за Шумським, «усі кому
ністи -  російські “малороси” -  шкідливі елементи, що оточують ЦК, і багато 
хто з товаришів скаже -  доведеться тікати [до Росії]. А чому? Та тому, що
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працюєш, працюєш, а завтра тебе, малороса, -  по шапці»35. Натомість один 
етнічний українець саркастично завважив: «[...М]ене один із товаришів за
питав перед моїм виступом, хто я такий за національністю, а дідько його знає, 
українець я чи малорос»36. Каганович відчув це роздратування й не оминув 
нагоди облити Шумського брудом:

У нас були поділи в партії: росіяни, українці, євреї, -  тепер кажуть: «ма
лороси». Який політичний сенс має цей новий термін, як витлумачити 
його? Хіба, товариші, це не є морально-політичний терор проти певного 
українця, хіба це не означає, що хочуть наперед, авансом, тероризувати 
ту українську молодь і тих товаришів, хто не може погодитися з такою 
чи такою хибною поставою питання -  і їх називають «малоросами», ще й 
додають деякі епітети?37

Більшість партійців пов'язували небільшовицьку стилістику інвектив 
Шумського з його боротьбистським минулим. Тих, хто колись належав до 
числа боротьбистів, у партії назагал зараховували до «колишніх», тобто на
зивали так само, як й упривілейовану керівну верству передреволюційної 
доби. До «колишніх» ставилися вельми неприхильно. Наприклад, щоб об
рати Гринька та Шумського до складу ЦК КП(б)У, керівництву довелося 
тиснути на рядових членів38. Утім, «колишніх» цінували за те, що вони зна
лися на українській культурі. В ранньому нарисі історії КП(б)У автор навіть 
стверджував, що комуністична партія України має подвійне коріння: більшо
вицьке, проросле з російської міської культури, та боротьбистське, проросле
з української сільської культури39. Хоча до кінця 1925 року цю концепцію 
встигли відкинути40, залишилося переконання, що національну політику 
спроможні здійснювати лише «колишні». Затонський, етнічний українець і 
заразом старий більшовик, гостро виступав проти цієї настанови, завважу
ючи: «З одного боку, колишні вимагають для себе певних цифр представни
цтва, вважаючи, що тільки вони можуть переводити правильну національну 
політику, а з другого боку, нас називають “колишніми”»41. Більшість україн

35 Там само, спр. 1 (1926), арк. 79.
36 Там само, арк. 93.
37 Там само, арк. 96.
38 Див.: там само, оп. 85, спр. 4 (1926), арк. 6.
39 Див.: М. Равич-Черкасский, История Коммунистической Партии (б-ов) Украини 
(Харьков, 1923): 9.
40 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 16, спр. 1396 (19.11.1925), арк. 98/9.
41 ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 102 (12.05.1926), арк. 161.
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ських комуністів гадали (і, мабуть, не помилялися), що для Шумського саме 
«колишні» й є щирими українцями, а решта більшовиків української націо
нальносте -  малоросами.

Якщо вже навіть більшовики української національносте вважалися 
людьми, занадто далекими від української культури, щоб здійснювати на
лежним чином радянську національну політику, то росіяни чи євреї -  й по
готів. Коли Гринько назвав Кагановича «тимчасовою людиною», що не є 
«органічно пов’язана з Україною», російська та єврейська більшість у пар
тійних лавах зрозуміла цю позицію «колишніх» із граничною ясністю. Це 
було знаком істотної суперечносте. Цілковита українізація мала на меті 
забезпечети гегемонію не української культури, а радше української іден
тичносте, бо сама культура мала позбутися свого національного «змісту» й 
у такий спосіб стати приступною всьому населенню України. Водночас ра
дянська вирівнювальна політика надавала перевагу етнічним українцям. Ба 
більше: маючи на оці переведення національної політики, вона надавала пе
ревагу «щирим» українцям, обізнаним з українською культурою, дарма що 
та знана ними культура мала позбутися свого національного «змісту». Серед 
упливових діячів-українців було чимало тих (укупі з Чубарем), хто не схва
лював цього притиску на потребі в «чистокровних» українцях42. Червневий 
(1926 року) Пленум став на захист Кагановича, засудивши погляд, згідно з 
яким «не мають органічного зв’язку з Україною всі партійці-неукраїнці, зо
крема й ті, що працювали на Україні до революції й після неї, якщо тільки 
вони після Жовтня впродовж певного часу вели свою комуністичну роботу 
поза межами України»43. Багатьом хотілося піти ще далі й скасувати геть усі 
переваги для етнічних українців.

Цьому перешкоджала, однак, тверда позиція Сталіна. У листі до Кага
новича він зазначав: «Шумський має рацію, що керівна верхівка на Україні 
(партійна та інша) повинна стати українською»44. Оскільки в супровідному 
переліку чільних українських діячів не було прізвища Кагановича, він, на
певно, мав на увазі етнічних українців. Ба більше: того самого дня, яким да
товано відповідь Кагановичу, Сталін був присутній (що траплялося нечасто) 
на засіданні Оргбюра, присвяченому роботі Башкирського обкому. Сталін 
висловив тільки одну пропозицію: «Якби ми, скажімо, заступника секрета
ря підшукали башкира, -  як це, добре було б?»45. Проти сподівання, керів

42 Див.: там само, арк. 89.
43 РГАСПИ, ф. 17, оп. 33, спр. 552 (1926), арк. 7.
44 Там само, оп. 85, спр. 4 (1926), арк. 5.
45 Там само, оп. 113, спр. 190 (26.04.1926), арк. 56.
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ник башкирської партійної організації Разумов не погодився, покликаючися 
на наявність у республіці численного татарського й російського населення. 
Сталін, дещо роздратований, наполіг:

Я запитую: хто в Башкирії за голову Раднаркому? Башкир. Хто за голову 
ЦВК? Башкир чи татарин? Башкир. Чому не татарин? Чому по радян
ській лінії, яка стосується всього населення, яка стосується партії, чому 
по радянській лінії ви пристаєте на башкира як голову Раднаркому, голо
ву ЦВК? [...] Мова башкирська різниться від мови татарської менше, ніж 
мова господарників від мови професіоналістів. [Сміх.] Я пропоную тут 
розв’язати це питання. Цілком можна башкира висунути, татари не об
разяться. Голова Раднаркому башкир і голова ЦВК башкир, а татари не 
ображаються, призвичаїлися. Вам слід мати такого помічника, який дав 
би зв’язок башкирських і татарських партійних мас, який вам полегшить 
працю. Чому ви цього не бажаєте?46

Сталінова жартівлива згадка подібности башкирської й татарської мов 
лише увиразнювала те, що башкир був йому потрібен саме як представник 
башкирського етносу. Отже, Сталін недвозначно продемонстрував свою по
зицію. Двічі впродовж одного дня -  26 квітня 1926 року -  він виступив за 
принцип призначення «корінних кадрів» на найвищі посади в партійних ор
ганах національних республік.

Я вже не раз загострював увагу на глибокому психологічному підґрунті 
коренізації. Сталін, поза сумнівом, уважав -  і сучасні теорії націоналізму за
галом признали б йому рацію, -  що дуже важливо обсадити коли не всі, то 
більшість керівних постів в адміністрації національно-територіяльних утво
рень представниками відповідних корінних національностей. Однак модер
ні нації, як правило, не просто воліють мати керівників з власного коріння, 
а хочуть перебувати в культурній єдності зі своїми керівниками. Недарма 
Шумський казав: «Якщо керівний штаб партії не закасає рукавів із любов’ю 
до цієї справи [українізації] [...], цей процес не піде за нами»47. Ця фраза вра
зила багатьох партійців як іще один вияв принципово небільшовицької по
стави Шумського. Каганович з цим не погоджувався, картаючи колег:

Ось чому геть хибними є всілякі тлумачення, всілякі натяки на те, що 
українізація є начебто якоюсь поступкою комусь, що ми проводимо укра
їнізацію через якусь тяжку повинність, під тиском якихось стихійних

46 Там само, арк. 62.
47 ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 102 (12.05.1926), арк. 129.
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ворожих нам сил. [...] [Це допомагає нашим ворогам, які твердять, що] 
більшовики нещирі, більшовики брешуть, коли вони говорять про укра
їнізацію, що в більшовиків це маневр, що в більшовиків це тільки привід 
для того, щоб одурити когось; що проводять більшовики українізацію, не 
бажаючи її, не вірячи в неї, не люблячи її тощо48.

Коренізація мислилася в ґрунті речі як засіб, але успішною вона могла 
стати лише за умови, що її буде подано як мету. Коренізація мала звести на
ціональну культуру до національної ідентичности, але для її здійснення по
трібні були палкі шанувальники цих національних культур. Ці невідповід
ності суґерували можливість виникнення поважнішої суперечности: чи не 
перетвориться коренізація із засобу на мету? Чи не посилить вона відданости 
національним культурам як винятковому багатству? І, нарешті, головне пи
тання: чи коренізація нейтралізує націоналізм, а чи навпаки, загострює його? 
Багато партійців схилялися до другої опінії, але Сталін 26 квітня 1926 року 
ще не належав до їх числа.

Інший привід для стурбованости, щільно пов’язаний з першим, -  це вплив 
українського зміновіхівства. Як зазначалося вище, зміновіхівський рух запо
чаткували були російські емігранти, дійшовши висновку, що російські націо
налісти мають припинити боротьбу з більшовизмом і навіть почати співпра
цю з ним, оскільки більшовики тепер обстоюють російські національні інте
реси49. За такої постави питання вочевиднюється -  з огляду на радянську на
ціональну політику, -  що неросійське зміновіхівство мусило бути (і було на
справді) явищем набагато ширшим. Не один чільний український національ
ний діяч, приваблений більшовицьким планом українізації, повернувся з-за 
кордону50. Найбільший ефект справило повернення Михайла Грушевського 
7 березня 1924 року. Патріярх української історичної науки та колишній го
лова Центральної Ради переїхав назад до Києва й очолив Історичну секцію 
ВУАН. У 1926 році з дозволу більшовиків урочисто відсвятковано його шіст
десятирічний ювілей51. Ба більше, Політбюро ЦК ВКП(б) в тому-таки квітні 
1926 року пристало навіть на пропозицію українців обрати Грушевського на

48 РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 1 (1926), арк. 139.
49 Див.: Н. Hardeman, Coming to Terms with the Soviet Regime: The «Changing Signposts» 
Movement among Russian Emigres in the Early 1920s.
50 Див.: Ю. І. Шаповал, Людина і система: Штрихи до портрету тоталітарної доби 
в Україні: 108-128; Р. Пиріг, Життя Михайла Грушевського: останнє десятиліття, 
1924-1934 (Київ, 1993).
51 Див.: Р. Пиріг, Життя Михайла Грушевського: останнє десятиліття, 1924-1934: 
55-72.
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президента ВУАН, хоча до того, зрештою, справа не дійшла52. Важко було б 
уявити подібну шану, скажімо, для Павла Мілюкова. Українське зміновіхів- 
ство набуло такого впливу з трьох причин: по-перше, воно задовольняло на
гальний попит на знавців української культури; по-друге, воно допомагало 
переконати українську інтелігенцію в серйозності більшовицьких заходів 
щодо українізації; по-третє, як ми ще побачимо, воно сприяло здійсненню 
більшовицьких зовнішньополітичних намірів.

Між зміновіхівцями та «колишніми» були очевидні подібності. І ті, й ті 
звабилися на більшовизм через його національну політику; і ті, й ті приваб
лювали більшовиків як фахівці з національної культури. Утім, їх ніколи не 
змішували. Зміновіхівці становили буржуазний і контрреволюційний еле
мент. Спілка з ними могла бути лише тактичною. Від них не очікувалося 
навернення до більшовизму; тому їх до нього навіть і не заохочували. Вони 
здебільшого працювали в культурно-освітній галузі або в чиновницькому 
апараті, хоча на радянському Сході могли обіймати високі посади в уряді 
(але, як правило, не в партії). Натомість в особі «колишніх» -  я їх називати
му націонал-комуністами, бо вони сполучали щиру віру в націоналізм і ко
мунізм, а також у можливість поєднати одне з другим, -  більшовики вбача
ли колеґ-революціонерів. їм дозволялося навернення, і подекуди вони під
носилися на дуже високі керівні пости. Султанбек Ходжанов став другим 
секретарем компартії Казахстану. Сагібґарей Саїд-Ґалієв, Файзула Ходяєв і 
Панас Любченко очолювали Раднаркоми відповідно в Татарії, Узбекистані та 
Україні. Існувала й третя невеличка група фахівців із національного питан
ня, що мали місцеве коріння. То були представники титульної нації з-поміж 
старих більшовиків, які стали палкими прибічниками радянської національ
ної політики. Найяскравіший серед них -  українець Микола Скрипник, та 
крім нього були й десятки інших. Цих діячів я теж називатиму націонал-ко
муністами, бо вони поділяли думку про можливість сполучити націоналізм 
із комунізмом. Дуже важливим чинником стане взаємодія націонал-комуніз
му та зміновіхівства.

Отже, з одного боку, заохочуване зміновіхівство мало служити україні
зації, та з другого -  викликало в більшовиків неабияку підозру. Каганович 
якось зробив із цього приводу такий коментар: «У Харкові та Києві ми має
мо цілу низку урядів. Ось, наприклад, Голубович, який цілком вільно ходить 
і працює. Всі ці люди пройшли школу не лише політичної боротьби, але й 
кваліфікацію цілої низки урядів. Візьміть Грушевського, він у нас леґалізу-

52 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 556 (15.04.1926), арк. 20/4; Р. Пиріг, Життя Михайла 
Грушевського: останнє десятиліття, 1924-1934:36-89.
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вався як зміновіхівець»53. Після свого призначення на Україну Каганович 
зустрівся з Грушевським та іншими зміновіхівцями. Стривожений їхньою 
впевненістю в собі, він створив таємну комісію Політбюра у справах україн
ської інтелігенції й доручив ДПУ посилити нагляд над ними54.

Повідомлення ДПУ не додавали спокою. Приміром, обіжник ДПУ для 
внутрішнього вжитку, датований вереснем 1926 року, змальовував змінові- 
хівську інтелігенцію вельми похмурими барвами:

Розрахунки на повалення Радвлади не справдилися. Радянська влада по
винна бути прийнята націоналістами як неминучий факт.
Тому було викувано нову тактику боротьби. Тактику, в якій радвлада пра
вить за об’єкт, що проти нього спрямовано зброю «культурної роботи»55.
[Для зміцнення націоналізму] [...] використовуються всі можливості. 
Українізацію використовують для групування в усіх життєвих частинах 
державного організму прихильників націоналістичних ідей.
Створено Українську автокефальну церкву, яка є могутньою твердинею 
націоналізму та неперевершеним агітаційним знаряддям.
Українська академія наук згуртувала навколо себе компактну масу ко
лишніх чільних діячів УНР.
Загалом, представники українського націоналізму працюють, не покла- 
даючи рук, над закоріненням у маси націоналістичних почувань [...]56.

Не оминули і партійців:
Велику увагу приділяють шовіністичні кола [...] поетові Хвильовому, не
зважаючи на те, що він є членом КП(б)У. Шовіністична закордонна преса 
інколи передруковує з наших часописів деякі його твори й пробує спра
вити на нього націоналістичний вплив.
Внутрішні шовіністичні кола також цікавляться молодими літераторами, 
зокрема й комуністами.
Із цього приводу один з авторитетних представників харківської правої 
громадськосте висловив таку думку: «Хвильового ми можемо підтриму

53 ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 102 (12.05.1926), арк. 44. Голубович був головою першого 
незалежного українського уряду, сформованого в січні 1918 року.
54 Див.: там само, оп. 16, спр. 1 (26.06.1925), арк. 178.
55 ЧК -  ГПУ -  НКВД в Україні, за ред. Ю. Шаповала, В. Пристайка, В. Золотарьова 
(Київ, 1997): 256
56 Там само: 257.
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вати. На українських комуністів ми маємо справляти наш вплив і вести 
нашу роботу так, щоб вони не відходили від нас, а разом із нами боролися 
за українізацію, за Україну»57.
В останньому із зацитованих фрагментів зринає головне питання: якщо 

українізацію можуть експлуатувати більшовики, привертаючи українських 
національних діячів на бік Радянської України, то чи не скористають із 
неї так само зміновіхівці, щоб привернути на бік українського націоналіз
му комуністів-українців на кшталт Хвильового та Шумського (чи навіть 
Скрипника)? А ну ж як націонал-комуністи перетворяться на зміновіхівців?

Найнаполегливішим пропаґатором нової жорсткої лінії, спрямованої 
проти коренізації, було ДПУ. Його аргументи по слідах справи Шумського 
видавалися переконливішими. Розбираючи цю справу, Каганович удався до 
традиційного доводу: українізація потрібна для того, щоби знейтралізувати 
український націоналізм, -  і пояснював зміцнення українського шовінізму 
засиллям НЕПу -  адже й Сталін наперед передрікав, що воно призведе до 
росту як російського, так і неросійського шовінізму. Проте в Кагановича про
лунав також мотив, що суперечив цим засновкам: мовляв, зміновіхівці «пере
йшли до нас, розраховуючи, що зможуть нас [...] переродити». Замість зней
тралізувати їх, українізація насправді дозволила їм «швидко знахабніти»:

І тут ми маємо процес росту двох рівнобіжних процесів: процес росту на
шого, росту радянської культури, радянської спільноти й процес росту 
ворожих сил, які намагаються очолити цей процес. Наша українізація, 
природно, породжує ці ворожі сили. Це треба бачити, треба вловити. Той, 
хто цього лякається, не враховує, що ми заздалегідь повинні передбачати.
Ми знаємо, що це неминуче пов’язано з тим загостренням, яке ми маємо58.
У новому тлумаченні Кагановича українізація приводила до двох на

слідків: позитивного -  допомагала партії керувати українськими масами, і 
негативного -  посилювалося зміновіхівство, як усередині самої партії, так 
і поза нею. Отже, українізація тепер поставала не як однозначно позитивна 
політика, а як ризикований курс, пов’язаний із багатьма побічними збитка
ми. Для жорсткої антикоренізаційної лінії було створено певний плацдарм.

Занепокоєння з приводу можливої появи перекинчиків серед націонал- 
комуністів великою мірою перетиналося з проблемами, що виникали в зо

57 Там само: 263-264. Подібне повідомлення ДПУ наведено й у праці: В. Пристайно і 
Ю. Шаповал, Михайло Трушевський: Справа «УНЦ» і останні роки (1931-1934) (Київ, 
1999): 139-157.
58 ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, арк. 102 (12.05.1926), арк. 45-46.
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внішній політиці, зіпертій на принципі П’ємонту. Радянська політика перед
бачала використання транскордонних етнічних зв’язків для дестабілізації 
сусідніх держав. До 1923 року ця політика в основному стосувалася Сходу. 
Однак у червні 1923 року, коли Східну Галичину, залюднену переважно 
українцями, офіційно визнали частиною Польщі, Сталін заявив, що Україна 
відтепер має на Заході таке саме значення, яке Туркестан має на Сході59. У 
грудні 1924 року Комінтерн ухвалив резолюцію, що закликала до майбут
ньої передачі всіх територій, де більшість населення становлять українці, 
від Польщі, Чехословаччини та Румунії до України. Було створено окремі 
комуністичні партії для українців і білорусів у Польщі (КПЗУ та КПЗБ). 
Українізація, серед іншого, мала на меті перетворити Україну на «центр тя
жіння для невдоволеної маси українців [у Польщі]»60.

З огляду на свою роль у підриві польського панування на Західній 
Україні, УСРР мала певний простір для власних дій на міжнародній арені. 
Наприклад, українська інформаційна служба РАТАУ єдина з-поміж усіх 
республіканських аналогів могла виявляти деяку самостійність у подачі 
міжнародних новин. При Політбюрі ЦК КП(б)У існувала постійна комісія 
в закордонних справах. Україна не без успіху намагалася впливати на про
цес надання радянського громадянства українським емігрантам. Головне 
ж -  Україні було дозволено не озиратися на Комінтерн, здійснюючи нагляд 
над КПЗУ, чий офіційний представник Карло Максимович був кандидатом 
у члени ЦК КП(б)У61. Провідні українські діячі в ділянці національної по
літики -  Шумський, Затонський і Скрипник -  впливали на ухвалення зо
внішньополітичних рішень і не боялися критикувати комуністичні партії 
Чехословаччини та Польщі за їхню неувагу до українських проблем. Жодна 
інша республіка навіть і не наближалася до упривілейованого статусу, що 
його мала Україна в галузі закордонної політики.

Коли ввесь керівний склад КПЗУ виступив на підтримку Шумського, 
це завдало нищівного удару по українських зовнішньополітичних амбіціях і

59 Див.: Тайни национальной політики ЦК РКП. Стенографический отчет секретного 
IVсовещания ЦК РКП, 1923 г.: 261.
60 РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 58 (1927), арк. 166.
61 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 60, спр. 847 (1923), арк. 38-39; спр. 888 (1923), арк. 1-6; 
on. 113, спр. 592 (30.01.1928), арк. 89-107; оп. З, спр. 683 (19.04.1928), арк. 23/16; оп. 162, 
спр. 6 (22.12.1927), арк. 1/11; (05.01.1928), арк. 4/31,11-12; ЦДАГО, ф. 1,оп. 16, спр. 1
(12.11.1923), арк. 5; (20.06.1924), арк. 51; (04.09.1924), арк. 90; (07.08.1924), арк. 99;
(08.09.1924), арк. 108-111; (03.04.1925), арк. 160; (09.07.1926), арк. 6; (20.02.1924), 
арк. 23; (04.07.1925), арк. 194.
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неабияк поплутало карти Комінтернові. Утім, факт цей, можливо, й не надто 
налякав би радянських вождів, якби не збігся в часі з найвищою хвилею во
єнного переполоху 1927 року. Державний переворот у Польщі, що його вчи
нив маршал Пілсудський у травні 1926 року, після хвилевої розгубленосте 
зінтерпретували як перший крок до неминучої агресії світового імперіяліз- 
му проти СРСР62. Широко розрекламовані внутрішньополітичні ініціятиви 
Пілсудського щодо поліпшення стосунків з українським і білоруським насе
ленням Польщі ще більше стривожили радянське керівництво, яке добачило 
в них спробу «убезпечити його [Пілсудського] запілля на випадок зіткнення 
з СРСР -  а він певно веде політику на зіткнення»63.

Бунт КПЗУ природно вписувався в цей сценарій воєнної загрози. Ті 
західноукраїнські суспільні верстви, які раніше, завдяки політиці україні
зації, почали схвально ставитися до Радянської України (транскордонні 
зміновіхівці), тепер, як стверджувалося, змінили свою позицію й увійшли 
до об’єднаного українського національного фронту, вступивши до тактич
ної спілки з Пілсудським. Це була суттєва підтримка спроби «міжнародно
го й особливо англійського імперіялізму [...] та сьогоднішнього польсько
го фашизму [...] перетворити Західну Україну на плацдарм для нападу на 
Радянський Союз»64. У цих міркуваннях фігурувала улюблена радянська 
категорія зміновіхівства: «[...] зміна [орієнтації] західноукраїнської буржу
азії [...] являє собою рішучий розрив із тенденцією до радянської орієнтації 
та з формами розв’язання національного й особливо українського питання, 
практикованими Радянською владою»65. У березні 1928 року саме на такому 
поясненні «зради» керівництва КПЗУ наполягали Каганович і Скрипник. 
Ішлося не просто про замаскованих негідників. Ці люди щиро перейшли 
були на більшовицьку платформу, однак перед лицем поновленого класово
го тиску та ініціятив Пілсудського щодо нацменшин повернулися до своєї 
первинної позиції66.

62 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. З (20.05.1926), арк. 27/1; (25.05.1926), арк. 28/79;
(24.05.1926), арк. 28/35; (27.05.1926), арк. 28/1; (29.05.1926), арк. 29/84; Jon Jacobson, 
When the Soviet Union Entered World Politics (Berkeley, Calif., 1994): 206-232.
63 Див.: ЦДАГО, ф. 1, on. 16, спр. З (07.01.1927), арк. 133-134. Ilop.:Janusz Radziejowski, 
The Communist Party of Western Ukraine, 1919-1929: 94-96; РГАСПИ, ф. 17, on. 33, 
спр. 468 (1926), арк. 38 зв. -  39.
64 ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. З (07.01.1927), арк. 124.
65 Там само, арк. 127.
66 Див.: Л. Каганович, «Розлам в КПЗУ і національна політика КП(б)У», Будівництво 
Радянської України: Збірник, вип. 1:231-239; М. Скрипник, Джерела та причини розла
му в КПЗУ: 78-107.

298



Справа Шумського

Неуспіх транскордонного зміновіхівства не лише ставив під сумнів 
реалізацію принципу П’ємонту, але й загрожував її потенційним обернен
ням навспак. Затонський стривожено зауважив, що «за вправної політики 
Пілсудського» Західна Україна перетворюється на «П’ємонт, який притя
гає незадоволені елементи з [Радянської] України»67. Каганович висловив 
цю стурбованість із цілковитою ясністю в промові на березневому Пленумі
1928 року:

[...] в теперішній ускладненій міжнародній обстанові імперіялізм нама
гається використати українське національне питання в боротьбі проти 
нас, і оскільки українське національне питання тепер набирає міжнарод- 
нього значіння, оскільки польська буржуазія в особі Пілсудського, підго- 
товлюючи наступ на Радянський Союз і Радянську Україну, намагається 
дискредитувати нашу національну політику, нашу партію, пропагуючи в 
тому дусі, що ніби ніякої компартії України не існує, а що є руська партія, 
насаджена з Росії, партія, яка спирається виключно на руських робітни
ків і яка переводить політику окупації і економічної, і політичної, і воєн
ної. Це основне питання68.

Те, що через українізацію декотрі націонал-комуністи могли перейти на 
позиції українського націоналізму, становило загрозу хоча й поважну, але не 
фатальну. Набагато тяжчі наслідки могло мати пов’язане з нею відступни
цтво цілої сусідньої комуністичної партії в умовах передвоєнної політичної 
ситуації.

Останнім ключовим елементом у партійному тлумаченні справи 
Шумського було надто діткливе російське питання, яке з різних приводів 
упродовж березня-квітня 1926 року зринало тричі. На засіданні Політбюра 
ЦК КП(б)У Шумський виступив проти відмови Кагановича примусово 
українізувати робітництво, за що дістав нагінку від Сталіна -  як прихильник 
примусової дерусифікації пролетаріяту. В українській періодиці Хвильовий 
закликав до орієнтації української культури геть від ізниділої Росії, на ци
вілізовану Европу, що також потягло за собою Сталінову догану. Нарешті, 
як зазначено в розділі 2, Юрій Ларін за підтримки Єнукідзе відкрито під
ніс «російське питання» на квітневій (1926 року) сесії ВЦВК, звинувативши 
Україну в пригнобленні російської меншини. Ларін свідомо порушував одне 
з табу, наявних у національній політиці: радянська національна політика 
ґрунтувалася на засновку, що російського питання не існує. Україна побачи

67 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 58 (1927), арк. 167.
68 Л. Каганович, «Розлам в КПЗУ і національна політика КП(б)У»: 235.
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ла в ларінській критиці небезпечну провокацію й мало не заклик до погрому: 
мовляв, на Україні наших душать69. Сталін був проти привселюдного обгово
рення російського питання, а надто проти будь-якої політики, що викликала 
б невдоволення серед росіян.

Нас у російському питанні цікавить його зв’язок із воєнним переполохом 
та відступництвом КПЗУ. На цьому тлі заклик Хвильового орієнтуватися, 
замість Росії, на цивілізований Захід скидався на небезпечне українське се
паратистське гасло. Вислови Хвильового відлунили на Пленумі ЦК КП(б)У: 
мету КПЗУ та Пілсудського було схарактеризовано як війну за європейську 
культуру та приєднання України до європейської культури70. Навіть Сємьон 
Діманштейн, тоді керівник національного підвідділу ЦК ВКП(б) та пал
кий адепт радянської національної політики, на одному із засідань комісії 
Оргбюра з питань коренізації в 1927 році виказав неабияку стурбованість:

Перше питання щодо того, чи йде Україна до того, щоб там відчули силь
но відчуження від Росії, у зв’язку з українізацією? Поза сумнівом, це спо
стерігається. Якщо тепер на Україні російська мова є мовою основною 
нарівні з українською, якщо село її менше-більше знає, то ми йдемо зараз 
до того, що за якихось 10-15 років на Україні буде величезна більшість 
населення, що не розумітиме російської71.
Він відзначив, що тепер старі більшовицькі кадри на Донбасі забезпечу

ють «змичку» з РСФРР, але ця «сполучна ланка дедалі меншатиме»72. Крім 
того, він згадав про загрозу чужинецького втручання, наголосивши, що із за
хідною орієнтацією можна було би погодитися, «якби не було небезпеки в 
сенсі відриву України, в сенсі її ізоляції, але поки справа стоїть інакше, ми 
мусимо стримати, хоч би штучним чином, цей швидкий темп українізації»73. 
У розділі 5 уже розглядалося критичне ставлення до білоруських і україн
ських спроб мовної реформи -  за їхню «західну» орієнтацію.

Підсумовуючи, можна сказати, що жорстка лінія проти коренізації по
ступово оформилася під час тривалої справи Шумського. Лінія ця ґрунту
валася на дедалі дужчому переконанні, що коренізація, замість знешкоджу
вати націоналізм, навпаки, його загострює, даючи нагоду націонал-комуніс
там збурювати партію та суспільство небільшовицькими проблемами, як-от 
питання Шумського про те, хто є щирим українцем. Підсобляли їм і укра

69 Національне питання на Україні та розлам КПЗУ: 33.
70 М. Скрипник, Джерела та причини розламу в КПЗУ: 127-128.
71 РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 58 (1926), арк. 144.
72 Там само, арк. 145.
73 Там само, арк. 146-147.
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їнські зміновіхівці, чиї ідеї підштовхували чільних українських комуністів 
на кшталт Шумського та Хвильового до переходу на рейки українського на
ціоналізму. Крім того, початковий зовнішньополітичний розрахунок на те, 
що українізація забезпечуватиме підтримку Радянської України західними 
українцями, виявився ілюзорним, оскільки переважання національної спра
ви в транскордонних етнічних зв’язках дозволяло західноукраїнським націо
налістам справляти дедалі сильніший вплив на Радянську Україну. Нарешті, 
це «зміновіхівство навспак» вилилося в антиросійські настрої, що сприяло 
зміцненню українського сепаратизму.

Національне питання 
та лівий ухил

Далі я розгляну деякі прикмети політики коренізації на радянсько
му Сході. Між Сходом і Заходом знов-таки існували істотні відмінності. 
Жорстка лінія проти коренізації могла виникнути лише на радянському 
Заході, бо тільки там існувала потужна загроза з-за кордону. Крім того, лише 
на Заході націонал-комуністичний рух мав досить сили, щоб сподіватися 
на панівну політичну роль на республіканському рівні. З другого боку, не 
бракувало й подібностей. Як на Сході, так і на Заході квітнув фракціонізм. 
І там, і там велику роль відігравало зміновіхівство, даючи привід для пал
ких дискусій. Східна політична ситуація відрізнялася тенденцією до поділу 
представників титульної нації на дві партійні фракції: т. зв. «лівих» і «пра
вих», -  що суперничали одна з одною. Це могло мати значення в перспективі 
боротьби Сталіна проти всесоюзної лівої опозиції під добу НЕПу.

Поділ на лівих і правих мав місце чи не в усіх національних респу
бліках Радянського Сходу, але найсильніше він увиразнився у двох та
тарських республіках: Кримській і Татарській АСРР74. Причина полягала 
в тому, що тут іще до революції існувала найпотужніша інтелігенція, як на
ціональних, так і лівих переконань, і поширене в її середовищі завзяте су
перництво було перенесено в лави більшовицької партії. Я зосереджу ува
гу на Татарії. Безперечним ватажком татарських правих до свого арешту 
в травні 1923 року був Мірсаїд Султан-Ґалієв75. До Грона чільних діячів

74 У рамках типології, запропонованої в розділі 2, тататарський варіянт був найбільше 
наражений на фракціонізм, тоді як казахський -  трохи менше, а узбецький -  ще мен
ше.
75 Див.: A. A. Bennigsen, and S. Е. Wimbush, Muslim National Communism in the Soviet 
Union: A Revolutionary Strategy for the Colonial World (Chicago, 1979); Мирсаид Султан- 
Галиев, Статьи, вьіступления, документи (Казань, 1992).
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належали також Кашаф Мухтаров, Ґасим Мансуров, Арифа Єнбаєв і Рауф 
Сабіров. Лідери татарських правих до революції брали участь у національ
ному русі, де становили ліве крило. У більшовизмі їх приваблювала тіль
ки національна політика: «[...В]они плекали надію сполучити комунізм із 
націоналізмом»76. Іншими словами, йшлося про зміновіхівців. На Україні 
зміновіхівців сливе не допускали на державні керівні пости, дозволяючи їм 
тільки академічну діяльність. На радянському Сході, де нестача національ
них кадрів була надто гостра, зміновіхівці мали доступ аж до найвищих 
ієрархічних щаблів, як-от посада голови республіканського Раднаркому. 
Звісно, татари-зміновіхівці з правого крила були палкими прихильниками 
коренізації. Від серпня 1921 року до лютого 1924 року татарські праві зага
лом контролювали уряд своєї республіки, дарма що не мали такого самого 
впливу в партійних органах.

Натомість керівництво татарських лівих переважно складалося з ко
лишніх есерів. До них долучилися войовничі молоді більшовики, взагалі 
не пов’язані з передреволюційним минулим. У 1920-1921 роках за ватаж
ка в них був помірковано лівий Сагібґарей Саїд-Ґалієв, голова татарсько
го Раднаркому. Радикальніші ліві, на кшталт Ґалі Шаміґулова, Мінґарая 
Сагідуліна та Саляха Атнагулова, геть зовсім заперечували виправданість 
існування національної культури й закликали до ліквідації Татарії й решти 
національних республік. Вони гордо називали себе «інтернаціоналістами» 
та «бухарінцями» і свідомо обстоювали погляди, що їх до 1923 року дотри
мувався Бухарін, який заперечував -  разом із Пятаковим -  наявність яко
їсь надкласової національної культури77. Татарських правих вони ганили як 
печерних націоналістів за створення «фетиша з національного питання в 
Татреспубліці» через власну «недовіру до російського пролетаріяту»78. Ліві 
переважали в татарському уряді з червня 1920 року до червня 1921 року, а 
відтак -  від лютого 1924 року до жовтня 1925 року.

76 Л. Рубинштейн, В борьбе за ленинскую национальную политику (Казань, 1930): 4.
77 Див.: Мирсаид Султан-Галиев, Статьи, виступления, документи: 329,364-370,433; 
Тайни национальной политики ЦК РКП. Стенографический отчет секретного IV сове- 
щания ЦКРКП, 1923 г:. 26-31,35-36,49; РГАСПИ, ф. 17, on. 112, спр. 535 (06.05.1924), 
арк. 31-32.
78 7-ая областная партийная конференцію Татреспублики. Стенографический отчет 
(Казань, 1923): 168; «Стенографический отчет совещания членов Татобкома и ОКК 
совместно с ответственньїми работниками по национальному вопросу [1923 рік]», 
Татарстан, Mb 2 (1991): 50.
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Отже, в Татарії окреслення «ліві» та «праві» позначали хіба що різни
цю в наставленні до коренізації. В Україні було інакше. Скажімо, Хвильовий 
умисно грав роль ультралівого, демонстративно шануючи Троцького; на
томість ІПумський Троцького зневажав і коли вже потрапляв до котроїсь 
категорії, то до правих79. Аналогічно, під час громадянської війни проти 
українізації виступали, з одного боку, київська інтернаціоналістська фрак
ція Пятакова (ліва), а з другого -  катеринославська проросійська фракція 
Квірінґа (права). Як здається, цю ситуацію можна пояснити двома чинни
ками. По-перше, хоча національне питання мало на Україні величезну вагу, 
все ж для представників титульної нації воно не було настільки доконечне, 
щоб розколоти за цим критерієм усю партію. По-друге, більша соціяльна від
стань між росіянами та титульними націями на радянському Сході тягла за 
собою неможливість для лівої національної фракції цілком зіллятися з анти- 
коренізаційними російськими силами, через що вони існували поокремно, 
підтримуючи між собою непрості союзницькі взаємини.

Упродовж перших п’яти років існування Татарії тривала неприхова
на й невпинна боротьба між двома згуртованими й дисциплінованими на
ціональними фракціями: татарськими «лівими» й татарськими «правими». 
У 1923 році це місцеве протистояння на якийсь час вихлюпнулося й на за
гальносоюзну сцену. Довідавшися, що Ленін намовляв Троцького виступити 
проти позиції Сталіна з національного питання на партійному з’їзді в квітні
1923 року, Султан-Ґалієв запропонував Троцькому спілку проти Сталіна80. 
Троцького цей варіянт не зацікавив, але Сталін збагнув, що глибокі розколи
ни в східних республіках Радянського Союзу за потреби зможе легко вико
ристати майбутня всесоюзна опозиція. У квітні 1923 року Центр перехопив 
два конспіративні листи Султан-Ґалієва, із яких випливало, що він підтри
мує зв’язки з басмачами і прагне використати їх для забезпечення інтересів 
своєї фракції. Маючи в руках ці докази, Сталін зорганізував арешт Султан- 
Ґалієва в травні 1923 року, а потім -  його офіційне засудження на червневій 
(1923 року) конференції ЦК із питань національної політики. Знаючи спосіб 
функціонування сигнальної системи радянської влади, ліві сприйняли це як 
знак того, що настав їхній час, і на тій-таки конференції завзято накинули
ся на правих81. Шамігулов безцеремонно нагадав: ліві, мовляв, «заявляли в

79 Див.: Є. Гірчак, Хвильовизм (Спроба політичної характеристики) (Харків, 1930): 87; 
Н. Ловицький, «Що таке Шумськизм», Більшовик України, № 6 (1928): 64.
“Див.: Булат Султанбеков, «Введение», Мирсаид Султан-Галиев, Статьи, виступле
ним, документи: 14.
81 Див.: Мирсаид Султан-Галиев, Статьи, виступления, документи: 327-331; Тайни 
национальной политики ЦК РКП. Стенографический отчет секретного IV совеща-
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1918 і 1919 роках, що коли ЦК орієнтуватиметься на тих націоналістів, які 
вийшли з буржуазного середовища, то безперечно він у них помилиться, що 
згодом вони підуть потім проти радянської влади!»82.

Однак Сталіну було невигідно заганяти правих (численнішу і популяр
нішу в масах фракцію) у табір Троцького або ще якоїсь опозиції. Сталін із 
притиском нагадав учасникам червневої конференції, що він сам протегу
вав був Султан-Ґалієву, а також захищав башкирського лідера Акмета-Закі 
Валідова, який потім перекинувся на бік басмачів. Він знову висловився за 
широке й цілеспрямоване використання «зміновіхівських кадрів» на Сході: 
«Інтелігентів, мислячих людей, ба й просто письменних у східних республі
ках і областях так мало, що на пальцях можна перелічити, -  то як же не до
рожити ними?»83. Сталін розкритикував правих за те, що вони не створили 
«міцної заслони проти націоналістичних віянь [...], які розвиваються й по
силюються у зв'язку з непом»84. А втім, лівим від нього перепало ще більше:

Вони не вміють і не хочуть маневрувати у справі залучення [лояльних] 
елементів [...] якщо вони гадають, що можна російські взірці пересаджу
вати в специфічні національні обставини, не рахуючися з побутом і кон
кретними умовами; якщо вони гадають, що, поборюючи націоналізм, тре* 
ба заразом викинути за борт усе національне [...], то з двох небезпек ліва 
небезпека може виявитися найнебезпечнішою85.

Ці завваги ще раз потверджують серйозну підтримку коренізації з боку 
Сталіна, а також його свідоме прагнення використати зміновіхівство задля 
забезпечення її успіху.

І справді, протягом 1923-1926 років Сталін не раз персонально втручав
ся в події, підтримуючи коренізацію й зупиняючи поширені на місцях утис
ки зміновіхівців. За кілька місяців до конференції з питань національної 
політики він видав таку вказівку новому партійному керівництву Киргизії: 
«Керувати Кирреспублікою без киргизів не можна, треба навчати й пере
робляти наявний людський матеріял, кращих людей немає й нема де взя

ния ЦК РКП, 1923 г.: 29-37, 280-281; «Стенографический отчет совещания членов 
Татобкома и ОКК совместно с ответственньїми работниками по национальному во- 
просу», Татарстану № 2 (1991): 49-52; № 3 (1991): 47-52; № 6 (1991): 38-45.
82 Тайни национальной политики ЦК РКП. Стенографический отчет секретного IV со
вещания ЦК РКП, 1923 г.: 35.
83 Там само: 81.
84 Там само: 83.
85 Там само: 84-85.
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ти, тому оголошувати війну киргизькій верхівці не можна [...]»86. У серпні
1924 року Сталін скерував білоруському партійному керівництву записку з 
жорстким осудом усунення білоруських зміновіхівців: «Дізнався, що вичи
щають із партії Желудковіча, Баліцького та деяких заступників наркомів -  
білорусів. Уважаючи такий крок за фатальну помилку, настійливо дуже про
сив би вжити заходів, щоб запобігти цій помилці. Отримання підтвердьте»87. 
У січні 1925 року він виступив на захист голови татарського ЦВК націонал- 
комуніста Велі Ібрагімова від переслідувань із боку секретаря Кримського 
обкому Шварца, надіславши одвертого листа Кримському обкомові з указів
кою ІПварцові співпрацювати з Ібрагімовим і назагал засвоїти «гнучкішу й 
доречнішу тактику в національному питанні»88. Нарешті, в квітні 1926 року, 
за два місяці до початку справи Шумського, Сталін надіслав листа очільни- 
кові Середньоазійського бюра Зєлєнському, недвозначно обстоюючи політи
ку використання інтеліґентів-зміновіхівців у рамках коренізації:

В галузі культурної роботи справу слід вести так, щоби бодай скількись 
лояльну узбецьку інтелігенцію залучати до роботи, а не відштовхувати. 
Розглядати узбецьку некомуністичну інтелігенцію як суцільну реакцій
ну масу й погрожувати їй огульно арештом, як це роблять у вас деякі то
вариші, замість того, щоб розколювати їх і привертати до себе найкращих 
із-поміж них, -  не можна в жодному разі. Тому прохання керуватися в цій 
справі тими постановами національної наради, що були ухвалені кілька 
років тому й досі залишаються чинними89.

Уприступнені за останній час архівні матеріяли спростовують погляд, 
згідно з яким Сталінова підтримка коренізації під добу НЕПу мала характер 
поверховий і цинічний. Навпаки, він цю політику вважав за свою особисту 
справу й у багатьох випадках завзято її боронив.

Окрім того, в 1923-1928 роках ЦК послідовно й наполегливо намагав
ся змінімізувати хронічне національне роздвоєння партійних організацій на 
радянському Сході, категорично стверджуючи, що такий поділ не має жод
ного ідеологічного змісту. Цю нову політичну лінію запровадила постанова 
Оргбюра, ухвалена в червні 1924 року, яка рекомендувала «Татарському об
комові й особливо його першому секретареві Морозову, не ділити апаратни-

86 РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, спр. 31 (13.03.1923), арк. 23. Під «киргизами» тут маються 
на увазі казахи.
87 Там само, спр. 32 (27.08.1924), арк. 102.
88 Там само, спр. 33 (26.01.1925), арк. 24.
89 Там само, спр. 34 (23.04.1926), арк. 56.
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ків на “лівих” і “правих”»90. Ту саму засаду застосували й до решти східних 
республік, і вона ж таки визначила позицію Кагановича в справі Шумського. 
Попри цю спробу позбутися протистояння лівих і правих, Оргбюро мусило 
десятки разів утручатися у справи національних республік, долаючи наслідки 
незгоди між представниками титульної нації щодо проведення коренізації91.

Хронічний характер фракціонізму в національних республіках пояс
нювався причинами стуктурного ґатунку. Як правило, Сталін призначав 
представників титульної нації керувати радянськими органами відповідної 
республіки: Раднаркомом, ЦВК та самостійними республіканськими комі- 
саріятами, -  тоді як представник іншої національносте (завважмо, далеко не 
завжди росіянин) був першим партійним секретарем92. Як Сталін пояснював 
це Шумському в приватній бесіді, а на червневій (1923 року) партконферен- 
ції -  привселюдно, він чинив саме так, бо був свідомий того, що більшість ко
муністів із титульної нації якщо і не є чистими зміновіхівцями, то, в кожно
му разі, настільки захоплені коренізацією, що покладатися на їхню опірність 
«націоналістичним віянням» не випадає93. Відповідне завдання доручали 
першому партійному секретареві, який опинявся через це в дуже складному 
становищі, бо мусив дбати, щоб коренізація здійснювалася, але водночас не 
надто швидко. Це неминуче вело до конфліктів із «правою» національною 
фракцією, зазвичай рясно репрезентованою в радянських органах (навіть 
коли на керівних постах були «ліві»), дисциплінованою та здатною застосу
вати свої широкі особисті зв’язки проти першого секретаря-чужинця. Крім 
того, «праві» могли покликатися на свій особливий статус «колишніх при
гноблених» та на свою компетентність у розв'язанні проблем національної 
політики.

Маючи таких потужних супротивників, перший секретар природно шу
кав спільників у чисельно меншій національній «лівій» фракції: по-перше, 
щоб запобігти звинуваченням у великодержавному шовінізмі, по-друге, щоб

90 Там само, ф. 17, оп. 112, спр. 566 (04.06.1924), арк. 1/5.
91 Див.: там само, спр. 568 (09.06.1924), арк. 3/2; оп. 113, спр. 171 (22.02.1926), 
арк. 13-15; спр. 268 (28.02.1927), арк. 94/2; спр. 725 (08.05.1929), арк. 117/1; спр. 756
(22.07.1929), арк. 138/1; спр. 656 (10.09.1928), арк. 63/2; оп. 112, спр. 691 (31.08.1925), 
арк. 105/1. Із цього питання часто виступав і Сталін. Див.: там само, ф. 558, оп. 11, 
спр. 33 (15.10.1925), арк. 106; (18.10.1925), арк. 115; спр. 1103 (08.12.1924), арк. 153- 
154.
92 За виняток і тут правили Грузія та Вірменія, де впродовж усієї сталінської доби 
представники титульної нації очолювали як партійні, так і державні органи.
93 Тайни национальной политики ЦК РКИ Стенографтесшй отчет секретного IV со- 
вещания ЦК РКП, 1923 г.\ 83.
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отримати цінне джерело інформації про місцеві справи. Наприклад, у берез
ні 1924 року, не заручившися підтримкою ЦК, перший секретар Татарського 
обкому Іван Морозов об'єднався з татарськими лівими, аби усунути з уряду 
татарських правих. Вони наважилися навіть зігнорувати резолюцію Політ- 
бюра, яка наказувала їм залишити представника правих Кашафа Мухтарова 
на посаді голови Раднаркому94. Отже, в 1920-х роках становище першого 
секретаря-неросіянина в національній республіці було надзвичайно склад
не. Сталін дуже високо цінував адміністраторів на кшталт Кагановича, які 
могли забезпечити проведення коренізації, утримуючи при цьому під конт
ролем місцевих націонал-комуністів.

Більшості керівників цього не вдавалося. З часу утворення Татарії 
в травні 1920 року до жовтня 1925 року призначення до цієї республіки ви
явилося фатальним для шістьох перших партійних секретарів. У жовтні
1925 року Оргбюро зібралося, щоб засудити й усунути з посади останнього з 
невдах Морозова та вкотре вже напутити нового першого секретаря на забез
печення співпраці «лівих» і «правих» (ламаючи власну заборону на вжиток 
цих термінів) та переведення коренізації в оптимальному темпі. Один із при
сутніх, Іосіф Варейкіс, людина з досвідом роботи в Середній Азії, завважив, 
що це вимога нереалістична:

Що стосується угруповань, то смішно висувати вимогу знищення угрупо
вань у Татарії. Треба не розуміти умов праці в національних республіках, 
аби казати, що ЦК може надіслати наказ «Про знищення угруповань». 
Угруповання там існуватимуть. Кожен із нас, хто свого часу працював у 
котрійсь національній республіці, чудово знає силу цих угруповань, ко
жен ставив завдання знищити ці угруповання й фактично не знищував, 
тому що ці угруповання годі знищити геть чисто95.

На Варейкісову біду, то було одне з небагатьох засідань, у якому брав 
участь Сталін, котрий негайно заперечив:

Товариш Варейкіс помиляється, якщо він думає, що ми не можемо ухва
лити резолюцію щодо подолання міжгрупових конфліктів. Чому ні? 
Можемо. Неприпустимо, що існують два табори, які відкрито ведуть бої. 
Співпраці серед обласних організацій не досягли -  це факт. Товариша 
Морозова всілякими способами використовувала теперішня більшість

94 Див.: Стенографический отчет IX областной конференции Татарск. организации 
РКП(б) (Казань, 1924): 10-18; РГАСПИ, ф. 17, оп. 112, спр. 525 (21.03.1924), арк. 81/8; 
спр. 535 (06.05.1924), арк. 91/3; спр. 566 (04.06.1924), арк. 1/5.
95 РГАСПИ, ф. 17, оп. 112, спр. 703 (19.10.1925), арк. 115/1,77.
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обкому, щоб розпалити пристрасті й вимести меншість. Чи ми справді 
давали таку вказівку? Ні, ЦК ніколи не давав такої вказівки. ЦК казав, 
що настав час подолати міжгрупове протистояння та націоналізм. [...] 
Товариш Морозов не вжив усіх заходів, щоб ці незгоди та міжгрупові 
конфлікти не переросли у відкриту боротьбу між обома таборами96.

Свої слова Сталін підкріпив рішенням доручити керівництво Тата
рією чільному партійцеві, завідувачеві впливового кадрового відділу ЦК 
Менделеві Хатаєвічу97.

Прибувши до Татарії, Хатаєвіч одразу ж дійшов висновку, що замирен
ня неможливе. Як і Морозов, він вирішив, що лад можна поновити лише 
приструнчивши всіх заражених татарським націоналізмом. Щоб уникнути 
звинувачень в антитатарському курсі, він рівночасно заходився активізу
вати роль партії в проведенні коренізації, на взір Кагановича в Україні чи 
Ґолощокіна в Казахстані. І то найменше порушення суворої партійної дис
ципліни татарськими комуністами він тлумачив як вияв національного між- 
групового протиборства. Таким робом він невдовзі пересварився не лише з 
татарськими правими, але й з багатьма лівими (для цих він вигадав нову на- 
личку: «ультраліві»). За його твердженням, «ультраліві» вдавалися до інтер
націоналістської риторики в боротьбі з централізмом Москви, «не помічаю
чи при цьому, як вони часом упадають у справжнісінький націоналізм»98. За 
кілька місяців після призначення Хатаєвіча до Москви почали вчащати де
легації татарських комуністів, домагаючися його усунення99. Навіть тамтеш
ніх росіян непокоїла надмірна «брутальність» Хатаєвіча; вони передбачали, 
що «ЦК ще не раз доведеться втрутитися в татарські справи»100. На татар
ській партійній конференції в грудні 1926 року її гість Станіслав Косіор, під 
ту пору секретар ЦК, привселюдно ганив Хатаєвіча за невиконання настанов 
ЦК щодо розламу партії на правих і лівих: «Тов. Хатаєвіч силкувався дати 
означення ідейної сутности правих і лівих, але це йому не вдалося»101.

Активні заходи татар щодо свого усунення з посади Хатаєвіч зінтер- 
претував як свідчення того, що татарський націоналізм перейшов у наступ.

96 Там само, арк. 84.
97 Див.: там само, оп. З, спр. 524 (22.10.1925), арк. 84/29.
98 Там само, оп. 69, спр. 60 (1926), арк. 33.
99 Див.: 2 пленум областного комитета ВКП(б). 15-19сентября 1927года. Стенограмма 
отчета бюро ОКВКП(б) (Казань, 1926): 18
100 РГАСПИ, ф. 17, оп. 31, спр. 180 (1926), арк. 1-5.
101 Стенографический отчет заседаний ХІІобластной партийной конференции (Казань,
1927): 135.
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Виступаючи перед партійцями в червні 1926 року, він спробував піддати ре
візії основні дороговкази радянської національної політики: «Хоча в масш
табі всього СРСР у цілому небезпечнішим є великодержавний шовінізм, 
але в умовах Татреспубліки однакову небезпеку становлять обидва ухили. 
Становище не зовсім таке, яке було до 12 з’їзду -  національна буржуазія 
сильно розвивається»102. У грудні він заявив, що місцевий шовінізм час
то має характер «наступальний», а російський шовінізм -  «оборонний»103. 
Серед татарських комуністів багато хто сприйняв евентуальну ревізію курсу 
панічно: поширилися чутки про плановану ліквідацію Татарської республі
ки. Москва, вочевидь, теж була стурбована -  чим і пояснюється відрядження 
на татарську партійну конференцію 1926 року такого впливового діяча, як 
Косіор, та Косіорова критика цієї політичної новації104. Мабуть, Хатаєвіч по
милився, побачивши у справі Шумського сиґнал для наступу на націонал-ко
муністів у решті республік. Насправді центр не мав стосунку до виникнення 
цієї справи й не бажав її. Попри завзятий опір татар та невизначеність позиції 
Москви, Хатаєвіч протримався впродовж двох бурхливих років, аж нарешті 
стався «страйк наркомів»: делегація з десятьох татарських народних коміса
рів та інших татарських високопосадовців, включно з двома членами бюра 
обкому, подалася до Москви й домоглася бесіди з секретарем ЦК Косіором, 
подавши йому петицію щодо зміщення Хатаєвіча. Тепер уже й сам Хатаєвіч 
спокійно погодився на перепризначення. На початку 1928 року, після того, 
як на посаду першого партійного секретаря мало не потрапив Ніколай Єжов, 
ЦК перевів із Башкирії до Татарії Міхаіла Разумова105. Татарський приклад 
показує, як важко було в 1920-х роках керувати національною республі
кою106, адже Хатаєвіч, безперечно, був талановитим радянським політиком,

102 РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 206 (1927), арк. 59.
103 Там само.
104 Див.: Стенографический отчет заседаний XII областной партийной конферен- 
щи\ 99-100,137.
105 Див.: Булат Султанбеков, «Николай Ежов: палач и жертва», Татарстан, 
№ 1 (1992): 32.
106 Звісно, Татарія становила особливо складний випадок. Утім, схожі події, пов’язані 
з фракціонізмом, відбувалися також у Криму, Дагестані, Узбекистані, Казахстані, 
Азербайджані, Марійській та Удмуртській областях. Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, 
спр. 171 (22.02.1926), арк. 11/1, 103, 171/1; спр. 314 (25.07.1927), арк. 133/1; спр. 644
(01.08.1928), арк. 53/1; оп. 112, спр. 568 (09.06.1924), арк. 3/2; оп. 113, спр. 268
(28.02.1927), арк. 94/2; спр. 725 (08.05.1929), арк. 117/1; спр. 756 (22.07.1929), 
арк. 138/1; спр. 656 (10.09.1928), арк. 63/2; оп. 112, спр. 691 (31.08.1925), арк. 105/1.

309



6. Політика націонал-комунізму (1923-1930роки)

якому Сталін і надалі доручатиме відповідальні завдання. Щойно тоді, коли 
с о ц іа л іс т и ч н и й  наступ уможливив різке посилення примусу і терору, перші 
партійні секретарі в національних республіках потроху перетворили їх на 
власні вотчини107.

Татарський приклад унаочнює глибину розламів у східних національних 
республіках, а заразом -  можливість їх евентуального використання опози
цією у власних інтересах. Утім, до літа 1927 року жоден із опозиційних ру
хів, що виникали один по одному, не зачіпав національного питання108. На 
те було три головні причини. По-перше, як наголошувало сталінське угру
повання під час дискусій 1923 року з національного питання, саме в ньому 
зібралися фахівці у цій ділянці, тоді як майбутні лідери опозиції сливе не 
мали власного досвіду розв’язання проблем такого штибу. Відповідно, коли 
Троцький у березні 1927 року нарешті надумав порадитися з одним казах
ським комуністом, його нотатки щодо цієї бесіди засвідчили цілковиту не
обізнаність з актуальними політичними питаннями в національних регіонах 
і нерозуміння їхнього зв’язку із засадничими цілями опозиції109.

По-друге, невігластво лівої опозиції в царині національної політики по
яснювалося браком справжньої зацікавлености. Давалося взнаки переко
нання пересічного партійця-росіянина в тому, що національна політика не 
належить до чільних питань. Наприклад, перший секретар казахстанської 
парторганізації Філіпп Ґолощокін 1927 року розповідав: «Коли я порушив 
[національне] питання на нашій крайовій конференції, один опозиціонер 
із місця гукнув, що в них важливіші питання були»110. По-третє, серед опо
зиціонерів було багато людей не просто байдужих, а геть зовсім вороже на
ставлених до ленінської національної політики. То було продовження пята- 
ковського засадничого інтернаціоналізму. Ваґаршак Тер-Ваґанян Ваґанян в 
опублікованій 1927 року книжці «Про національну культуру» пропагував 
пятаковську ідею про те, що партія повинна сприяти розвиткові єдиної ін
тернаціональної культури, а не окремих національних культур. Звісно, то 
не був офіційний документ опозиції, та оскільки Тер-Ваґанянові аргументи 
відображали її добре знані погляди, а сам він до того ж підписав у травні 
1927 року опозиційну «заяву 83-х» ця книжка назагал почала правити за опо

107 Див.: Charles Н. Fairbanks Jr., «Clientelism and the Roots of Post-Soviet Disorder»: 341— 
376.
108 Див.: Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР, 1923-1927,4 т. (Москва, 
1990).
109 Див.: «Национальнне моментн политики в Казахстане», там само, т. 2:197-199.
110 XV сьезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет: 174.
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зиційний маніфест щодо національної культури111. Ми вже бачили, що якби 
опозиція була рішуче наполягла на Тер-Ваґаняновій суто інтернаціоналіс
тичній платформі, то до неї могли б прислухатися багато хто з росіян та на
ціональних лівих фракцій у національних республіках. Член татарської лівої 
фракції Салях Атнаґулов навіть і зініціював у Татарії в середині 1927 року 
дискусію на підтримку ідей Тер-Ваґаняна щодо національної культури112.

Проте опозиція так ніколи й не спромоглася зв’язно сформулюва
ти власну поставу в національному питанні. На засіданні ЦКК 24 червня 
1927 року Зінов’єв закидав Сталінові «колоніялізм» і нездатність належно 
здійснювати ленінську національну політику. Проте водночас він заявив, що 
«на Україні провадиться така “українізація”, яка явно суперечить нашій на
ціональній політиці, б’є по нашій лінії в цьому питанні, допомагає петлюрів- 
щині, а дійсному шовінізму відсічі немає»113. У листі від вересня 1927 року 
Сталін закпив собі з намагань Зінов’єва й висловив упевненість у власному 
володінні національним питанням: «Я чекаю з нетерпінням, щоб опозиція 
рискнула заїкнутися про принципіальну сторону національного питання у 
відкритій полеміці під час [XV] з’їзду партії. Боюсь, вона не ризикне, бо піс
ля невдалого зінов’євського виступу на пленумі ЦК і ЦКК опозиція визнала 
за ліпше зовсім замовчати у своїй недавній “платформі” питання про націо
нальну культуру»114.

Сталін помилявся. Опозиція внесла-таки чималий розділ про національ
ну політику до остаточної версії своєї платформи, поданої до ЦК у верес
ні 1927 року. Облишивши принциповий інтернаціоналізм Тер-Ваґаняна та 
Пятакова, цей розділ -  за винятком традиційної критики українського «шо
вінізму» -  становив спробу перевершити програму самого Сталіна й пропо
нував варіянт, який можна було б назвати «суперкоренізацією». Приміром, 
опозиційна програма передбачала такі напрями політики:

111 Див.: В. Ваганян, О национальной культуре (Москва и Ленинград, 1927); В. Ваганян, 
Не согласен ни с одним из моих оппонентов (Москва, 1927); «Заявление “83”», Архив 
Троцкого, т. 3:60-72.
112 Див.: Стенографический отчет заседаний XIII областной партийной конферен- 
ции. 23-29 ноября 1927 г. (Казань, 1927): 98-99; Булат Султанбеков, «Последний бой 
Галимджана Ибрагимова», Татарстан, № 7-8 (1995): 46-58.
113 Національне питання. Курс національного питання для комвишів та радпартшкіл: 
Хрестоматія з методичними вказівками, упорядник Б. Борєв (Харків, 1932): 338 [вка
зав Геннадій Єфіменко. -  Ред.].
114 Й. В. Сталін, «Товаришці М. І. Ульяновій. Відповідь товаришеві Л. Міхельсону», 
Твори, т. 10 (Київ, 1953): 150-151.

311



6. Політика націонал-комунізму (1923-1930роки)

-  пришвидшену індустріялізацію в національних регіонах;
-  перегляд політики переселення з повнішим урахуванням інтересів не- 

росіян;
-  ретельну коренізацію радянського, партійного, кооперативного та 

профспілкового апаратів;
-  боротьбу з великоросійським шовінізмом, особливо в центральних ко- 

місаріятах і в апараті центрального уряду;
-  перетворення Ради національностей на орган, здатний боронити на

ціональні інтереси;
-  збільшення уваги до питання формування національного пролетарія- 

ту та ведення профспілкової роботи національними мовами;
-  скликання п’ятої конференції ЦК з питань національної політики за 

участи рядових представників титульних національностей.
Ця програма вочевидь мала на меті здобути підтримку серед правих 

фракцій у неросійських регіонах. Утім, час уже було згаяно. Українці, дуже 
втішені тим, що саме їх обрано за одиноку мішень для критики, жваво на
пустилися на Зінов’єва, взиваючи його великодержавним шовіністом115. На 
Сході, де розлами в партії щодо національного питання були надто глибо
кі, платформа опозиції майже не знайшла відгомону. У таких республіках 
із найвиразнішим поділом на правих і лівих, як Татарія, Крим і Казахстан, 
жодну зі сторін опозиція особливо не зацікавила. Ліві почувалися відмете
ними, а праві пам’ятали виступи проти коренізації таких опозиціонерів, як 
Пятаков, Тер-Ваґанян, Прєображенський, Крєстінський тощо. Вони були 
переконані, що опозиція вороже ставиться до національного самовиражен
ня, і розглядали її нову платформу (вочевидь, небезпідставно) як прояв 
лицемірства116. Єдиною національною республікою, що надала істотну під
тримку опозиції, була Грузія, де до неї долучилися чимало колишніх місце
вих керівників, які після грузинської справи 1922-1923 років мали зуб на 
Сталіна й Орджонікідзе117.

115 Див.: Десятий з'їзд комуністичної партії більшовиків України. 20-29 листопада 
1927р. Стенографічний звіт (Харків, 1928): 125; А. Хвиля, «Про націоналістичні збо
чення Лебедя, Ваганяна, Зінов’єва і Ларина»: 13-41; XVсьезд Всесоюзной коммунисти- 
ческой партии (б). Стенографический отчет: 647-649; ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2315
(1926), арк. 17-17 зв.
116 Див.: Оппозицияинациональний вопрос{ Б.м., 1927): 11 \ XV сьезд Всесоюзной комму- 
нистической партии (б). Стенографический отчет. 150-152,174-175,1160.
117 Опозиція обіцяла скасувати зненавиджену Закавказьку Федерацію. Див.: V сьезд 
КП(б) Грузии. Стенографический отчет, бюлл. 2 (Тифлис, 1927): 46-53; 3: 26; 8: 17; 
Пятий сьезд коммунистических организаций Закавказья. Стенограмма (Тифлис,
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Отже, національна політика не відіграла жодної ролі у визначенні оста
точної долі лівої опозиції. Натомість запізніле рішення опозиції звернути
ся до національного питання вплинуло на Центр, який приділив пильнішу 
увагу розламові між лівими та правими на місцях, пов’язавши це з високою 
політикою всесоюзного рівня. Незважаючи на платформу лівої опозиції, де 
національностям було обіцяно аж забагато, в партійних лавах її й надалі асо
ціювали з інтернаціоналістською поставою Пятакова і Тер-Ваґаняна. Тому, 
коли Сталін 1928 року започаткував свою революцію згори, оголосив пра
вий ухил найнебезпечнішим і зініціював скасування НЕПу, в партії набула 
поширення думка, що позиція лівих візьме гору й у національній політиці. 
Ані Сталін, ані його найближчі спільники не поділяли інтернаціоналістич
них поглядів Тер-Ваґаняна і Пятакова в національному питанні. А втім, вони 
з часом виявлятимуть дедалі більшу прихильність до жорсткої лінії проти 
коренізації, яка викристалізувалася під час справи Шумського, вирісши з 
переконання, що на ділі коренізація часто не знешкоджує, а тільки посилює 
націоналізм.

Соціялістичний наступ 
і культурна революція

Початок соціялістичного наступу 1928 року став поворотним момен
том в еволюції національного устрою Радянського Союзу. « С о ц іа л іс т и ч н и м  
наступом» я називаю період із 1928-1932 років, коли відбулася напрочуд 
швидка перебудова радянського суспільства: прискорена індустріялізація, 
скасування приватної торгівлі, колективізація сільського господарства, роз- 
куркулення, істотне посилення централізованої диктатури118. Натомість 
термін «культурна революція» я застосовую до двох конкретних аспек
тів наступу соціялізму: до руйнівного процесу «класової боротьби» (вкупі 
з державним терором і мобілізацією войовничих більшовиків-пролетарів), 
спрямованого проти толерованих раніше «буржуазних елементів» та уста
нов, і до розбудовчого процесу, який складався з численних утопійних про
ектів та експериментів, покликаних створити новий соціялістичний побут119.

1928): 22-23, 285-286; XV сьезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стено- 
графический отчет: 225-226; XV конференция ВКП(б). Стенографический отчет 
(Москва и Ленинград, 1927): 84; Архив Троцкого, т. 4:142.
118 Наприклад, див.: R. W. Davies, The Socialist Offensive. The Collectivization of Soviet 
Agriculture, 1920-1930 (Cambridge, Mass., 1980).
119 Див.: Cultural Revolution in Russia, 1928-1931, ed. by Sheila Fitzpatrick (Bloomington, 
Ind., 1978).
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Культурну революцію можна сприймати в політичному й у психологічному 
вимірах. Перший полягав у мобілізації партійних зусиль задля винищення 
затаврованих прошарків населення. Другому були притаманні войовничість 
і утопійність, і то обидві ці властивості наклали відбиток на загальний пере
біг наступу соціялізму. В розділах 4 і 5 я подав аналіз розбудовчого аспекту 
культурної революції на радянському Сході. Тепер я зосереджую увагу на 
вислідах руйнівного аспекту, зокрема на кампанії державного терору. Та на
самперед ітиметься про загальний вплив соціялістичного наступу на пере
ведення коренізації та еволюцію Імперії національного вирівнювання.

В офіційній Сталіновій історії більшовицької партії, т. зв. «Короткому 
курсі», подано знану характеристику наступу соціялізму: «Своєрідність 
цієї революції полягала в тому, що вона була проведена зверху, з ініціативи 
державної влади»120. У цьому окресленні наступу соціялізму як «революції 
зверху» є неабиякий сенс121. Баринґтон Мур і його послідовники увиразнили 
контраст між народними соціяльними революціями знизу (Франція, Росія, 
Китай) та керованими панівною верхівкою революціями згори (Німеччина, 
Японія, Туреччина)122. Хоча то є корисне протиставлення, важливо відзна
чити й подібності між сталінською революцією згори та схожими взірцями 
революцій згори в Японії (реставрація Мейдзі) й у Туреччині (створення 
Ататюрком оновленої республіки)123. Кожна з них проходила в країні, де від
чувалися соціяльна й економічна відсталість та потреба швидкої модерні
зації, аби наздогнати передові західні держави. В усіх випадках конечність 
швидкої модернізації зумовлювало усвідомлення воєнної загрози для неза
лежносте або й для самого існування країни. Модернізація ґрунтувалася на 
докорінній зміні соціяльного устрою за допомоги державного примусу, а її

120 Історія Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків): Короткий курс (Київ, 
1938): 286.
121 3 інакшим підходом можна ознайомитися в таких працях: Robert С. Tucker, 
«Stalinism as Revolution from Above», Robert C. Tucker, Political Culture and Leadership in 
Soviet Russia (New York, 1987): 72-107; Robert C. Tucker, Stalin in Power: The Revolution 
from Above, 1928-1941 (New York, 1990).
122 Див.: Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant 
in the Making of the Modem World (Boston, Mass., 1966); Theda Skocpol, States and Social 
Revolutions (Cambridge, 1979); Ellen Kay Trimberger, Revolution from Above: Military 
Bureaucrats and Development in Japan, Turkey, Egypt, and Peru (New Brunswick, N. J., 
1978).
123 Окрім праці Елен Тримберґер, див.: Stephen М. Walt, Revolution and War (Ithaca, 
N. Y., 1996): 299-310; Bernard Lewis, The Emergence of Modem Turkey (Oxford, 1968).

314



Соціалістичний наступ і культурна революція

головною метою була прискорена індустріялізація124. Нарешті, ідеологія та
кої революції завжди була державницькою і передбачала централізацію по
літичної, військової та економічної влади.

Звісно, були й засадничі відмінності. Ідеологія класичної революції 
згори, як правило, буває не лише державницькою, але й національно зорі
єнтованою. Національний ідеал при цьому зазвичай визначають як давню 
духову цілісність, що її треба видобути з-під культурно-соціяльних улам
ків сьогодення. Виявом цього буває державно-патерналістський популізм, 
яким стверджується єдність цілої нації та її послух керманичам. Людність 
має приносити жертви заради добра нації, назагал ототожнюваного з міццю 
зцентралізованої держави. Своєю чергою, держава дбає про населення. Вона 
не намагається активізувати маси задля соціяльних змін, а прагне усунути їх 
від цієї справи. Окрім того, революційна держава поступово нейтралізує і за
лучає до власних лав колишню панівну верству, не вдаючися до її швидкого 
силового знищення125.

Усього цього не було в сталінському соціялістичному наступі. Сталін 
прагнув швидкого фізичного знищення класових ворогів завдяки активності 
народних мас. Та головне -  він звертався до населення, спираючись на іде
ологію класової боротьби, а не на ідеологію націоналізму. Це й була страте
гія культурної революції. З другого боку, щойно перелічені прикмети кла
сичної революції згори: державний патерналізм, усунення народних мас від 
активного політичного життя, насадження ідеї єдности та послуху народу, -  
з’явилися внаслідок соціялічного наступу. Отже, сталінська революція згори 
відрізнялася від класичних революцій такого ґатунку радше застосованою 
тактикою (політика культурної революції), ніж загальним напрямком. Хоча 
культурна революція розвивала Імперію національного вирівнювання, ста
лінська революція згори, як ми ще побачимо, підважувала деякі засновки 
Імперії. Втім, перш ніж зробити висновки про загальні наслідки соціяліс- 
тичного наступу, я розгляну початковий культурно-революційний настрій у 
масах і їхню ворожість не лише до коренізації, а й до поняття національности 
як такої.

124 Щодо усвідомлення відсталости та прагнення домогтися швидкого розвитку в 
соціялістичних державах див.: Janos Kornai, The Socialist System (Princeton, N. J., 
1992): 160-163.
125 Див.: Ellen Kay Trimberger, Revolution from Above: Military Bureaucrats and Development 
in japan, Turkey, Egypt, and Peru: 13-39,105-146.
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Атака на національне знизу
Яке справжнє ставлення до коренізації було в партійних низах, найліпше 

увиразнює їхня миттєва реакція на початок соціялістичного наступу та пуб
лічний осуд правого ухилу в 1928 році. Дуже швидко (особливо на Україні) 
постало таке розуміння соціялістичного наступу: за часів НЕПу найбільшу 
небезпеку становив лівий ухил, що його виявом був великодержавний шові
нізм Пятакова, Зінов’єва і Тер-Ваґаняна; натомість за обставин соціялістич
ного наступу небезпечнішим став правий ухил, а тому місцевий націоналізм 
(утілення правого ухилу в національних республіках) так само перетворився 
на більшу небезпеку супроти великодержавного шовінізму, ототожнюваного 
відтепер із лівим ухилом126. Оскільки на тезі про великодержавний шовінізм 
як більшу небезпеку трималася радянська національна політика, це озна
чало, що влада нарешті покінчила з поступками місцевому націоналізмові, 
притаманними добі НЕПу, -  так само, як із поступками селянству та бур
жуазній інтелігенції. Відчувши шанс на реабілітацію своїх давніх поглядів, 
Дмитро Лебідь прилаштував до друку в журналі «Большевик», головному 
партійному теоретичному виданні, свою статтю, де стверджував, що відтепер 
український націоналізм зробився небезпечнішим за російський шовінізм127.

Вплив цього арґумента став настільки помітним, що Станіслав Косіор, 
обраний тим часом на першого секретаря КП(б)У, мав за потрібне особисто 
спростувати його на київській партійній конференції в грудні 1928 року:

Кілька слів про те, як виявляється правий ухил в національному питанні 
в нас на Україні. Окремі товариші, зокрема й у нас у Києві, поділяють 
той погляд, ніби український шовінізм -  це правий ухил, а великодер
жавний -  «лівий» або що на Україні правий ухил виявляється переважно 
у формі українського шовінізму. Розшифруйте цей погляд -  і матимете 
от що. Партія висунула гасло: головний вогонь по правому ухилові; го
ловний вогонь, отже, слід скерувати проти українського шовінізму. Чи 
цей погляд слушний? Ясно, що ні. Обидва шовінізми -  й український, і 
великодержавний -  мають правий характер, обидва вони підштовхують

126 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2921 (16.05.1929), арк. 1-62; М. Скрипник, «На
ціональні перетинки. Теоретична і політична боротьба на терені національного пи
тання в УСРР у сучасний момент реконструктивної доби», Статті й промови, т. II, 
част. 2: 274-329; Є. Ф. Гірчак, Національне питання та правий ухил (Харків, 1930); 
А. Сенченко, «Національне питання в період розгорнутого соціялістичного наступу на 
всьому фронті», Більшовик України, № 17 (1929): 47-61.
127 Див.: Д. Лебедь, «Внимание идеологическому фронту», Большевик, № 7 (1928): 
79-87.
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партію на шлях поступок ворожим елементам, обидва вони суперечать 
правильній лінії. Жоден із них, із цього погляду, не має «переваги», з обо
ма ми мусимо нещадно боротися. Глибоко помиляється той, хто думає, 
наче боротьбу з російським великодержавним шовінізмом нині можна 
послабити. Зовсім ні128.

Такою стала стандартна реакція українського керівництва. Її схва
лив і Сталін на зустрічі з делегацією українських письмеників у лютому 
1929 року129. Промову Сталіна не було надруковано, та оскільки він виголо
сив її перед позапартійними, існував очевидний розрахунок на те, що його 
слова буде донесено до широких кіл української інтелігенції в усній формі.

Попри ці авторитетні виступи, аргумент про те, що український націо
налізм відтепер становить більшу загрозу, і надалі висловлювали публічно, а 
це тільки оприявнювало силу відповідного переконання. Один український 
літературознавець надрукував статтю в московському журналі (то був най
ліпший спосіб обійти республіканську цензуру), де стверджував, що бороть
ба з великодержавним шовінізмом на Україні уже є питання неактуальне130. 
Особливу стурбованість партійного керівництва викликали два епізоди, які 
сталися на партійних зборах, зумисне скликаних для того, щоб виправити це 
хибне розуміння. У січні 1929 року на спеціяльних зборах Київського окруж
кому, присвячених національному питанню, по спливі лише кількох тижнів 
після Косіорових завваг, кілька промовців дали зрозуміти, що саме від укра
їнського націоналізму йде найбільша небезпека131. Ще через чотири місяці, 
під час дискусії про «правий ухил і національне питання» в Українському 
інституті марксизму-лєнінізму аналогічні думки висловили кілька аспіран

128 Є. Ф. Гірчак, Національне питання та правий ухил, XI з'їзд комуністичної партії 
(більшовиків) України. 5 -1 5  серпня 1930року. Стенографічний звіт (Харків, 1930): 3. У 
нашому виданні цитату з Косіора перекладено з російського тексту, вміщеного у вид.: 
Е. Ф. Гирчак, На два фронта в борьбе с национализмом (Москва, 1931): 142-143 [вка
зав Геннадій Єфіменко. -  Ред.].
129 Див.: РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 4490 (12.09.1929), арк. 1-12.
130 То було третє число журналу «На литературном посту» за 1929 рік. Цю статтю 
згадував Скрипник. Див.: М. Скрипник, «Національні перетинки. Теоретична і по
літична боротьба на терені національного питання в УСРР у сучасний момент рекон
структивної доби»: 284.
131 Див.: А. Сенченко, «Національне питання в період розгорнутого соціялістичного 
наступу на всьому фронті», 60-61; М. Скрипник, До реконструкційних проблем. 
Індустріялізація, колективізація, нацпитанняу самокритика. Доповідь на 7 пленумі 
Київського ОПККП(б)У, 27.11.1929 (Харків, 1929): 29.
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тів132. Цей останній випадок особливо збентежив керівництво, бо згаданий 
інститут існував, аби захищати офіційну позицію партії, а на чолі його націо
нального відділу стояв сам Скрипник. Іще непокоїла та тенденція, що проти 
українізації чи не найбільше виступали молоді партійці133.

Українське керівництво енергійно зреагувало на цей виклик. Усі фахів
ці з національного питання та провідні політики в його складі опублікува
ли статті або виголосили промови щодо впливу соціялістичного наступу 
на національну політику134. Постанова Харківського окружкому в грудні
1929 року, яку згодом схвалив і ЦК КП(б)У, засуджувала Інститут марксиз
му-ленінізму за те, що він припустив утворення фракцій більшости й мен- 
шости в питанні національної політики135. У постанові йшлося, що велико
державний та український шовінізм не пов'язані ні з лівими, ні з правими, а 
можуть маскуватися за риторикою, притаманною обом ухилам. Обидва вони 
посилюватимуться з перебігом соціялістичного наступу, а отже й боротьбу 
треба вести проти обох. Та остаточно активні супротивники коренізації за
мовкнуть аж після публічного виступу Сталіна в 1930 року.

Тенденція до перегляду радянської національної політики на Україні ви
різнялася тим, що лінію фронту було свідомо проведено між українським і 
російським шовінізмом. Деінде оголошення місцевого націоналізму більшою 
загрозою супроводжувалося його протипокладенням інтернаціоналізмові -  
задекларованій меті культурної революції. Інтернаціоналізм протистояв

132 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2921 (1929); М. Скрипник, «Національні перетинки. 
Теоретична і політична боротьба на терені національного питання в УСРР у сучасний 
момент реконструктивної доби», 285-329.
133 Див.: «Доклад тов. Л. М. Кагановича на VII Всеукраїнському з’їзді ЛКСМ», Вісти 
ВУЦВК, № 103 (04.05.1928): 2; М. Скрипник, Непримиренним шляхом. Доповідь на 
окрпартконференції в Одесі 12-го грудня 1928року (Харків, 1929): 82-85.
134 Див.: М. Скрипник, Непримиренним шляхом; М. Скрипник, До реконструкційних 
проблем. Індустріялізація, колективізація, нацпитання, самокритика; М. Скрипник, 
«Національні перетинки. Теоретична і політична боротьба на терені національно
го питання в УСРР у сучасний момент реконструктивної доби»; В. Затонський, «На 
фронтах національної культури або “Де той правий, а де лівий бік”», Вісти ВУЦВК, 
№ 259 (07.11.1929): 2-3; Н. Попов, «Национальная политика партии в период соци- 
алистической реконструкции», Правда, № 252 (31.10.1929): 2-3; Друга конференція 
КП(б) України. Стенографічний звіт (Харків, 1929): 109-111 (виступ Андрія Хвилі); 
Є. Ф. Гірчак, Національне питання та правий ухил\ XIз'їзд комуністичної партії (біль
шовиків) України. 5 -1 5  серпня 1930 року. Стенографічний звіт (Харків, 1930): 274- 
289 (промова Косіора); П. Постишев, У боротьбі за ленінську національну політику 
(Харків, 1934): 53-77.
135 Див.: Є. Ф. Гірчак, Національне питання та правий ухил: 145-151.
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усім національним культурам, але найбільше -  російській. Ми вже розгля
дали цей утопійний інтернаціоналізм у дії на прикладі кампанії латинізації. 
Іншими його проявами був рух на підтримку есперанта та поширення ідей 
Марра про пластичність етноспецифіки136. Це віддзеркалювалося й у наці
ональній пресі. 14 грудня 1928 року газета Закавказького крайкому «Заря 
Востока» вмістила статтю Іонова, де цю позицію було висловлено відверто:

Для «лівих» нація та національна культура -  це минуле й перейдене. Для 
правих нація та національна культура -  це, навпаки, остання та найви
ща істина. [...] й от саме цей правий ухил, не «пятаковщина», не «ваґа- 
нянівщина», а неприхований націоналізм є центральною небезпекою для 
міжнаціональних відносин. Не недооцінка, а переоцінка національного 
питання, зараження націоналістичною ідеологією, забуття інтернаціона
лізму [...]137.
Таке тлумачення спливло на поверхню в Москві влітку 1929 року, коли 

Сємьон Діманштейн виступив у Комакадемії з лекцією на контроверсій- 
ну тему взаємозв’язку між соціялістичним наступом і національною по
літикою138. То була велика подія, бо тема викликала багато суперечок, а 
Діманштейн був одним із провідних радянських фахівців у галузі націо
нального питання. Він, як правило, не відступав від ортодоксальної позиції, 
але цього разу спробував випередити зміну політичного курсу. Діманштейн 
протиставив усесоюзну, інтернаціональну, міську, пролетарську культуру, з 
одного боку, та сільські національні культури, з другого, і відтак висловив 
неортодоксальну думку про наявність суперечности між ними:

Тепер в умовах розвитку національних культур у нас спостерігаються 
певні суперечності. У питання про злиття культур ця суперечність по
лягає в тому, що, з одного боку, ми самі ведемо величезну інтернаціональ
ну виховну роботу задля зближення між національностями, зміцнення 
їхнього братерства, але в той самий час ми ведемо також у певному сенсі 
велику національну роботу, що хоч-не-хоч де в чому віддаляє нації одну 
від одної, відокремлює культуру однієї нації від культури іншої139.

136 Див.: Michael Smith, Language and Powerin the Creation of the USSR, 1917-1953 (Berlin, 
1998): 81-102.
137 Цит. за вид.: E. Ф. Гирчак, На два фронта в борьбе с национализмом: 141-142 [вказав 
Геннадій Єфіменко. -  Ред.].
138 Див.: С. М. Диманштейн, «Проблема национальной культури и культурного стро- 
ительства в национальньїх республиках», Вестник Коммунистической академии, 
№31 (1929): 113-143.
139 Там само: 119.
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Опоненти Діманштейна притьмом нагадали, що згідно з офіційним пар
тійним курсом ці дві політики доповнюють одна одну. Діманштейн, авжеж, 
чудово це знав. Він намагався випередити зміну цієї політичної лінії.У най- 
примітнішому місці своєї лекції Діманштейн висловив думку про те, що, з 
огляду на соціяльно-економічні переміни, які почалися ще за НЕПу, а тепер 
неабияк прискорилися (як-от електрифікація, будівництво залізниць і про
мислових підприємств, формування пролетаріяту корінних національнос
тей, звільнення жінки, земельна реформа), стара національна політика стає 
надлишковою: «[...В] нас уже не може бути виправдання практиці правого 
ухилу в національній політиці; ми не можемо переносити на поточний період 
те, що було правильним для іншого періоду. Це, звісно, не означає, що зникли 
всякі національні особливості, але їхня питома вага помітно зменшилася»140. 
Іншими словами, як завважили роздратовані опоненти, Діманштейн ствер
джував, що в поточних умовах подальше виконання постанов 1923 року з на
ціональної політики становитиме правий ухил141. Діманштейн прорахувався. 
Зміни політики не сталося, і він перетворився на мішень для нападів у про
відних партійних теоретичних журналах і на Україні за те, що прибрав, як 
і Тер-Ваганян, великодержавницьку шовіністичну поставу, замасковану під 
інтернаціоналізм142.

Дедалі сильніша економічна централізація, що супроводжувала соція- 
лістичний наступ, зі свого боку, дозволяла господарським органам перевести 
в життя свої давні «інтернаціоналістські» плани: адміністрування територій 
не за національним, а за соціялістичним економічним критерієм. Держплан 
домагався був цього ще 1921 року, коли вперше з'явилися плани економіч
ного районування, але зазнав тоді фіяска. Однак від 1928 року дрібніші ав
тономні області та республіки мусили, часто проти власної волі, входити до 
складу більших адміністративних утворень143.

140 Там само: 124.
141 Див.: Є. Ф. Гірчак, Національне питання та правий ухил: 62-66.
142 Див.: К. Таболов, «Против великорусского шовинизма в вопросах националь- 
ной культури», Большевик, № 13 (1930): 88; Остап, «За правильную национальную 
политику партии», Коммунистическая революция, № 4 (1931): 71-74; Є. Ф. Гірчак, 
Національне питання та правий ухил: 61-87; І. Гехтман, «До проблеми національної 
культури (3 приводу доповіді т. С. Діманштейна в Комакадемії)», Більшовик України, 
№ 21-22 (1929): 98-114; А. Сенченко, «Національне питання в період розгорнутого 
соціялістичного наступу на всьому фронті»; Більшовик України, № 1 (1931): 81-84. 
Скрипник також виступив проти Діманштейна на сесії Ради національностей. Див.: 
З сессия ЦИК СССР 5 созшва, бюллет. 11 (Москва, 1931): 25.
143 Див.: М. Еремеев, «Районирование РСФСР и автономньїе республики», Советское 
строительство} № 10 (1928): 14-27.
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Соціалістичний наступ і культурна революція

Це не загрожувало існуванню національних республік як такому. Однак 
з початком соціялістичного наступу ідея про те, що національні території 
вже віджили своє, знову виринула на поверхню. У 1929 році Сталін допові
дав, що до нього часто надходять листи з думками про скасування національ
них республік144. Наприкінці 1929 року публічна дискусія з цього питання 
розгорнулася на шпальтах журналу ЦВК «Советское строительство». Його 
дописувач Тоцький заявляв, що національно-територіяльні одиниці годили
ся для першого періоду соціялізму, тоді як другий період «характеризується 
формуванням державної території на засадах передовсім економічних»145. 
Формальна самостійність малих, «надто ж культурно відсталих республік 
аж ніяк не могла сприяти виявленню всіх можливостей їхнього господар
чого та соціяльно-культурного розвитку»146. На Тоцького, звісно ж, одразу 
напустилися за те, що він викривлює лінію партії. Дивно, однак, що редакція 
зреагувала продовженням дискусії на порушену тему, надрукувавши відпо
відь Тоцького та ще один критичний виступ його опонента Анґарова, після 
чого було поставлено не крапку, але три147. Звідси можна було виснувати, що 
редакція чекала на авторитетний присуд із цього приводу. У той самий час 
деінде публікувалися попередження щодо планів ліквідації національно-те- 
риторіяльних одиниць148.

Додатковий імпульс цій тенденції дала колективізація. Уже в січні
1930 року почали надходити скарги на місцевих керівників, що мали схиль
ність «ліквідувати національні сільради» під час колективізації, а також по
відомлення про ширення чуток, згідно з якими повна колективізація озна
чала відмову від «мовних та інших особливостей національних меншин, які 
й зумовлювали потребу утворення національних адміністративно-терито- 
ріяльних одиниць»149. В іншій статті так само йшлося про розповсюджене

144 Див.: РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 4490 (12.05.1929), арк. 2.
145 Н. Тоцкий, «Районирование и пятилетний план народного хозяйства», Советское 
строительство, № 11 (1929): 80.
146 Там само: 85.
147 Див.: А. Ангаров, «Буржуазная теория районирования», Советское строитель
ство, № 1 (1930): 59-64; Н. Тоцкий, «Ответ А. Ангарову», там само, № 2 (1930): 70-74; 
А. Ангаров, «Еще раз о буржуазной теорин районирования Н. Тонкого», там само: 
75-79.
148 Див.: И. Гебгарт, «Перестроить работу советов в немецких районах», Революция и 
национальности, № 1 (1930): 45; П. Самойлович, «Организационное укрепление нац- 
менработьі в РСФСР»: 85.
149 П. Самойлович, «Организационное укрепление нацменработьі в РСФСР»: 85.
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переконання, що колгоспи матимуть інтернаціональний склад150. Президія 
Ради національностей була стривожена цією тенденцією й розробляла пла
ни протидії їй151.

Таку тривалу непевність спричинило зволікання центру з висловлен
ням офіційної позиції щодо співвідношення між соціялістичним наступом 
і національною політикою. І справді: після двох широких обговорень наці
ональної політики в 1923 році партія, докладаючи чималих зусиль до здій
снення національної політики, більше не влаштовувала дискусій високого 
рівня щодо можливих політичних альтернатив. 1926 року ЦК сформував 
дві комісії, що мали пильно розглянути новопосталі проблеми в міжнаціо
нальних стосунках. Комісія Політбюра на чолі з Калініним, що опікувалася 
ситуацією в РСФРР, попри чималий галас, так і не змогла запропонувати 
якихось докорінних реформ (див. розділ 10). Так само й комісія Оргбюра з 
питань коренізації на чолі з Андрєєвим не спромоглася на щось більше, ніж 
просто потвердити постанови 1923 року152. До 1928-1929 років у середовищі 
неросійського керівництва визріло й поширилося бажання скликати п’яту 
конференцію ЦК з національного питання (червнева конференція 1923 року 
була четвертою за ліком) -  такою мірою, що ліва опозиція внесла відповідну 
вимогу до своєї останньої програми153. 1928 року ЦК, готуючися до спеціяль- 
ної конференції, доручив ЦКК, яка раніше не відігравала жодної ролі в на
ціональній політиці, здійснити всеохопну перевірку коренізації154. 1929 року 
ЦКК таки проінспектувала стан справ у десятках національних республік155. 
Для Білорусії її перевірка потягла за собою дуже вагомі політичні наслідки. 
Та все ж це був лише виняток. У решті випадків по перевірках не з’являлося 
навіть формальної резолюції -  а про конференцію ЦК годі було й думати.

150 Див.: А. Ошаровг «Коренизация в советском строительстве», Революция и нацио- 
нальности, № 4-5 (1930): 115.
151 Див.: «В Совете Национальностей», Революїщя и национальности, № 8-9 (1930): 143— 
148.
152 Щодо роботи та прикінцевої доповіді комісії Андрєєва див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, 
спр. 58 (1926-1927); оп. 85, спр. 206 (1926-1927); оп. 114, спр. 336 (07.10.1927), 
арк. 6-148.
153 Див.: Архив Троцкого, т. 4:145.
154 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1374 (18.01.1928), арк. 207. ЦКК уже провела пере
вірку українізації в 1927 році. Див.: РГАСПИ, ф. 89, оп. З, спр. 86 (1927); ГАРФ, ф. 374, 
оп. 27с, спр. 1382 (26.11.1928), арк. 312; ЦДАГО, ф. 1, оп. 7, спр. 120 (03.04.1929), арк. 
105/1,33; 65.
155 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, оп. 1691-1709 (1929).
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Непевність тривала до самого передодня XVI з’їзду ВКП(б), що відбувся в 
червні 1930 року. Як наслідок, дискусія щодо національної політики, розгор
нута до з’їзду на шпальтах газети «Правда», була -  як на можливості радян
ської преси 1930 року -  напрочуд цікавою156. Саме на XVI з’їзді Сталін рі
шуче втрутився в дискусію про взаємозв’язок між с о ц іа л іс т и ч н и м  наступом 
і національною політикою.

Утручання Сталіна

Сталін іще довго по тому, як його компетенція вийшла далеко за межі 
«майстра з національних питань», не припиняв пильно стежити за подіями в 
цій царині. Тому він добре знав, що політика коренізації та підтримки наці
ональних культур не є популярною в партійних лавах. У неоприлюдненому 
листі 1927 року Сталін відповідав на надіслані йому скарги з приводу несу
місносте національної культури та соціялізму157. Ще й на початку 1929 року 
він завважував, що йому пишуть листи й «натякають на те, що існування на
ціонального уряду та національних республік із національними раднарко- 
мами -  що це не наставлення наше, а тактика, ну якщо хочете, розумійте в 
певному сенсі маленька поступка, дуже тимчасова. Ось такі листи я отримую 
часто»158. За його словами, через брак часу він не мав змоги узагальнити ма- 
теріяли з цього питання й підготувати повноцінний виступ.

Отже, Сталін усвідомлював потребу розглянути зв’язок між соціялістич- 
ним наступом та національним питанням. Перебуваючи восени 1928 року 
в двомісячній відпустці, він напружено працював над великою статтею про 
національну політику. Сталін замовляв і отримував від свого особистого се
кретаря Івана Товстухи десятки праць із національного питання, зокрема

156 Див.: С. Диманштейн, «Вопросьі национальностей на XVI партсьезде», Правда, 
№ 162 (14.06.1930): 4; П. Ангаров, «О формах колхозов в животноводческих нацио- 
нальнмх районах и о национальной политике», Правда, № 168 (20.06.1930): 4; А. Ав- 
торханов, «За вьіполнение директив партии по национальному вопросу», Правда, 
№ 170 (22.06.1930): 4; К. Таболов, «О национальной политике партии», Правда, № 174
(26.06.1930): 4; Л. Готфрид, «О правильних и правооппортунистических предложени- 
ях тов. Авторханова», Правда, № 178 (30.06.1930): 3; «Юіассовое содержание нацио
нальной политики», Правда, № 180 (02.07.1930): 7; А. Авторханов, «Письма в редак- 
цию», Правда, Ms 182 (04.07.1930): 6; К. Таболов, «Национальньїй вопрос на XVI сьез- 
де партии», Правда, № 204-206 (27-28.07.1930): 2.
157 Див.: Й. В. Сталін, «Товаришці М. І. Ульяновій. Відповідь товаришеві Л. Міхель- 
сону»: 148-151.
158 РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 4490 (12.09.1929), арк. 2.
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геть усі присвячені цій темі праці Леніна159. До лютого 1929 року він під
готував чернетку статті, де спростовував «серйозну помилку», ніби в період 
перемоги соціялізму «можливе й потрібне зникнення національних ознак 
і національних мов, злиття націй і витворення єдиної спільної мови»160. 
Сталін уперше оприлюднив ці думки на зустрічі з делегацією українських 
письменників у лютому 1929 року в Москві. Він розпочав свій виступ пе
ред письменниками зі стислого опису поширених у партійній масі настроїв 
з цього питання:

Вони стверджують [...] що соціялізм веде вже тепер до того, що національ
на культура має відмерти і спільна мова -  світова, має бути вироблена в 
період переходового часу від капіталізму до соціялізму. А в нас, у нашому 
Союзі, начебто вся ця справа має перетравлюватися, справа національної 
культури в одну культуру й одну мову, очевидно російську мову, як най
розвиненішу [курсив мій. -  Т. М ]161.

Сталін категорично відкинув цей погляд. Уточненням «очевидно росій
ську мову» він фактично повторював свою та Лєнінову давню позицію, згід
но з якою в радянських обставинах антикоренізаційний інтернаціоналізм 
був лише машкарою російського шовінізму.

Заперечуючи прогнозовану асиміляцію, Сталін повторив свій улю
блений аргумент: мовляв, у Радянському Союзі відбудеться те саме, що й 
у латиських чи угорських містах, які були колись німецькими, а потім зна- 
ціоналізувалися, бо «то є загальний закон»162. Повторив він також інший 
аргумент -  про неминучість національної стадії на шляху всіх народів до 
інтернаціоналізації: «Ми проводимо політику максимального розвитку на
ціональної культури, з тим, щоб вона вичерпала себе до кінця і щоб потім 
було створено базу для організації міжнародної соціялістичної культури не 
тільки змістом, але й формою»163. Станеться це, як застерігав Сталін, щойно 
після перемоги соціялізму в усьому світі, а не в перебігу чи після його пере
моги в самому лише СРСР. Сталін запевнив своїх слухачів, що національна

159 Листування між Сталіним і Товстухою та великий перелік книжок, надісланих 
Сталіну, див.: там само, оп. 11, спр. 72 (1928), арк. 58-59,67-69.
160 РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, спр. 132 (22.02.1929), арк. 38. Доопрацьований варіянт цієї 
статті під назвою «Національне питання і ленінізм» було вміщено у зібранні творів 
Сталіна.
161 Там само, on. 1, спр. 4490 (12.09.1929), арк. 1-2.
162 Там само, арк. 16.
163 Там само, арк. 9.

324



Соціялістичний наступ і культурна революція

культура не зникне: «Перспективи які? Перспективи такі, що національні 
культури навіть найменших народів СРСР розвиватимуться і ми будемо їм 
допомагати»164.

Промова Сталіна перед українськими письменниками, безперечно, мала 
на меті переконати їх, що українській культурі й українізації нічого не за
грожує. Однак цей виступ не було опубліковано. Щойно в червні 1930 року, 
на XVI з’їзді партії, Сталін привселюдно й категорично засудив позицію ін
тернаціоналістів. Розпочав він знову з того, що стисло виклав погляд своїх 
опонентів, цього разу недвозначно ототожнивши його з великоросійським 
шовінізмом:

Суть ухилу до великоросійського шовінізму у прагненні обминути наці
ональні різниці мови, культури, побуту, у прагненні підготувати ліквіда
цію національних республік та областей, у прагненні підірвати принцип 
національного рівноправства і розвінчати політику партії щодо націона
лізації апарату, націоналізації преси, школи й інших державних та гро
мадських організацій.
Ухильники цього типу виходять при цьому з того, що тому, що за пере
моги соціялізму нації повинні злитися в єдине, а їхні національні мови 
повинні перетворитися на єдину спільну мову, то настав час для того, щоб 
ліквідувати національні різниці й відмовитися від політики підтримува
ти розвиток національної культури раніше пригноблених народів165.
Далі Сталін сказав, що цей ухил, «приховуваний до того ж маскою інтер

націоналізму і ім’ям Леніна, є найвитонченіший, і тому найнебезпечніший 
вид великоросійського націоналізму»166. На тому ж таки з’їзді Каганович на
звав Держплан однією з установ, найбільш уражених цією формою шовініз
му167, вочевидь, маючи на увазі нові плани щодо економічного районування. 
Косіор пом’янув центральні союзні радянські установи взагалі168. Натомість 
Скрипник уже вкотре напустився на Діманштейна, улюблену мішень націо
нал-комуністів169.

164 Там само, арк. 11.
165 Й. Сталін, «Політичний звіт ЦК XVI з’їздові ВКП(б)»: 67.
166 Там само: 67-68.
167 Див.: Л. Каганович, «Організаційний звіт ЦК XVI з’їздові ВКП(б)», Й. Сталін і 
Л. Каганович, Звіт Центрального комітету XVIз'їздові ВКП(б), 114.
168 Див.: XVI сьезд Всесоюзной коммунистической партии (б): Стенографический от- 
чет: 181.
169 Див.: М. О. Скрипник, Вибрані твори: 441.
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Рішучіше відкинення постави, прибраної поборювачами чинної націо
нальної політики й вельми популярної в партійних масах, годі було уявити. 
А втім, Сталін пішов іще далі й озвучив позитивну інтерпретацію впливу 
культурної революції на національну культуру:

Ті, що збочують у сторону великоросійського шовінізму, глибоко поми
ляються, гадаючи, що період будівництва соціялізму в СРСР є період 
розвалу й ліквідації національних культур. Справа стоїть якраз навпаки. 
Насправді період диктатури пролетаріяту й будівництва соціялізму в 
СРСР є період розквіту національних культур, соціялістичних змістом 
і національних формою. Вони, очевидно, не розуміють, що розвиток наці
ональних культур повинен розгорнутися з новою силою, коли запровадять 
і вкоренять загальнообов’язкове початкове навчання рідною мовою170.

Як було показано в першій частині, ці завваги започаткували чітку про
граму переведення культурної революції в ділянці національної політики: 
збільшення темпів коренізації та розвиток національної культури, з осо
бливим притиском на девелопменталістському проекті розвою та подолан
ня «культурної відсталости» серед східних національностей Радянського 
Союзу. Імперію національного вирівнювання належало зміцнювати, а не ска
совувати. Прискорення створювало продуховину для виходу надлишкової 
утопійної снаги здійснювачів культурної революції.

Лише за тиждень до цієї Сталінової промови Оргбюро збиралося, аби 
намітити конкретні форми здійснення культурної революції в національних 
регіонах. Суголосно зі сталінськими висловлюваннями воно схвалило «іс
тотне посилення темпів культурного будівництва»171. На партійному з’їзді 
Каганович завважив: «Якщо ми маємо певні досягнення в найпередовіших 
національних республіках, як Україна, то в ряді східних республік справа 
стоїть ще надто кепсько»172. Оргбюро погодилося й порекомендувало ске
рувати енергію держави на «найвідсталіші, східні національності»173. Як ми 
бачили, у зв’язку з культурною революцією увагу таки було перенесено з ра
дянського Заходу на Схід. На практиці культурна революція означала при
скорення в рамках таких політичних ініціятив:

-  Пришвидшення темпів забезпечення загальної початкової освіти (роз
діл 4).

170 Й. Сталін, «Політичний звіт ЦК XVI з’їздові ВКП(б)»: 70.
171 РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 860 (16.06.1930), арк. 79.
172 Л. Каганович, «Організаційний звіт ЦК XVI з’їздові ВКП(б)»: 114.
173 РГАСПИ, ф. 17, on. 113, спр. 860 (16.06.1930), арк. 203/2.
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-  Інтенсивні програми сприяння «культурно відсталим» національнос
тям у набутті освіти через броню в центральних вищих навчальних закладах 
(розділ 4).

-  Цілеспрямовані заходи для створення пролетаріяту корінних націо
нальностей на радянському Сході (розділ 4).

-  Поновлення зусиль, спрямованих на коренізацію урядового апарату 
в східних національних республіках (розділ 4).

-  Завершення розбудови мережі національних рад (розділи 2 та 8).
-  Визнання нових радянських народів і народностей -  національне вроз- 

маїтнення (розділи 2,5 та 11).
-  Вироблення нових літературних мов (розділ 5).
-  Переведення на латинку багатьох мов Радянського Союзу, включно 

з такими, що раніше використовували кирилицю (розділ 5).
-  Збільшення зусиль для сприяння національним культурам СРСР та їх 

зміцнення (розділ 11).
За винятком переслідування національного зміновіхівства, яке ми роз

глянемо невдовзі, культурна революція насправді зміцнювала Імперію на
ціонального вирівнювання.

Сталінове категоричне відкинення інтернаціоналізму в 1929-1930 ро
ках стало ключовим моментом в еволюції радянського національного 
устрою. То був останній епізод за сталінської доби, коли поважно дискуту
вали ідею створення єдиної радянської національности. Також востаннє ре
жим мав досить сил і бажання, щоб удатися до такого радикального курсу. 
Тому Радянський Союз залишиться багатонаціональною державою. Сталін 
недвозначно виступив в обороні власної політики коренізації (чи націона
лізації -  як він сам завжди волів її називати). Щоправда, він закликав і до 
енергійнішої боротьби з місцевим націоналізмом і великодержавним шо
вінізмом (чи великоросійським шовінізмом -  як він волів його називати). 
У розділі 4 висвітлено кампанію проти проявів великодержавного шовінізму 
на промислових підприємствах, що негайно розгорнулася після сталінських 
завваг на цю тему. Кампанія ця загубилася на тлі тотального терору, скеро
ваного проти місцевих національних діячів, який розпочався ще 1928 року й 
дотривав -  із короткими перервами -  до 1933 року. Така разюча й ніколи не 
порушувана асиметрія в протидії місцевим націоналістам, з одного боку, та 
великодержавним шовіністам, з другого, залишатиметься чинною впродовж 
усієї сталінської доби й матиме величезний вплив на еволюцію Імперії на
ціонального вирівнювання.
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Показовий судовий процес на Україні 
під час культурної революції

Улюбленими способами насадження культурної революції для радян
ського керівництва стали терор і показові судові процеси. Недарма початок 
культурної революції часто датують повідомленням про викриття шахтин
ського заколоту174. У національних республіках терор і показові процеси 
так само були важливим політичним інструментом. Показові процеси над 
неросійською інтелігенцією мали місце в більшості республік, де її присут
ність була відчутною ще з передреволюційних часів: на Україні, в Білорусії, 
Татарії, Криму, Узбекистані175. Менший розголос мали чистки в інших наці
ональних регіонах176. Та все ж саме процес над Спілкою визволення України 
(СВУ) привернув до себе більше уваги, ніж усі інші національні показові 
процеси та чистки вкупі. То був відповідник шахтинської справи в ділян
ці національної політики. Його розрекламували не лише на Україні, але й 
у Москві та решті національних республік. У лютому-квітні 1930 року 
«Правда» вмістила понад ЗО довгих репортажів із цього процесу177. Інші на
ціональні показові процеси докладно висвітлювали лише у власних респу

174 Див.: Cultural Revolution in Russia, 1928-1931:12; Hiroaki Kuromiya, Stalin’s Industrial 
Revolution: Politics and Workers, 1928-1932 (Cambridge, 1988): 14-17.
175 Про масовий терор на Україні та в Білорусії йтиметься далі. Про ситуацію в Татарії 
див.: Л. Рубинштейн, В борьбе за ленинскую национальную политику (Казань, 1930); 
Г. Касьімов, Пантюркистская контрреволюція и ее агентура -  султангалиевщина 
(Казань, 1931); Мирсаид Султан-Галиев, Статьи, виступленая, документи: 458-517. 
Щодо Криму див.: Д. К. Бочагов, Милли Фирка. Национальная контрреволюцій в 
Крьіму (Симферополь, 1930); РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 644 (01.08.1928), арк. 53/1; 
ф. 85, оп. 27, спр. 219 (1928). Щодо Узбекистану див. докладні репортажі про «касимов- 
щину» в газеті «Правда Востока» за березень-жовтень 1930 року, а також: РГАСПИ, 
ф. 78, оп. 7, спр. 162 (1930); ф. 62, оп. 2, спр. 2338 (1930); ф. 62, оп. 2, спр. 2455 (1930); 
ф  62, оп. 2, спр. 2126 (1930); ф. 62, оп. 2, спр. 2125 (1930).
176 Див.: Ksenofont Sakunov, «Stalinist Terror in the Mari Republic: The Attack on “Finno- 
Ugrian Bourgeois Nationalism”», Soviet and East European Review, vol. 74 (1996): 658- 
682; Ф. Тараканов, «Против мешаниньї и отсебятиньї в вопросах национальной по- 
литики партии», Комі му -  Коми край, N° 18-19 (1929): 42-46; А. Минский, «Странное 
и непонятное», Поленинскому пути, N° 3-4 (1930): 6-10; «Решение обьединенного за- 
седания бюро ОК и президиума ОКК от 14 февраля 1930 г.», там само: 12-13; Ф. Иль- 
чуков, «О национальном шовинизме среди руководящего актива парторганизации», 
там само: 15-21.
177 Див.: Правда, N° 57-110 (27.02.-21.04.1930).
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бліках178. Процес СВУ ще раз засвідчив особливе місце України в контексті 
національної політики, здійснюваної Центром.

Показовий процес СВУ
Показовий процес СВУ з великою помпою проходив у Харківському 

оперному театрі 9 березня-19 квітня 1930 року179. Звинувачених, числом 
сорок п’ять, дбайливо відібрали з таких категорій (що почасти перехрещу
валися): члени ВУАН, провідники Української автокефальної православної 
церкви, члени колишніх українських соціялістичних партій, інші видатні 
позапартійні інтелектуали української національности. Отже, мішень, обра
на для судової розправи, не викликала сумнівів: ішлося про українське змі- 
новіхівство. За гаданого ватажка й організатора СВУ був Сергій Єфремов, 
один із чільних українських літературознавців, член проводу Української 
партії соціялістів-федералістів під час громадянської війни та колишній ві- 
це-президент ВУАН180. Академія в цьому контексті виникла не випадково. 
Процес СВУ завершував кероване партією поступове обмеження, а насам
кінець і остаточне скасування автономії ВУАН, у якій добачали -  цілком 
слушно -  головний осідок українського зміновіхівства181. Сорок п’ять зви
нувачених становили тільки верхівку айсберга СВУ. Якщо станом на 1 груд
ня 1929 року по всій Україні налічувалося вже сім сотень заарештованих за 
зв’язок із СВУ, то прикінцеві сумарні цифри сягнуть тисяч. Матеріяли слід
ства, проведеного ДПУ, сукупно складають 254 томи182.

Завдяки недавнім публікаціям про обставини та перебіг справи СВУ ма
ємо більше відомостей, ніж про більшість інших показових процесів сталін
ської доби. У травні 1928 року українське ДПУ дістало вказівку посилити

178 «Правда» майже оминула своєю увагою такі примітні справи, як «касімовщина» 
в Узбекистані та «султан ґалієвщина» в Татарії, присвятивши їм поодинокі публікації: 
«Касимовщина», Правда, № 82 (24.03.1930): 6; К. Таболов, «Социалистическое насту- 
пление и активизация буржуазних националистов», Правда, № 256 (04.11.1929): 2.
179 Див.: Справа «Спілки Визволення України», за ред. В. Пристайка та Ю. Шаповала 
(Київ, 1995); «Спілка Визволення України». Стенографічний звіт судового процесу, т. І 
(Харків, 1931); Українська контрреволюція сама про свою роботу, вип. II—III (Харків, 
1930).
180 Див.: Ю. І. Шаповал, Людина і система: Штрихи до портрету тоталітарної доби в 
Україні: 82-96.
181 Див.: ЦЦАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 6 (17.02.1928), арк. 146-148; (21.09.1928), арк. 307; 
Справа «Спілки Визволення Україник 131; Ю. І. Шаповал, Україна 20-50-х  років: 
Сторінки ненаписаної історії: 76.
182 Див.: Ю. І. Шаповал, Україна 20-50-хроків: Сторінки ненаписаної історії: 76.
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репресії проти «куркульських елементів» на селі та «ворожих інтелігент
ських елементів» у місті183. Тоді ж таки йому було наказано також «понови
ти роботу над справою Єфремова»184. Роком пізніше, 18 травня 1929 року, 
київське ДПУ заарештувало студента Миколу Павлушкова, який мешкав у 
Єфремова. Його змусили зізнатися в тому, що він був членом контрреволю
ційного угруповання Спілка української молоді (СУМ), і дати свідчення про
ти Єфремова185. Уже 7 червня Всеволод Балицький доповів ЦК КП(б)У про 
існування СУМу, що його ідеологічно «надихав і скеровував» Єфремов186. 
Відтак 27 червня Павлушков почав давати свідчення про наявність керівної 
організації -  СВУ, -  очолюваної самим Єфремовим. Це дало підстави для 
арешту Єфремова, що стався 21 липня. Єфремов спочатку заперечував факт 
існування СВУ, але до 10 вересня і його присилували до зізнань187.

З листопада Політбюро ЦК КП(б)У санкціонувало показовий процес 
у Харкові з кількістю звинувачених не більше, ніж сорок осіб. До 1 грудня 
українське ДПУ розробило докладний історичний сценарій розростання 
СВУ й визначило низку показових «ліній», на яких належало зробити при
тиск під час уже скорого процесу: академічну (ВУАН), освітянську, молодіж
ну, церковну (УАПЦ), літературно-видавничу, кооперативну та сільську188. 
Крім того, органи скомпонували «приблизний список» заарештованих у 
Києві, що їх запропоновано вивести на процес СВУ. У списку була 41 особа і 
дев’ятеро «кандидатів», що разом покривали сім «ліній», намічених для суду. 
Ще один список «кандидатів на процес “СВУ” з периферії» налічував 14 осіб 
із восьми українських округ та з Молдавської АСРР189. Під час приготуван
ня процесу ЦК КП(б)У регулярно отримував указівки від Політбюра ЦК 
ВКП(б). Зокрема, принаймні одна телеграма надійшла від Сталіна, який, ви
переджаючи майбутню «справу лікарів», наполягав на залученні «медичної» 
лінії. Громадським обвинувачем ЦК КП(б)У призначив колишнього бороть
биста Панаса Любченка. До його завдань входило пояснити громадськості 
значення процесу.

183 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 67, спр. 384 (1928), арк. 98-101; ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 6
(04.05.1928), арк. 49-53.
184 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 67, спр. 384 (1928), арк. 98-101; ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 6
(04.05.1928), арк. 49—53; Справа «Спілки Визволення України»: 36.
185 Справа «Спілки Визволення України», 36.
186 Див.: там само: 108-110.
187 Див.: там само: 115-127,366-370.
188 Див.: там само: 131-208. Окрім того, ДПУ пропонувало ще три інші можливі «лінії»: 
інженерно-технічну, агрономічну та медичну.
189 Див.: там само: 213-217.
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Українське ДПУ та ЦК КП(б)У під наглядом усесоюзного ЦК (а також, 
слід гадати, ОДПУ) приділяли чималу увагу виховній функції показового 
процесу. Спробуймо з’ясувати, яке саме повідомлення українське та всесо
юзне партійне керівництво хотіло донести до різних прошарків радянського 
населення за допомоги процесу. Радянські показові процеси часів культурної 
революції виконували принаймні чотири основні функції. Насамперед іш
лося про позитивну мобілізаційну функцію (наприклад, шахтинська справа 
була покликана зактивізувати підтримку соціялістичного наступу робітни
чим класом). Другою функцією було постачання офірних цапів (шахтинська 
справа відвертала невдоволення робітників від радянських установ, скерову
ючи його на буржуазних фахівців). По-третє, вони мали й негативну функ
цію залякування (шахтинська справа мала застрашити буржуазних фахівців
і в такий спосіб наперед знейтралізувати всякий спротив соціялістичному 
наступові). Нарешті, показові процеси слугували засобом повідомляти про 
політичні пріоритети режиму (шахтинська справа давала зрозуміти, що до 
планів швидкої індустріялізації слід ставитися якнайповажніше).

Коли брати процес СВУ й інші національні показові процеси під добу 
культурної революції, то позитивна мобілізаційна функція в усіх цих випад
ках перебувала на марґінесі. Єдина група, що її можна було змобілізувати 
справою СВУ, -  це палкі супротивники коренізації. А втім, рівночасно з га
ласом, здійнятим навколо процесу СВУ, українське керівництво вживало за
ходів, щоб притишити цих супротивників. На увагу заслуговує тільки один 
випадок мобілізації активістів культурної революції в ділянці реалізації на
ціональної політики -  кампанія за звільнення жінок від паранджі в Середній 
Азії та інших мусульманських регіонах190. Прагнучи чимось скомпенсувати 
мобілізацію більшовицьких активістів, українське керівництво трохи мляво 
заявляло, що процес СВУ змобілізує студентську молодь української наці- 
ональности, яка заступить стару збанкрутілу українську інтелігенцію нови
ми українськими кадрами щиро пролетарського походження, здатними ще 
швидше провести українізацію191. Цей задум натрапляв на труднощі, бо сту

190 Див.: Gregory J. Massell, The Surrogate Proletariat: Moslem Women and Revolutionary 
Strategies in Soviet Central Asia, 1919-1929; Douglas Northrop, Uzbek Women and the Veil: 
Gender and Power in Stalinist Central Asia (Ph. D. diss., Stanford University, 1999).
191 Див.: XI з ’їзд комуністичної партії (більшовиків) України. 5-15 серпня 1930 року. 
Стенографічний звіт: 274; «Банкрути», Вісти ВУЦВК, № 57 (09.03.1930): 1; «Справа 
“Спілки Визволення України”. Промова громадського обвинувача тов. Любченка», 
Вісти ВУЦВК, № 85 (13.04.1930): 3.
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дентство, як було показано, не рвалося підтримувати українізацію, ставлячи- 
ся до неї байдуже, а то й вороже.

Натомість негативна залякувальна функція на Україні розвинулася впо
вні. Процес СВУ було скеровано майже всуціль проти українського зміно- 
віхівства. Та й у решті національних регіонів показові процеси використали, 
щоб недвозначно продемонструвати: добі національного зміновіхівства на
став край. Заплутаний історичний сюжет, змайстрований ДПУ для процесу 
СВУ, робив наголос саме на цьому. За версією ДПУ, після поразки польсько
го походу 1920 року Єфремов перебрав провід українською конспіративною 
групою, яка занепала 1924 року, через «прагнення [...] до “зміни віх”» у лавах 
антирадянської української інтелігенції192. За означенням ДПУ, «змінові- 
ховство -  контр-революційна буржуазна концепція, що виходить з потреби 
боротися проти диктатури пролетаріяту, способом використування всіляких 
легальних прийомів та ідеологічним антирадянським впливом на широкі 
маси»193. Маючи на увазі цю нову мету, група Єфремова розпочала роботу у 
ВУАН:

Використавши ту обставину, що Радянська влада широко притягла спеці- 
ялістів та інтелігентів до роботи культурного і господарчого будівництва, 
діячі «БУД» [Братства української державности. -  Т. М .] злочинно ошу
кали довіру, що їм дали, як кваліфікованим спеціялістам, і використали 
широкі змоги, надані їм волею робітничо-селянських мас, не на користь, 
а на шкоду цим масам, організуючи активне шкідництво в тих галузях, де 
вони працювали (Академія Наук, школа, кооперація)194.

Ця цитата є чудовим утіленням суперечливого ставлення режиму до змі
новіхівства. З одного боку, він сприяв цьому рухові, щоб розмити антирадян- 
ські групи, а з другого -  давав цим групам іще ширші можливості легально 
працювати проти радянської влади.

Один зі звинувачених у справі СВУ окреслив Академію наук як «острів 
у радянській державі», що мав своєрідну політичну екстериторіяльність195. 
Ці слова потім раз у раз цитувала пропаганда, розгорнута навколо СВУ. 
Знов-таки йшлося про таврування ВУАН та українського зміновіхівства як 
ідеологічно чужого й неперетравного елемента в організмі радянської дер

192 Див.: «Спілка Визволення України». Стенографічний звіт судового процесу. 16-17.
193 Там само: 17.
194 Там само: 15.
195 П. Любченко, 3 Варшавським договором проти п’ятирічки (до процесу СВУ) (Харків, 
1930): 12.
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жави. Завдяки розписаній ДПУ історії з уявними заколотами ця настанова 
психологічного ґатунку поставала конкретною контрреволюційною робо
тою. Згідно з цією версією, до середини 1926 року працівники ВУАН, впав
ши в розпач через власну неспроможність переорієнтувати радянську владу, 
почали домовлятися із західноукраїнськими націоналістами про створення 
СВУ. Вони не лише противилися соціялістичному наступові й боялися його, 
але й готували заколот з метою спровокувати народне повстання, яке мало 
стати прелюдією до інтервенції з-за кордону196. Партійне керівництво, воче
видь, гадало, що населення повірить у цю історію дослівно197. Для партійно
го керівництва вона була психологічно вмотивованою. З початком соціяліс- 
тичного наступу зміновіхівська інтелігенція мала діяти саме так, якби їй це 
дозволили, а тому її треба було знищити заздалегідь. Отже, підсумовуючи, 
можна сказати, що процес СВУ та його двійники в інших національних регі
онах були свідомо спрямовані проти національної зміновіхівської інтеліген
ції й узагалі позначили собою кінець такого явища, як національне змінові- 
хівство.

Об’єктом терору на Україні явно була стара українська інтелігенція. 
Окрім того, очікувалося, що він знайде своїх адресатів і в Европі, про що не
двозначно свідчить шифрограма Сталіна до Косіора та Чубаря, надіслана
2 січня 1930 року:

Коли очікується суд над Єфремовим та іншими? Ми тут думаємо, що на 
суді треба розгорнути не лише повстанські й терористичні справи обви
нувачених, але й медичні фокуси, що мали на меті вбивство відповідаль
них працівників. Нам нема чого приховувати перед робітниками гріхи 
своїх ворогів. Крім того, нехай знає так звана «Европа», що репресії про
ти контрреволюційної частини спеців, які намагаються отруїти й зарізати 
комуністів-пацієнтів, мають цілковите «виправдання» й у суті речі блід
нуть перед злочинною діяльністю цих контрреволюційних негідників. 
Наше прохання погодити з Москвою план провадження процесу справи 
на суді198.
Чуднуватий вислів Сталіна «так звана “Европа”» скидається на при

ховані глузи з приводу «психологічної Европи» Хвильового. У цьому сенсі 
процес СВУ недвозначно давав зрозуміти гаданим європейським однодум

196 Див.: «Спілка Визволення України». Стенографічний звіт судового процесу: 14-30.
197 Насправді, згідно з донесенням ДПУ, реакція була неоднозначною. Див.: ЦДАГО, 
ф. 1, оп. 20, спр. 3192 (1930), арк. 87-93.
198 Справа «Спілки Визволення України»: 236.
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цям Хвильового -  зокрема західноукраїнським націоналістам і маршалові 
Пілсудському, -  що будь-які спроби вплинути на Радянську Україну нара- 
зяться на жорстоку відсіч. З другого боку, вигадка про справжній заколот з 
участю всієї зміновіхівської інтелігенції та її українських побратимів, а та
кож урядів Польщі та Німеччини, була конкретизацією справжніх побою
вань радянського керівництва щодо можливого -  за певних обставин -  роз
витку подій. Отже, процес СВУ був іще одним кроком у напрямку до відмови 
від принципу П’ємонту та зрештою до рішення влади прибрати заборонно- 
оборонну поставу в ділянці зовнішньої політики.

З огляду на цей зовнішньополітичний аспект, зринає питання про націо
нал-комуністів -  етнічних українців і палких прихильників українізації -  як 
можливі жертви в процесі СВУ. Адже під час справи Шумського стривоже
ність викликало головно те, що українські націоналісти, замість самим пере
йти на більшовицьку платформу, змінять орієнтири українських комуністів 
на націоналістичні. За зв’язки з СВУ не заарештували жодного члена партії. 
А втім, майже всі інші національні показові процеси зачіпали й провідних 
комуністичних діячів199. Часто це бував той чи той нарком освіти, бо на цій 
посаді незрідка працювали «колишні націоналісти»200. Тому було б наївно 
думати, що націонал-комуністи, оскільки їх на Україні не арештовували, не 
входили до об’єктів залякування процесом СВУ. Недарма ж Ніколай Попов 
опублікував у газеті «Правда» примітну статтю, де було встановлено пря
мий зв’язок між гаданою зрадою зміновіхівської інтелігенції СВУ після захо
плення влади Пілсудським і рівночасною зрадою Шумського й керівництва 
КПЗУ201.

Терор як сигнальна система

У зв’язку з таким попередженням на адресу націонал-комуністів постає 
ще одне питання -  про політичні наслідки не лише конкретно взятого про
цесу СВУ, а й узагалі -  терору в національних республіках під час культур

199 Наприклад, у Татарії та Криму заарештовано більшість провідних членів колиш
ніх правих фракцій. Див.: Г. Касьімов, Пантюркистская контрреволюция и ее агенту
ра -  султангалиевщина: 79; РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 763 (18.10.1929), арк. 104/14.
200 Наприклад, у Білорусії це був нарком освіти Баліцький (див. далі), а в Узбекистані - 
його тамтешній колега Бату. Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 2199 (1930), арк. 20-42.
201 Див.: Н. Попов, «Судороги украинской контрреволюции», Правда, № 69
(11.03.1930): 2-3. Пор. також Любченкову обвинувальну промову: «Промова громад
ського обвинувача т. Любченка», Вісти ВУЦВК, № 84 (12.04.1930): 5.
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ної революції. Ми вже називали один безперечний політичний результат -  
кінець зміновіхівства. А який вплив справив процес СВУ на українізацію? 
Згідно з лінією офіційної пропаганди, розгорнутої навколо цього показового 
процесу, він мав пришвидшити проведення українізації завдяки усуненню 
контрреволюційної старої української інтелігенції та приходові на її місце 
нової пролетарської інтелігенції. Як ми бачили в розділі 5, нова кампанія 
українізації в пролетарських регіонах таки мала місце в період між викрит
тям заколоту СВУ та самим показовим процесом. А втім, активні супротив
ники українізації могли добачити (й добачали) в процесі СВУ сиґнал про те, 
що настав час для наступу на неї. Якщо тепер покладено край зміновіхівству, 
дозволеному було постановами 1923 року щодо національного питання, то 
чому б не поширити цей підхід на інші складники національної політики 
доби НЕПу?202 Донесення ДПУ для внутрішнього вжитку, що стосувалися 
СВУ, до певної міри потверджують цей погляд. У них часто згадують випад
ки використання заколотниками курсів української мови та українознавства 
для того, щоб розставляти свої кадри на впливові пости, а також вербувати 
нових прихильників203. Утім, цей утаємнений матеріял не потрапив до опри
людненої офіційної версії історії СВУ.

Ба більше -  промовляючи на з'їзді КП(б)У 1930 року, Косіор зробив 
надзвичайно важливе попередження проти розуміння процесу СВУ як ата
ки на українізацію:

У зв’язку зі справою СВУ з’явилися також балачки -  де-не-де пошепки, 
а де-не-де навіть уголос -  на тему про те, що ось, мовляв, наслідки по
літики партії, партія сама насаджувала український націоналізм і тепер 
доводиться пожинати такі плоди, як СВУ. Розмови такого ґатунку мали 
місце в Києві та деінде.
Якщо говорити про справжню оцінку процесу СВУ, то характерним є 
саме те, що він показав якнайбільшу перемогу нашої партії внаслідок пра
вильного переведення національної політики. Цим процесом ми не тіль
ки викрили, політично зліквідували контрреволюційну націоналістичну 
організацію, розвінчали найбільших [...] китів старого українського бур
жуазного націоналізму, але ізолювали їх, відкололи від них останні решт
ки охопленої сумнівом старої української інтелігенції. Це стало можливо 
зробити лише внаслідок величезних успіхів у переведенні національної

202 Див.: XI з'їзд комуністичної партії (більшовиків) України. 5 -1 5  серпня 1930 року. 
Стенографічний звіт: 287-288.
203 Див.: Справа «Спілки Визволення Україник 136,141,187-188,196,210.
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політики. Це наш тріумф, а не поразка. Люди, що намагаються виставити 
справу СВУ, як поразку для партії, про суті повторюють Зінов’єва, який у 
червні 1927 р. на засіданні Президії ЦКК [...] заявив: «На Україні ведеться 
така “українізація”, що явно суперечить нашій національній політиці [...], 
допомагає петлюрівщині, а справжньому шовінізмові відсічі нема»204.

Цю довгу цитату з Косіора наведено тому, що позиція, яку він крити
кує: мовляв, українізація насправді не знешкоджує, а озброює український 
націоналізм, -  належала до тих, що їх могли висловлювати привселюдно 
лише явні опозиціонери, але які вочевидь збирали дедалі більшу підтримку 
в партійних лавах. А втім, Косіорові на якийсь час пощастило наполягти на 
дотогочасній партійній лінії, що згідно з нею найбільшу загрозу й надалі ста
новив великодержавний шовінізм.

Якщо від великодержавного шовінізму йде найбільша загроза, то чому 
терор застосовують лише проти українського націоналізму? Над цим питан
ням довго застановлювався Микола Скрипник. Іще в квітні 1923 року він 
протестував проти сталінської «подвійної бухгалтерії»:

[...М]и весь час балянсуємо в царині національного питання. Дехто по
всякчас намагається знайти якусь середню лінію. Кожне зауваження на 
великоросійський шовінізм завжди вважають за потрібне компенсувати 
зауваженням протилежним -  на шовінізм народностей недержавних, 
отож завжди маємо подвійну бухгалтерію [...]. Такої як слід боротьби 
з великодержавним шовінізмом у нас не провадилося205.

По спливі двох місяців, коли зринула справа Султан-Галієва, Скрипник 
облишив свій заклик до застосування терору переважно проти великодер
жавних шовіністів і вдовольнився обстоюванням рівноваги. Він розпочав із 
переказу про те, як за давнини нову споруду освячували, скроплюючи офір- 
ною кров’ю місце під наріжним каменем. Скрипник змалював переслідуван
ня Султан-Ґалієва, чия провина викликала в нього поважні сумніви, як по
жертву офірної крові під будівлю нової радянської національної політики. 
Водночас він скаржився, що на Україні є чимало великоросійських шовініс
тів, які несправедливо переслідували комуністів-українців: «Мені здається, 
що кров одного з таких злочинців теж було б треба покласти підвалиною

204 XI з'їзд комуністичної партії (більшовиків) України. 5 -1 5  серпня 1930 року. 
Стенографічний звіт: 287-288.
205 М. Скрипник, «Проти бухгалтерії в національному питанні», Статті й промови 
з національного питання (Мюнхен, 1974): 26-27.
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правильної партійної політики поряд із кров’ю злочинців типу Султан- 
Ґалієва»206. Уживши цієї страшнуватої метафори, Скрипник відверто вказав 
на зв’язок між терором і реалізацією політики.

Така асиметрія в застосуванні терору тривала впродовж усієї сталінської 
доби. Коли брати часи НЕПу, то дуже повчальним є порівняння долі Лебедя 
та Шумського. Лебідь неприховано виступив проти офіційної лінії партії на
передодні її XII з’їзду. Зазнавши поразки в полеміці, він, утім, пізніше мав 
змогу надрукувати памфлет, де висловлював ті самі погляди. Його ніколи 
не змушували до привселюдної самокритики. Він іще два роки працював на 
Україні на посаді секретаря ЦК, і аж потім, за словами Затонського, «тов. 
Лебідь перейшов на роботу вищої культури, тобто сюди в Москву, а ми зали
шилися на Україні проводити іншу лінію»207. У Москві він став заступником 
Комісара PCI і членом ЦК. У 1928 році він опублікував статтю, спрямова
ну проти національної політики КП(б)У в престижному всесоюзному тео
ретичному журналі «Большевик»208, дуже дошкуливши тим Скрипникові. 
Натомість Шумський лише у вузькому колі скаржився на низькі темпи 
українізації. Однак від нього не раз вимагали покаяння, а коли він не зробив 
того з достатньою мірою самоприниження -  його викрили як ідеолога фа
шистського націоналістичного ухилу і, як було сказано, заслали до Саратова, 
і то виступати в пресі він не міг.

Із початком культурної революції ця асиметрія терору посилилася. 
Наприклад, у квітні 1929 року інспекційна перевірка ЦКК на чолі з Гайком 
Азатяном звинуватила українців у тому, що вони з російським шовінізмом 
борються більше, ніж з українським209. Українці зреагували з обуренням і 
нерозумінням. Представник українського ДПУ подав довгий перелік укра
їнських націоналістичних організацій, які викрило його відомство. Інші зга
дали безкарність Лебедя210. Скрипник був розлючений, адже, на його думку, 
українські комуністи не боролися проти великоросійського шовінізму, хіба 
що винесли догану членові Найвищого суду Федору Малицькому, котрий 
вимагав, аби з ним говорили тільки російською мовою211. Малицький був не

206 Тайни национальной политики ЦК РКП. Стенографический отчет секретного IVсо- 
вещания ЦК РКП, 1923 г:. 62.
207 РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 206 (1927), арк. 66.
208 Див.: Д. Лебедь, «Внимание идеологическому фронту»; М. Скрипник, «Лист до 
тов. Лебедя», Статті і промови, т. 2, част. 1:302-324.
209 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2631 (1929), арк. 1-23.
210 Див.: там само, спр. 120 (03.04.1929), арк. 50-54.
211 Див.: там само, арк. 68.
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простим членом Найвищого суду УСРР, а головою його касаційної колегії. 
В січні 1928 року він образився, коли книжку, написану російською, спочат
ку надрукували в українському перекладі. Його викликали до ЦКК, дали 
сувору нагінку й один раз покритикували в «Комуністі», але залишили на 
посаді212.

Процес СВУ, природно, стривожив Скрипника, але він винайшов оригі
нальну стратегію, намагаючися знешкодити його підривний потенціял для 
українізації. Скрипник окреслював справу СВУ як атаку на націоналізм 
українських буржуазних фахівців, конче потрібну, щоб урівноважити по
передню атаку на великоросійський шовінізм шахтинських спеціялістів, які 
«були запеклими націоналістами російського ґатунку. Ви знаєте, який ша
лений опір свідомо вони ставили тій роботі, що її провадила комуністична 
партія і радянська влада, щоб українізувати установи і поширити творення 
української національної культури»213. За цією версією, обидва процеси були 
насамперед спрямовані проти націоналізму, а отже й компенсували один од- 
ний політично. Але пізніше Скрипник нарікав, що його тлумачення не зна
йшло підтримки:

Треба, на жаль, зазначити, що цих рис шахтинських шкідників наша пре
са не брала, як окремий предмет, під аналізу з погляду теорії національ
ного питання. А тимчасом це факт -  значний і вельми знаменний. Писані 
заяви -  зізнання і виступи на суді отих шахтинських шкідників якраво 
показали, як вороже ставилися вони до національної політики партії на 
Україні, -  це свідчить про їх великодержавницьку російську політику, 
яку вони на практиці здійснювали в тих господарських органах, де пра
цювали. Ця політика виявлялася і в їх шаленому опорі українізації гос
подарських органів [...], це вони робили [...] викидаючи [...] все, що дхне 
навіть українською мовою214.
Ця цитата знов-таки показує, що Скрипник гостро усвідомлював, який 

політичний вплив має терор. Він не тільки жадав, аби на шахтинську спра
ву дивилися як на противагу процесові СВУ, але також щоби вона підпала

212 Див.: Будівництво Радянської України: Збірник, вип. І: 158-161; Національне питан
ня на Україні та розлам в КПЗУ: 49-54. [Малицького було звільнено з посади постано
вою ЦК КП(б)У 3 лютого 1928 року. -  Ред.].
213 М. Скрипник, «Контр-революційне шкідництво на культурному фронті», Червоний 
шлях, N° 4 (1930): 139; nop.: М. Скрипник, «Спілка Визволення України», Більшовик 
України, № 8 (1930): 23.
214 М. Скрипник, «Національні перетинки. Теоретична і політична боротьба на терені 
національного питання в УСРР у сучасний момент реконструктивної доби»: 282-283.
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під чітку політичну «лінію»: мовляв, шахтинських саботажників покарано 
за впертий опір українізації з боку всесоюзних господарських органів. Тут 
він зазнав повного фіяска. У розпалі процесу СВУ, 20 травня 1930 року, 
Скрипник просив у листі до Косіора, щоб у цій справі з’явилися якісь проти
ваги. Він пропонував дозволити виступ свідка, який позитивно відгукнувся 
би про потенціял ВУАН у розвитку української національної культури215, -  
знову даремно. Процес СВУ започаткував модель асиметричного терору в 
Україні та інших національних республіках, що її продовженням стали спра
ва Українського національного центру (1931), Української військової органі
зації (1933) та багатьох інших у 1933-1938 роках. Великоросійських націо
налістів судили часто, але процеси над ними зазвичай відбувалися в Центрі, 
мали менший розголос, а головне -  не пов’язувалися з питаннями національ
ної політики так, як того бажав Скрипник, говорячи про Шахти216.

Таке асиметричне застосування терору виявилося фатальним для долі 
українізації. Режим мав великі труднощі з виконанням своїх рішень. Під 
добу соціялістичного наступу т. зв. «перевірка виконань» стала чи не голо
вним клопотом керівництва217. Один зі способів реагувати полягав у тому, 
щоб позначити за допомоги терору ті складники жорсткої лінії, де жоден 
спротив не припускатиметься. Елементи м’якої лінії й надалі діставали ре
гулярну підтримку, але до терору задля їх силового насадження влада не 
вдавалася. Як ми бачили, ключем ранніх успіхів Кагановича було запрова
дження жорсткої лінії на українізацію, коли на тих, хто їй опирався, тиснули, 
звільняючи їх із роботи. Однак терором цієї жорсткої лінії не підкріплено. 
Всесоюзні установи надавали місця звільненим, брали на роботу тих, хто не 
знав української мови, ба й демонстративно вживав російську в книговод- 
стві. їм так і не подали сигналу -  у формі показового процесу, -  що такий 
бюрократичний спротив не припускатиметься. Навпаки, часто надходили 
протилежні сигнали: що головною загрозою є українські націоналісти, ті, 
хто занадто переймається українізацією та українською культурою. У цій си
туації, хоч би скільки переконували методами м’якої лінії, що найбільшою 
небезпекою залишається великоросійський шовінізм, жорстка мова терору 
промовляла сама за себе.

215 Див.: Справа «Спілки Визволення України»: 250-251.
216 Щодо терору на Україні по слідах справи СВУ див.: Ю. І. Шаповал, Україна 20-50-х 
років: Сторінки ненаписаної історії: 82-240; О. С. Рубльов та І. А. Черненко, Сталінщина 
і доля західноукраїнської інтелігенції. 20-50роки XX cm. (Київ, 1994): 104-183.
217 Див.: Сталинское политбюро в 30-е годи. Сборник документов, сост. О. В. Хлевнюк 
и др. (Москва, 1995): 82-86.
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Звідки взялася ця дивна розбіжність між партійною лінією та практикою 
терору? На те, щоб проголошена національна політика залишалася у сфері 
м’якої лінії, а національні утиски здійснювалися засобами жорсткої, було 
принаймні чотири причини. По-перше, як було зазначено вище, більшовиць
кий світогляд не сприймав розбудову Імперії національного вирівнювання 
як одне зі стрижневих завдань партії, а от поборювання буржуазного націо
налізму належало саме до них. Задля досягнення першої мети годилося за
стосовувати тиск, задля досягнення другої -  терор. По-друге, на практиці 
місцевий націоналізм оприявнювався в письмовій формі, а російський шові
нізм -  у бюрократичному рукоприкладстві. По-третє, як це демонструє спра
ва Шумського, місцевий націоналізм, із огляду на транскордонну етнічну 
спільність, почав асоціюватися із загрозою іноземного впливу й ідеологічно
го відступництва -  загрозою достатньо поважною, аби спровокувати терор.

Нарешті, по-четверте, соціялістичний наступ помітно збільшив центра
лізацію радянської держави, а отже й засяг впливу всесоюзних підприємств 
і комісаріятів. Оскільки центральні органи працювали російською мовою, 
централізація загострила місцеві мовні конфлікти. Окрім іншого, через це 
посилилося ототожнення центрального з російським і периферійного з неро
сійським. Тому звинувачення центральних чиновників у російському шові
нізмі легко могло бути витлумачене як опір легітимній централізації та вияв 
місництва. Цього аспекту стосується показовий діялог між українськими 
представниками та Сталіним у грудні 1929 року. Один український діяч по
скаржився, що Україна сумлінно боролася з місцевим націоналізмом, дотри- 
муючися припису, висловленого в постановах 1923 року:

Але цю формулу погано засвоїли в керівних органах, навіть у Москві. 
Якщо говорити про боротьбу з великоросійським шовінізмом, то тре
ба зараз поставити питання про те, щоб викрити цей великоросійський 
шовінізм у якійсь конкретній формі. На Україні ми мали таку конкрет
ну форму -  шумськизм, і вели з ним боротьбу. А в практиці московської 
роботи та роботи в РСФРР цього немає, хоча фактів шовінізму щодо 
України можна знайти багато. Це питання має велике значення й має 
бути насвітлене на конкретному матеріялі218.
Український представник недвозначно просив дати приклад узірцевого 

покарання. Сталін на це відписав:
У вас виходить щось на кшталт декларації. Я кілька разів розмовляв із 
т. т. Петровським, Чубарем і Кагановичем, коли він працював на Україні.

2,8 РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 4490 (12.05.1929), арк. 35-36.
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Вони висловлювали невдоволення тим, що в наркоматах апарат виявляє 
цілковиту зневагу щодо господарських і культурних потреб України. Ці 
товариші можуть потвердити це. Я щоразу ставив питання -  назвіть бо
дай одну особу, щоб її можна було відбатожити на очах в усіх [...]. Я питав 
їх, і жодного разу вони не спробували назвати бодай кого-небудь. Вони 
щоразу годилися і жодного разу не назвали нікого. Підуть, полякають, ті 
відступлять, і по всьому. Так жодного разу нікого й не назвали.

Як ясно випливає зі слів Сталіна, боятися напевно було чого -  українці- 
бо могли б назвати сотні прізвищ. А втім, вони, поза сумнівом, відчували, 
що заклик до взірцевого покарання центральних чиновників, і поготів те
рору проти них, не приніс би успіху і вважався б недоречним. Отже, процес 
СВУ оприявнив характерну розбіжність між об’єктами терору та змістом 
національної політики. Офіційна лінія залишалася впродовж культурної ре
волюції в основному незмінною, але терор застосовували, щоб залякати її 
виконавців, тобто націонал-комуністів, і це начебто віщувало, що політику 
коренізації незабаром буде обернуто навспак. В інших національних респу
бліках деяких націонал-комуністів заарештовано й віддано під суд, хоча й 
там політика в цілому не змінилася.

Терор і розворот політики 
в Білорусії

Примітним винятком із означеного вище правила був терор, розгорну
тий під час культурної революції в Білорусії. У цій республіці заарештували 
чимало комуністів-високопосадовців білоруської національности. До того ж 
білоруських націонал-комуністів звинуватили в переході на позиції націона
лізму з точнісіньким повторенням сценарію, випробуваного під час справи 
Шумського. Унаслідок терору в Білорусії рештки партійного керівництва 
проголосили білоруський націоналізм найбільшою загрозою й припинили 
білорусизацію. Цей раптовий поворот у політиці був передвісником зміни 
курсу, що станеться в грудні 1932 року. То була перша, хоча й нетривала, пе
ремога жорсткої антикоренізаційної лінії.

Національне питання в Білорусії дуже нагадувало українську ситуацію, 
про що часто говорили комуністи як білоруської, так і російської національ
ности, що працювали в цій республіці219. Існування обох цих націй за царату

219 Приклади такого порівняння див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 31, спр. 4 (1924), арк. 4; 
А. Сянкевіч, «Клясавая барацьба у беларускай літературна, Бальшавік Беларусі, 
№8-9(1930): 28.
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заперечували. Обидві вони були поділені польсько-радянським кордоном. 
Окремі комуністичні партії було створено як для української (КПЗУ), так і 
для білоруської (КПЗБ) меншин. В обох республіках сільська людність пе
реважно належала до корінної національносте, а міська -  до російської та єв
рейської. Щоправда, почуття національної самосвідомосте в Білорусії було 
набагато менш розвиненим. Чимало білоруських селян рішуче противилися 
створенню Білоруської республіки. Ще й 1929 року селяни щиро пояснюва
ли групі перевіряльників із ЦКК на чолі з Володимиром Затонським, що не 
знають іншої мови, крім російської, невтямки для себе плинно розмовляю
чи при тому білоруською220. Попри таку слабку національну самосвідомість, 
проведення коренізації полегшувалося тим, що в Білорусії не було сильної 
зросійщеної комуністичної партії, а частка росіян і євреїв у населенні була 
істотно менша проти України. З огляду на ці подібності, білоруський уряд 
взорував свою програму білорусизації на досвіді українізації. Він так само 
зорганізував мережу обов’язкових курсів, погрожував звільняти з роботи 
неслухняних, проголосив таку саму жорстку лінію, вимагав запровадження 
курсів білорусознавства, сприяв поверненню білоруських націоналістів-змі- 
новіхівців тощо221.

А що серед усіх нинішніх пострадянських країн Білорусь зажила сла
ви найдужче зросійщеної, де позиції націоналістичного руху найслабші, то 
варто особливо нагадати про неабиякі успіхи білорусизації в 1920-х роках. 
Перейнявшися ідеєю розбудови нації, білоруське керівництво приділяло 
цьому питанню навіть більшу увагу, ніж українське. 1926 року національну 
політику 51 раз розглядали на засіданнях бюра ЦК222. Серед чиновників рес
публіканського рівня частка тих, що мали білоруську мову за робочу, стриб
нула з 21,9% у 1925 році до 80% на кінець 1927 року і приблизно до 90% у
1929 році. То були набагато вищі цифри, ніж в Україні на той самий час. Як

220 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 121, спр. 2 (1926), арк. 23; ф. 3316, оп. 16а, спр. 175 (1926), 
арк. 48-51; РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 59 (1927), арк. 17; оп. 85, спр. 365 (1929), 
арк. 98-99.
221 Див.: Практическое разрешение национального вопроса в Белорусской социалис- 
тической республике, т. 1 (Минск, 1927): 87-146; Нацьіянальнае питаньне, пад 
ред. А. Будзіна (Менск, 1930): 252-330; В. Н. Дурденевский, Равноправие язиков в со- 
ветском строе: 162-174.
222 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 32, спр. 100 (1927), арк. 8; оп. 18, спр. 2 (1926), арк. 11/1, 
18/10, 25/12, 25/16, 30/1, 39/2. Для порівняння, у Грузії на аналогічних засіданнях 
ніколи не стояло питання про розбудову грузинської нації, а тільки про національні 
меншини.
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і в Україні, майже все книговодство було переведено з російської мови на 
білоруську, тоді як усне спілкування йшло російською223.

Преса майже цілком стала білоруськомовною. До 1929 року залишилася 
всього одна газета, що виходила тільки російською мовою, та жодного ро
сійськомовного журналу224. Газета «Звязда», офіційний орган ЦК, перейшла 
з російської мови на білоруську на початку 1927 року225. Аналогічних успі
хів досягнуто в початковій освіті, де частка викладання білоруською мовою 
зросла напрочуд швидко: із заледве 28,4% у 1924/1925 навчальному році 
до 93,8% у 1929/1930 навчальному році226. Як і на Україні, висока освіта й 
профспілки опиралися сильніше, але й у цих ділянках білоруська мова ви
борола собі міцний плацдарм227. Успіх білорусизації у найразючіший спосіб 
засвідчено -  знов-таки, як і на Україні, -  тим фактом, що зросійщені білору
си масово міняли свою офіційну ідентичність із російської на білоруську228. 
Затонський, добре обізнаний із ситуацією на Україні, вважав, що Білорусія 
не просунулася аж так далеко, як Україна, але з матеріялів перевірки ЦКК 
під його керівництвом ясно випливає, що Білорусія вже не надто відставала 
від України й швидко її наздоганяла229.

До Білорусії Затонський із групою співробітників прибув на доручен
ня ЦКК 9 травня 1929 року. То була частина затіяної ЦКК 1929 року масо
вої перевірки стану справ у радянській національній політиці. Затонський 
пробув у Білорусії 52 дні, зібрав кілька тисяч аркушів матеріялів і надіслав 
нищівну доповідь на ім’я Серґо Орджонікідзе та ще фатальнішого за на
слідками листа особисто Сталіну230. Із-поміж усіх перевірок ЦКК 1929 року

223 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1694 (1929), арк. 29 зв„ 79; РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, 
спр. 365 (1929), арк. 27-28, 47-48; XI з ’езд Комуністичний партиі (б) Беларусі. 2 2 -  
29лістапада 1927 году. Стенографічная справздача (Менск, 1927): 403.
224 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 365 (1929), арк. 41-43. Три газети й шість журналів 
були з мовного погляду змішаними.
225 Див.: Нациянальнае питальне: 283.
226 Див.: Практическое разрешение национального вопроса в Белорусской социалисти- 
ческой республике, т. 1: 44; А. Хацкевіч, «Ажьїцьцяуленьне ленінскай нацьіянальнай 
палітнкі у Беларускай ССР», Бальшавік Беларусі, № 10-12 (1930): 24.
227 Див.: Практическое разрешение национального вопроса в Белорусской социалисти- 
ческой республике, т. 1:19-26,55-59; ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1694 (1929), арк. 6-8, 
50-58.
228 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1694 (1929), арк. 40; РГАСПИ, ф. 17, оп. 33, спр. 414
(1927), арк. 12; оп. 85, спр. 365 (1929), арк. 54.
229 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 365 (1927), арк. 27-63.
230 Надзвичайно цікаві матеріяли, що їх зібрав Затонський, див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, 
спр. 1694-1698 (1929); його доповідь на ім’я Орджонікідзе див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 85,
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доповідь Затонського була єдиною, що призвела до політичної чистки. Це 
пояснюється -  принаймні почасти -  його високою репутацією як фахівця 
з національного питання (саме його Орджонікідзе виділив як головну по
стать для забезпечення успіху перевірок 1929 року231), а також винятковою 
впевненістю в собі.

Доповідь Затонського від імені ЦКК не просто підтримувала білоруси- 
зацію, а й схвалювала її енергійніше проведення. А втім, найбільше його за
непокоїв гостро антиросійський настрій, побачений у Білорусії. Він писав 
Сталінові: «Я всякого надивився на Україні, але та міра озлоблення, що пашіє 
з усіх пор на будь-яких письменницьких, наукових зборах проти Москви, пе
ревищує на декілька ступнів найзатятіший націоналізм петлюрівщини 18-го 
року. Цілий ряд комуністів теж піддався цьому шовіністичному чадові»232. 
Як переконаного націонал-комуніста, Затонського особливо обурював про
вінційний присмак білоруського націоналізму: «У Білорусії вислів “любов 
до бацькавщьіньї”, ба навіть “Маці-Беларусь” анітрохи не звучить іронічно, 
як “ненька-Україна” чи “Русь-матушка”»233; «Є й орієнтування на Захід, та 
все ж неабияк переважає орієнтування на личаки, на самобутні личаки»234. 
Затонський відзначав, що на Україні націоналісти на кшталт Хвильового 
ставляться до такого провінціялізму з цілковитою зневагою.

На потвердження своїх закидів Затонський наводив факти. У листо
паді 1928 року газета «Савецкая Беларусь» оприлюднила листа провідних 
білоруських письменників, де Білоруський національний театр критико
вано за те, що в ньому йдуть перекладені російські п’єси. За приклад вони 
нерозважливо називали «Бронепоїзд 14-69» Всеволода Іванова, класичний 
твір революційної тематики. Раніше на шпальтах цієї газети з’явилася була 
критика білоруськими комуністами зросійщености білоруського кінемато
графа, а ще за місяць -  нарікання на вороже ставлення до білоруських пись
менників у Білоруському державному університеті235.3  приводу цих статтей

спр. 365 (1929); листа Сталінові див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1691 (1929), арк. 2-10; 
інший лист на ім’я Орджонікідзе див.: РГАСПИ, ф. 85, оп. 27, спр. 345 (29.06.1929), 
арк. 1-2; про перебування Затонського в Білорусії див. також: РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, 
спр. 365 (1929), арк. 64.
231 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1982 (26.11.1928), арк. 312.
232 ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1691 (1929), арк. 2.
233 РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 365 (1929), арк. 103.
234 ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1691 (1929), арк. 43.
235 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1691 (1929), арк. 43; РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 365
(1929), арк. 75-77. Про ці випадки див. також: А. Некрашевіч, «Беларускі нацьіянал-
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Затонський іронічно завважив: «“Савецкую Беларусь” пора радянізувати»236. 
Його загальний присуд був такий: «В усьому прозирає яскраве антимосков- 
ське наставлення, глузи з усесоюзного характеру того чи того твору та праг
нення до “адрадженської” (виродженської) самобутности дрібно-місниць
кого штабу»237. Відзначив Затонський і те, що провідний партійний фахівець 
із національного питання Усевалад Ігнатовський, член бюра ЦК, видав істо
рію Білорусії, пізніше відкликану як націоналістичну.

Звісно, Затонський знав подібні випадки з власного українського досві
ду. Тому його занепокоїли не самі ці події, а те, що він окреслив як безвід
повідально «делікатне» реагування на них із боку білоруського партійного 
керівництва238. Знов-таки з огляду на власний досвід, він уважав, що біло
руське партійне керівництво надто шанобливо ставиться до своєї зміновіхів- 
ської інтелігенції і фактично потрапило під її ідеологічний вплив. Подібно 
до української ситуації, багато провідних білоруських націоналістів, укупі
з прем’єр-міністром Білоруської Республіки часів громадянської війни, 
повернулися до БСРР як зміновіхівці й отримали посади в новоствореній 
Академії наук. У листі до Сталіна Затонський змальовував похмуру карти
ну взаємин білоруського партійного керівництва з власного зміновіхівською 
інтелігенцією:

У період найнапруженішої боротьби з шумськизмом навіть найшалені- 
ші його прихильники не наговорили того, що цілком відверто, без най
меншої відсічі друкується на шпальтах газет і журналів Білорусії. Хоч як 
сперечався Шумський із лінією партії, та ніколи ніхто не смів його запід
озрити, що він по колотнечі на бюро ЦК поїде до Грушевського пити чай 
і радитися про подальшу тактику спільних виступів. А в Білорусії все 
це звичайнісінька річ. Якщо найвідповідальніші комуністи тепер рідше 
ходять до своїх білоруських Грушевських, то інтимний зв’язок таки ж 
триває, відсічі наступові білоруського націоналізму не дано, а ціла низка 
фігур трохи нижчого щабля, а все-таки теж члени Уряду й наближені 
до ЦК, злигалися з позапартійними націоналістами так, що не знайдеш 
грані239.

фашизм і нацьіянал-дзмакратьізм», Асьвета, № 11-12 (1929): 30-31; «Нацьіянал- 
дзмакратьі “за працай”», Асьвета, № 12 (1930): 18-32.
236 ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1691 (1929), арк. 42.
237 РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 365 (1929), арк. 76.
238 ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1691 (1929), арк. 44.
239 ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1691 (1929), арк. 2.
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На додачу Затонський зазначав, що таємниці ЦК негайно ставали відомі 
зміновіхівській інтелігенції240.

Затонський навів силу прикладів надмірної шанобливости щодо змі- 
новіхівців. Він обурено засвідчував, що їх офіційно вихваляють як осново
положників білоруської культури і навіть орган ЦК газета «Звязда» змага
ється за право друкувати їхні статті241. Як ветеран боротьби за Шевченка, 
Затонський визнавав потребу проголосити своїми видатних національних 
літераторів. А втім, його настрашив той факт, що сам же ЦК КП(б)Б прого
лосив за «народних поетів Білорусії» Янку Купалу та Якуба Коласа, -  адже 
обидва вони належали впродовж усієї громадянської війни до антибільшо
вицького руху і надалі помітно хиталися у своєму зміновіхівстві. Портрет 
Купали, за в’їдливою заввагою Затонського, висів у кожній білоруській шко
лі обік Лєнінового242. Затонський засуґерував психологічне пояснення та
кої пошани. Білоруські лідери не були певні власного білоруського єства та 
власної спромоги керувати розбудовою білоруської національної культури, 
а тому шукали схвалення від «основоположників» білоруської культури -  
«стовідсоткових білорусів». На засіданні бюро ЦК КП(б)Б Затонський ви
словив це присутнім у вічі:

Ви з націоналістами забагато панькаєтеся. Я розумію, був час, коли приїз
дили з-за кордону емігранти, треба було для зовнішнього світу їх прийма
ти, саджати по установах і всякі такі речі. Ми це робили з Грушевським.
У себе в кабінеті як нарком освіти його приймав, але чаю з ним не пив і 
до себе його не запрошував. Я розумію, що був час, коли треба було їх 
використати для своїх цілей, правильно зробили, але тупцювати навколо 
них не можна без кінця [...]. Характерно, що й досі спостерігається таке 
прагнення, щоб визнали тебе 100% білоруси, коло них просто-таки упа
дають, з ними панькаються, замість поступово віддаляти їх, заступаючи 
новими кадрами243.
На додачу до нагінки за психологічну капітуляцію, Затонський закинув 

білоруським партійцям ще й неусвідомлення того факту, що початок соція- 
лістичного наступу означає кінець зміновіхівства.

Справа Шумського породила в середовищі українського керівництва 
побоювання, що стратегія використання зміновіхівської інтелігенції для 
охоплення своїм впливом західноукраїнської людности може повернутися

240 РГАСПИ, ф. 17, оп. 85, спр. 365 (1929), арк. 86.
241 Див.: там само, арк. 75,84.
242 Див.: там само, арк. 102.
243 ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1691 (1929), арк. 49.
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бумерангом: замість навернення західних українців до більшовизму, самі 
українські більшовики могли не встояти й перекинутися на бік українських 
націоналістів. У Білорусії, як це бачилося Затонському, український кошмар 
утілився в дійсність. Великою мірою змінило віхи саме білоруське керівни
цтво. У листі до Сталіна Затонський перелічив білоруських комуністів, що 
стали націоналістами: нарком сільського господарства Зьміцер Прищепав, 
який провадив «чисто правий ухил у земельній політиці», нарком освіти 
Антон Баліцький, «запеклий націоналіст», і колишній завідувач відділу пре
си ЦК Аляксандар Адамовіч, що підтримував «стовідсоткових білорусів» -  
інтелігентів244.

Ба більше -  навіть небілоруси асимілювалися до місцевого оточення. 
Приміром, другого секретаря ЦК КП(б)Б Васілєвіча Затонський атестував 
як «некепського революціонера» й члена партії з 1918 року, але, мовляв, «опи- 
нившися в Білорусії, він на велику міру заразився тутешньою хворобою»245. 
У такий спосіб Затонський хотів сказати, що Васілєвіч чи то потрапив під 
вплив націонал-комуністів (у цьому випадку -  Адамовіча) та їхніх спільни- 
ків-зміновіхівців, чи принаймні не виявляв бажання рішуче з ними бороти
ся. Із-поміж партійного керівництва Затонський зробив виняток лише для 
новопризначеного першого секретаря Яна Гамарника та майбутнього голови 
Раднаркому Мікалая Галадзєда. Така оцінка ситуації спонукала Затонського 
до відповідного зловісного попередження на адресу Сталіна:

У той час, коли Польща майже неприховано готується до війни, позиції 
радянської влади та диктатури пролетаріяту в Білорусії закріплені більш, 
ніж слабко. Чисто куркульська земельна політика надзвичайно сприяла 
консолідації куркульства, яке явно тепер починає використовувати на
ціональний момент за свій ідейний прапор246.

Доповідь за наслідками перевірки ЦКК, підписана Затонським, вку
пі з його супровідними листами до Сталіна й Орджонікідзе містили не
двозначний заклик до чистки в білоруському політичному керівництві. У 
цьому Затонський мав успіх. Наприкінці 1929 року почався новий наступ 
на білоруський націоналізм. У Білоруській Академії наук провели арешти. 
Прищепава, Баліцького й Адамовіча усунули з посад247. До вересня 1930 року

244 Див.: там само, арк. 5-6.
245 Там само, арк. 5.
246 Там само, арк. 2.
247 Див.: А. Некрашзвіч, «Беларускі нацьіянал-фашнзм і нацьіянал-дзмакратьізм»: 21- 
37; А. Сянькевіч, «Барацьбаз ухіламі у нацьіянальнам пьітаньні і нацрабоце», Бальгиавік 
Беларусі, № 5 (1930): 12-15.
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ОДПУ заарештувало їх усіх, а також іще одного, менш впливового партійно
го лідера -  Петра Ілюченка. ОДПУ переробило доповідь ЦКК за підписом 
Затонського на історію контрреволюційної організації -  Спілки визволення 
Білорусі (СВБ). Справу СВБ майже крок за кроком взоровано на її україн
ському прототипі248. Як і СВУ, СВБ складався з білоруської зміновіхівської 
інтелігенції, а осередком заколотників була Білоруська Академія наук. До 
того ж СВБ зображено як спілку білоруських інтелігентів, що мешкали в 
Білорусії та Польщі й отримували накази від польського уряду. Подібно до 
СВУ, завданням СВБ було готувати, а в слушну мить і підняти народне по
встання, яке мало вторувати шлях для закордонної інтервенції та створення 
окремої білоруської держави -  сателіта Польщі. Хронологічний перебіг по
дій у справах СВУ та СВБ був майже однаковий249. Стверджувалося навіть, 
що Єфремов контактував із проводом СВБ для координації зусиль у рамках 
планованої Спілки народностей250.

А втім, між СВУ та СВБ була й одна величезна відмінність, бо до скла
ду другої входили й чільні білоруські партійні проводирі. За версією ОДПУ, 
четверо звинувачених партійних діячів формально не належали до СВБ, але 
мали регулярні зустрічі з заколотниками й утворювали з ними об’єднаний 
фронт251. Сфабрикована ОДПУ справа напрочуд повно віддзеркалила стур
бованість Затонського товариськими контактами між партійними лідерами 
та білоруською інтелігенцією. Затвердженням ОДПУ, провід СВБ розробляв 
свою сільськогосподарську політику «під шумок увечері» з Прищепавим і 
обговорював освітню політику «шляхом запрошення [Баліцького] на вся

248 Версію ОДПУ для внутрішнього вжитку див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1968 
(1930), арк. 58-69; пізніші друковані версії: Є. Ф. Гірчак, Білоруський націонал-демо- 
кратизм (Харків, 1931); Супроць контррзволюцьшнага беларускага нациянал-дема- 
кратьізму (Менск, 1931). До цього можна долучити й низку статтей, оприлюднених 
у періодичних виданнях («Бальшавік Беларусі», «Асьвета») впродовж 1930-1931 ро
ків.
249 Так, появі обох цих організацій начебто передували менші групи, створені під час 
громадянської війни. Обидві організації постали після захоплення влади Пілсудським 
1926 року та ключових подій національного життя у відповідних республіках: літе
ратурної дискусії та справи Шумського на Україні, мовної конференції в Білорусії. 
Перед створенням обох організацій до своїх республік повернулися чільні емігранти: 
українець Андрій Ніковський і білорус Вацлав Ластовський. СВУ створено в середині 
1926 року, СВБ -  на початку 1927 року.
250 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1968 (1930), арк. 62; «Спілка Визволення України». 
Стенографічний звіт судового процесу: 35.
251 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1968 (1930), арк. 13-14.
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кого ґатунку “вечірки”». Баліцький і Прищепав заявили, що вони прово
дили ці зустрічі, щоб «провентилювати питання». Знов-таки підхоплюючи 
стривоженість Затонського, ОДПУ доводило, що ці зустрічі відбувалися в 
редакції газети «Савецкая Беларусь» та в помешканні «народного поета» 
Янки Купали252. Решта білоруського керівництва швидко зрозуміла, про що 
йдеться в справі СВБ. Невдовзі після публікації в пресі звіту про неї завід
увач аґітпропвідділу ЦК КП(б)Б Аляксандер Сянкевіч, не вплутаний у цю 
справу, звернувся до ЦКК із самокритичним листом, де захищався по всіх 
позиціях, але визнавав своєю «найгрубішою політичною помилкою ходіння 
на вечірки та бенкети»253 за участи білоруської інтелігенції.

Отже, версія ОДПУ лише оформлювала як заколот висловлену Затон- 
ським стривоженість із того приводу, що частина білоруського керівництва 
психологічно перекинулася на бік зміновіхівської інтелігенції й проводить її 
політичну лінію. ОДПУ примусило одного з керівників СВБ заявити, що в
1926 році його «провід ставив питання, щоб усі питання, перед розв’язанням 
їх урядом, попередньо обговорювала білоруська інтелігенція й аж опісля 
вирішував уряд». Інший «заколотник» схарактеризував це як спробу «під
мінити диктатуру пролетаріяту диктатурою білоруської інтелігенції». Ба 
більше -  оскільки СВБ виконувала накази польського уряду, ОДПУ зоргані
зувало хвалькувату заяву одного із «заколотників», мовляв, «бюджет БСРР 
затверджували не в Москві, а у Варшаві»254. В такий спосіб іще раз повторе
но заколотницьку версію Затонського тим, що антиросійський настрій біло
руського керівництва може бути використано урядом Пілсудського. ОДПУ 
дійшло до того, що звинуватило СВБ у намірах захопити прилеглу територію 
РСФРР, а також здерусифікувати та сполонізувати білоруську мову. їхня 
мета, за твердженням ОДПУ, полягала в тому, щоб відокремити Білорусію 
від будь-яких російських впливів «створенням штучних бар’єрів на сході»255.

На Україні ОДПУ лише натякнуло на те, що українізація могла сприяти 
заколотові СВУ, але Косіор рішуче відкинув аргумент, мовляв, українізація 
тільки посилила націоналізм замість його знешкодити. У Білорусії, де до 
справи СВУ було певною мірою вплутано все білоруське партійне керівни
цтво, ОДПУ пішло далі. Як і на процесі СВУ, проводирі СВБ зізналися, що 
їхньою метою було «захоплення справи білорусизації». А втім, оскільки до 
їхніх спільників належали нарком освіти та завідувач відділу преси ЦК, були

252 Див.: там само, арк. 15,27,21,13,17.
253 Там само, спр. 1959 (1930), арк. 5.
254 Див.: там само, спр. 1968 (1930), арк. 20,24.
255 Там само, арк. 37.

349



6. Політика націонал-комунізму (1923-1930роки)

неабиякі підстави сказати, що вони доскочили свого. Баліцький визнав на 
допитах в ОДПУ, що курси білорусознавства було зорганізовано на пораду 
СВБ і що «ці курси, як свідчить низка заарештованих, були нашою ідеєю, 
були справжньою школою націонал-демократичних пропагандистів і агіта
торів». Адамовічу також висунуто звинувачення з приводу «посиленої біло- 
русизації східних районів; наприклад, білорусизація Калінінщини ударним 
порядком»256. Оскільки курси білорусознавства й енергійну білорусизацію 
передбачала офіційна політика партії, ця критика давала зрозуміти, що курс 
на білорусизацію має бути скориґовано, якщо не скасовано.

Зазнавши такого удару, білоруське партійне керівництво вчинило від
повідно. Внаслідок доповіді ЦКК і подальших чисток, здійснених ОДПУ, 
воно відмовилося від одного зі стрижнів радянської національної політи
ки. Наприкінці 1929 року «Звязда» надрукувала статтю, де заявлялося, що 
відтепер у Білорусії більшу загрозу становить білоруський націоналізм. Це 
гасло негайно підхопили провідні білоруські часописи257. Аргументація була 
та сама, яку безуспішно застосували були ревізіоністи в 1928-1929 роках 
на Україні. Соціялістичний наступ означав, що правий ухил перетворився 
на більшу загрозу, а місцевий націоналізм ототожнювано з правицею258. У 
Білорусії цей довід підкріплювали тим, що Затонський уже пов’язав був 
куркульську сільськогосподарчу політику Прищепава з його білоруським 
націоналізмом. Як і на Україні, згадано також зовнішньополітичну загрозу 
від Пілсудського, який нібито пристав до спілки з білоруським «націонал- 
фашизмом»:

Білоруському націонал-фашизмові пощастило завербувати комуніста 
[-письменника] М. Зарецького з радянської позиції. У зв’язку з цією 
активізацією боротьби проти Радянського Союзу [...] ми мусимо тепер 
скерувати наш основний вогонь проти білоруського націоналізму та на- 
ціонал-демократії [...], яка на ділі веде атаку на СРСР259.

Як ми бачили, принцип найбільшої загрози був щільно пов’язаний із по
літикою коренізації. Тому відхід від цього принципу ставив під сумнів лінію

256 Див.: там само, арк. 9,29-30,38.
257 Виклад статті, вміщеної в газеті «Звязда», див.: А. Некрашевіч, «Беларускі нацьія- 
нал-фашьізм і нацьіянал-дзмакратьізм»; пор.: Куніца, «Нацьіянальнае будауніцтва на 
Гомельшчьіне за апошния трьі гадьі», Бальшавік Беларусі, № 1-2 (1930): 120-126.
258 Див.: Куніца, «Нацьіянальнае будауніцтва на Гомельшчьіне за апошния трьі гадьі»:
121.
259 А. Некрашевіч, «Беларускі нацнянал-фашьізм і нацьіянал-дзмакратмзм»: 36-37. 
[Цитату подано в перекладі з англійської. -  Ред.]
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на білорусизацію. Її формального засудження не сталося, однак після кіль
карічних активних наполягань ця тема раптом зникла зі шпальт білорусь
кої преси та з партійних резолюцій. Як виявилося, білоруське керівництво 
неправильно витлумачило сиґнал із Центру (хоча це можна зрозуміти). У 
червні 1930 року Сталін заявив, що великодержавний шовінізм залишаєть
ся найбільшою загрозою по всьому Радянському Союзові. Білоруська пре
са негайно переорієнтувалася й замість спокути напустилася на неборака 
Діманштейна260. У статтях знову наголошувано на загрозі для справи біло- 
русизації, що йде від великодержавного шовінізму261. ЦК КП(б)Б офіційно 
змінив свою політичну лінію на жовтневому (1930 року) Пленумі262. На засі
данні Оргбюра в лютому 1931 року білоруському керівництву було винесено 
догану за допущену помилку. Каганович згадав про антибілоруські настрої у 
зросійщеній Гомельській області й закликав до «бойової роботи в національ
ному питанні»263.

А втім, потвердження принципу найбільшої загрози в Білорусії пішло в 
порожнечу ще більшою мірою, ніж на Україні. У грудні 1930 року, після річ
ної напруженої роботи, було оголошено про викриття СВБ силами ОДПУ, а 
це, своєю чергою, спричинило ще одну зливу статтей проти білоруського на
ціоналізму264. Ба більше -  в цих статтях засуджувано не лише заарештованих 
«націонал-демократів» з Білоруської Академії наук та чотирьох партійних 
керівників. Ціла низка «національних опортуністів» -  тих, що не належа
ли до СВБ, але підпали під ідеологічний вплив заколотників, -  виступили 
в пресі з самокритичними статтями. Серед них були Усевалад Ігнатовський 
(член бюро ЦК), Зміцер Жилуновіч (чільний партійний фахівець у галузі 
національного питання та літератури) й обидва народні поети -  Янка Купала

260 Див.: «Барацьба на два фронтьі у нацьіянальнам пьітаньні -  барацьба за диктату
ру пралетарьіяту», Бальшавік Беларусі, № 8-9 (1930): 3-6; А. Некрашевіч, «16 з’езд 
УсеКП(б) аб нацьіянальнай палітьїцьі», Асьвета, № 9-10 (1930): 81-87.
261 Див.: Н. Красіна, «Аб вялікадзяржауньїм шавінізьме», Бальшавік Беларусі, № 8-9
(1930): 7-14.
262 Див.: Нацьіянальнае питаньне: 304-314.
263 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 114, спр. 212 (01.02.1931), арк. 36/1,22-24,75.
264 Див.: А. В., «Палітьічная сутнасць беларускага нацнянал-демакратьізму», Баль
шавік Беларусі, N° 10-12 (1930): 40-53; А. Альшеускі, «Беларуская агентура інтзр- 
вентау», Асьвета, № 12 (1930): 13-18; «Нацнянал-дзмакратьі “за працай”»; «Супроць 
контррзволюцьійнага беларускага нацьіянал-демакратьізму»; И. Скерская и др., 
«Белорусский национал-демократизм на идеологическом фронте БССР», Правда, 
№357(28.12.1930): 3.
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та Якуб Колас265. Ще раніше ЦКК привселюдно засудила голову Раднаркому 
Аляксандра Чарвякова за «націонал-опортунізм»266.

Отже, згідно з офіційною лінією партії, найбільшу загрозу становив 
великодержавний шовінізм, але за цей злочин нікого не заарештовували. 
Критикували цей ухил хіба що за вповільнене переведення білорусизації. 
Білоруський націоналізм офіційно був меншою небезпекою, дарма що саме 
він призвів до появи заколотницької організації, яка охопила цвіт білорусь
кої інтелігенції та кількох провідних партійців, мала мовчазну підтримку від 
інших високопоставлених партійних функціонерів і співпрацювала з войов
ничо налаштованою сусідньою державою. Така асиметрія, виражена навіть 
іще сильніше, ніж на Україні, між офіційно проголошеним політичним кур
сом і практичним скеруванням терору, настільки впадала в очі, що Політбюро 
ЦК ВКП(б), як виглядає, вирішило не передавати куті меду, влаштовуючи 
показовий процес, натомість обмежило справу відносно нетривалою, хоча й 
інтенсивною, кампанією в пресі267.

Отже, кампанію терору під час культурної революції було в основному 
спрямовано проти місцевого націоналізму, а не великодержавного шовініз
му. Хоча ці кампанії в більшості республік -  за винятком Білорусії -  су
проводжувалися офіційними акціями та заявами на підтримку коренізації, 
практика терору великою мірою підважувала цю політику. В СРСР одна з 
важливих функцій терору полягала в тому, щоб увиразнювати політичні 
пріоритети. Той факт, що Центр, на розпач Миколи Скрипника, утримував
ся від терору щодо великодержавних шовіністів, давав зрозуміти рядовим 
партійцям, що то є складник м’якої лінії, якій можна чинити пасивний опір, 
нехай не безкарно, та все ж без фатальних наслідків. Таке асиметричне засто
сування терору звело нанівець Кагановичеву жорстку лінію на українізацію. 
Коріння антикоренізаційної жорсткої лінії -  це справа Шумського та дедалі 
дужча підозра, що націонал-комуністи під тиском зміновіхівської інтеліген
ції як у Радянському Союзі, так і за кордоном перекинуться на бік націона

265 їхні листи в грудні 1930 року надрукувала «Звязда» (передрук див.: Асьвета, № 12 
(1930): 32-41). Відгуки див.: К. В. Гей, «КП (б) Белоруссии в борьбе за генеральную 
линию партии», Правда, N° 357 (08.01.1931): 3-4; «Национал-оппортунистьі, фа- 
шистские агента Игнатовский и Жилунович вьіброшеньї из партии», Правда, № 23
(24.01.1931): 5; К. Дунец, «Национал-оппортунистов гнать из партии», Правда, № 46
(16.02.1931): 5.
266 «Аб пазьїцьіі тав. Чарвякова на пнтаньнях барацьбьі з правьім ухілам і нацьіянал- 
дзмакратьізмам», Бальшавгк Беларусі, № 1 (1930): 172-173.
267 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 9 (15.10.1930), арк. 12/21; (15.01.1931), арк. 23/3.
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лістів. Культурна революція, попри позірну підтримку коренізації, великою 
мірою зміцнила цю жорстку антикоренізаційну лінію. Її остаточний тріюмф 
прийде за три роки -  коли настане час кубанської справи. Результатом куль
турної революції буде й національний терор 1933 року на Україні.

Висновки

Отже, на кінець 1930 року політика коренізації привела до двозначної 
ситуації. З одного боку, розбудовчий утопійний аспект культурної револю
ції, що його схвалив сам Сталін, сприяв проведенню коренізації. З другого 
боку, руйнівний аспект підважував її. Привселюдні висловлювання Сталіна 
залишалися назагал позитивними, але і його не задовольняли вповні наслід
ки творення Імперії національного вирівнювання. Поділяв він і дедалі силь
ніше занепокоєння тим, що коренізація підштовхує націонал-комуністів до 
ренегатства. Означення місцевого шовінізму, яке дав Сталін на XVI з’їзді 
партії, добре виявляє цю стривоженість:

Суть ухилу до місцевого націоналізму є в прагненні відокремитися й за
мкнутися в рамках своєї національної шкаралупи, в прагненні затушку
вати клясові суперечності всередині своєї нації, в прагненні оборонятись 
від великоросійського шовінізму, відходячи од спільного потоку соція- 
лістичного будівництва, в прагненні не бачити того, що зближує й з’єднує 
трудящі маси націй СРСР, і бачити тільки те, що може їх віддалити одну 
від одної268.

Реагуючи на помічену роз’єднаність, радянське керівництво в 1929—
1931 роках започаткувало нову кампанію, покликану плекати «братерство 
народів». Відвідини Москви делегацією українських письменників у люто
му 1929 року, коли перед ними виступив на захист коренізації Сталін, було 
першим епізодом цієї кампанії. Сама ж кампанія стала передвісницею ново
го радянського національного устрою зразка середини 1930-х років, з прита
манною йому повсюдно присутньою метафорою «дружба народів».

Однією з головних прикмет дружби народів стала реабілітація традицій
ної російської культури та російського націоналізму як стрижня радянської 
едности. На перший погляд здається, що культурна революція передбачала 
цілком протилежну тенденцію. Зокрема, інтернаціоналізм культурної ре
волюції, що його прикладом були офіційні пропозиції перевести російське 
письмо на латинку, було пов’язано з наступом на традиційну російську куль-

268 Й. Сталін, «Політичний звіт ЦК XVI з’їздові ВКП(б)»: 71.
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туру. Та водночас украй централізований і державний характер революції 
згори спонукав більшовиків дужче спиратися на єдину націю, що якнайтіс
ніше ототожнювалася з радянською державою, -  росіян. Як ми бачили, рево
люціям згори притаманна тенденція набувати щораз сильнішого націоналіс
тичного забарвлення.

Ця тенденція щонайочевидніше увиразнилася у словах, якими Сталін 
звернувся до групи радянських господарників у лютому 1931 року і в яких 
вражає відверте оросійщення більшовицької революції згори:

Затримати темпи -  це значить відстати. А відсталих б'ють. Але ми не хо
чемо бути битими. Ні, не хочемо! Історія старої Росії полягала, між ін
шим, в тому, що її раз у раз били за відсталість. Били монгольські хани. 
Били турецькі беки. Били шведські феодали. Били польсько-литовські 
пани. Били англо-французькі капіталісти. Били японські барони. Били 
всі -  за відсталість. За відсталість військову, за відсталість культурну, за 
відсталість державну, за відсталість промислову, за відсталість сільсько
господарську. Били тому, що це було вигідно й миналося безкарно. [...] ти 
слабий -  значить ти неправий, отже, тебе можна бити і поневолювати. Ти 
могутній -  значить ти правий, отже, тебе треба остерігатися.
Ось чому не можна нам більше відставати. [...]
Ми відстали від передових країн на 50-100 років. Ми повинні пробігти 
цю відстань за десять років. Або ми зробимо це, або нас зімнуть269.

Слова Сталіна -  це класичне формулювання завдань націоналістичної 
революції згори. Вони разюче різнилися від його завваг на партійному з’їзді 
в червні 1930 року, коли він викривав демонстративний інтернаціоналізм як 
прихований різновид російського націоналізму Тепер російський націона
лізм раптом набував статусу державної політики. Ба більше -  Сталін у сво
єму виступі продовжив цю думку й заявив, що подолання історичної відста- 
лости Росії -  то обов’язок не лише перед радянським робітничим класом, але 
й «перед світовим пролетаріатом»270. У такий спосіб уже демонстративний 
російський націоналізм обертався прихованим інтернаціоналізмом.

Звідки взявся цей російський націоналізм? Можна назвати чотири 
ймовірні джерела. По-перше, централізований і державний характер соція- 
лістичного наступу вимагав дедалі сильнішого опертя на росіянах як націо

269 Й. В. Сталін, «Про завдання господарників. Промова на першій Всесоюзній конфе
ренції працівників соціалістичної промисловості 4 лютого 1931 р.», Твори, т. 13:40-41.
270 Там само: 42.
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Висновки

нальності, що найдужче ототожнювалася з централізованою державою. Опір 
диктатові з боку Центру, зосібна український опір уживанню російської мови 
всесоюзними органами, відтепер щораз імовірніше могли потрактувати як 
антиросійський настрій. Друге джерело -  це зовнішня політика. З поступо
вою відмовою Радянського Союзу від принципу П’ємонту й переходом до за
хисної постави в зовнішній політиці транскордонні етнічні зв’язки неросіян 
робилися дедалі підозрілішими. Терор доби культурної революції подав при
клади таких підозр. Як осередкова радянська нація, росіяни меншою мірою 
могли мати такі зв’язки за кордоном. По-третє, колективізація наразилася 
на найзатятіший і найвідчайдушніший спротив саме в неросійських регіо
нах Радянського Союзу (див. розділи 7 і 8). Це знов-таки виставляло росіян 
в образі національносте, гідної більшої довіри. По-четверте, Сталіна дедалі 
більше турбувало неприхильне ставлення росіян до Імперії національного 
вирівнювання. Виступаючи перед українськими письменниками, він висло
вив свою стривоженість невдоволенням росіян, спричиненим коренізацією 
та відступленням російських теренів іншим республікам271. А що це невдо
волення походило ізсередини комуністичної партії, то це давало підстави для 
певного занепокоєння. Поширені в партії настрої були на користь інтернаці
оналізму. Відкинувши цей варіянт і апелюючи до російського націоналізму, 
Сталін натомість підігрував почуванням етнічних росіян-великоросів. Із по
ступовою відмовою від революційної стратегії посилення класової боротьби 
дужчала державна пропаганда російського націоналізму.

Централізація, загострена ксенофобія та колективізація були складника
ми революції згори. Невдоволення росіян становило нерозв’язну проблему, 
що виникла через розбудову Імперії національного вирівнювання й тільки 
загострилася в роки соціялістичного наступу. Тому, хоча соціялістичний на
ступ напозір посилював Імперію, він водночас непомітно зводив нанівець її 
головні засновки. Мотиви російського націоналізму, що після 1933 року по
ступово стали складником офіційної доктрини режиму, насправді були при
сутні в Сталіновому дискурсі ще наприкінці 1930 року. Крім публічної про
мови перед господарниками, виголошеної в лютому 1931 року, Сталін у груд
ні 1930-го написав вельми цікавого приватного листа Дєм’янові Бєдному, 
картаючи того за очорнення російського народу в недавно надрукованому 
фейлетоні:

Революційні робітники всіх країн одностайно рукоплещуть радянсько
му робітничому класові і, насамперед, російському робітничому класові,

271 Див.: РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 4490 (12.09.1929), арк. 16,19-20.
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авангардові радянських робітників, як визнаному своєму вождю, що про
водить найреволюційнішу і найактивнішу політику, яку будь-коли мрія
ли проводити пролетарі інших країн. Керівники революційних робітни
ків усіх країн жадібно вивчають щонайповчальнішу історію робітничого 
класу Росії, його минуле, минуле Росії, знаючи, що крім Росії реакцій
ної існувала ще Росія революційна, Росія Радіщевих і Чернишевських, 
Желябових і Ульянових, Халтуріних і Алексєєвих. Все це вселяє (не 
може не вселяти!) в серця російських робітників почуття революційної 
національної гордості, здатне рухати горами, здатне творити чудеса272.
Цей несподіваний пасаж був передвісником усієї пропаґандивної кам

панії 1930-х років. Із нього вочевидь випливає, що Сталін цілком свідомо 
намірявся заохочувати російських робітників, звертаючися до їхньої націо
нальної гордости, аби вони «творили дива». Тому особливої ваги набуває та 
обставина, що цю стратегію Сталін уперше сформулював як відрух на «на
клеп» проти російського народу:

А Ви? [...] стали виголошувати на весь світ, що Росія в минулому являла 
собою сосуд мерзоти і запустіння, [...] що «лінощі» і прагнення «сидіти 
на печі» є мало не національною рисою росіян взагалі, а значить і -  ро
сійських робітників, які, проробивши Жовтневу революцію, звичайно, 
не перестали бути росіянами. І це називається у Вас більшовицькою кри
тикою! Ні, високошановний т. Дем’ян, це не більшовицька критика, а на
клеп на наш народ, розвінчання СРСР, розвінчання пролетаріату СРСР, 
розвінчання російського пролетаріату273.
Як і в середині 1930-х років, звернення до національної гордости росіян 

було подано у формі відповіді на національний «наклеп». Пропаганда гор
дости росіян мала на меті промовити до невдоволеної російської спільноти, 
яка великою мірою існувала на ділі. Нарешті, у прикінцевих реченнях ми 
бачимо ототожнення російського пролетаріяту з пролетаріятом радянським
і з російською історією. Російські історія, культура і традиція стануть новою 
силою, що злютує радянські народи. Одинока поважна відмінність між лис
том Сталіна та пізнішою пропаґандивною кампанією середини 1930-х років 
полягає у тому, що провідну роль у Радянському Союзі все ще відведено ро
сійським робітникам, а не російському народові. Проте невдовзі нація геть 
зовсім витіснить клас.

272 Й. В. Сталін, «Тов. Дем’яну Бєдному (Уривки з листа)», Твори, т. 13:26-27. Фейлетон 
Бєдного та його лист на власний захист див.: РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 2939 (1930).
273 Й. В. Сталін, «Тов. Дем’яну Бєдному (Уривки з листа)»: 27.



7
Національна інтерпретація 

голоду 1933 року

На 1931 рік політика коренізації потрапила в доволі двозначний полі
тичний контекст. З одного боку, під час культурної революції викристалізу
валася жорстка антикоренізаційна лінія, яка спричинила хвилевий поворот 
політики в Білорусії. Кампанія терору проти національної зміновіхівської 
інтелігенції та деяких націонал-комуністів і надалі ставила під сумнів пер
спективи коренізації. Зміцнення централізації підважувало мовну кореніза- 
цію на Україні та деінде. Посилювалася тенденція тлумачити антиросійські 
почування та протистояння між титульною нацією та росіянами як свідчен
ня опозиції Центрові та прозахідної налаштованости. Можливо, найбільше 
вплинула стурбованість із приводу транскордонних етнічних зв’язків, що й 
надалі зростала після дезертирства КПЗУ. Усі ці чинники вкупі посилюва
ли занепокоєння, що коренізація радше стимулює націоналізм, замість його 
знешкоджувати. З другого боку, утопійний струмінь у культурній революції 
помножив девелопменталістські проекти розбудови націй на радянському 
Сході. Окрім того, він причинявся до таврування традиційної російської 
культури. Нарешті, Сталін привселюдно й категорично висловився на під
тримку коренізації, змусив замовкнути її критиків і відіграв назад зміну 
політичного курсу в Білорусії. Щоб Сталін підтримав жорстку антикорені- 
заційну лінію, був потрібен іще один політичний шок. Таким шоком стала 
криза хлібозаготівель восени 1932 року, що її вивершили кубанська справа 
та вирішальні антиукраїнізаційні постанови Політбюра в грудні 1932 року.

Коріння кубанської справи -  в задавненому територіяльному спорі 
УСРР із РСФРР. Він почався в перебігу делімітації кордону між республіка
ми і жеврів через наполегливі вимоги України щодо створення українських 
національних рад в РСФРР. Формування цих рад таки й стало завершаль
ним актом у розбудові Грандіозної піраміди національних рад (див. розділ 2), 
а їх скасування започаткувало її поступовий розпад. Українсько-російський 
територіяльний спір, що тривав десятиріччя, дедалі дужче сприймався цен
тральною владою як важливий аргумент на користь жорсткої антикореніза-
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ційної лінії. У цьому спорі добачатимуть агресивне зазіхання українських на
ціонал-комуністів на певну частку впливів у центральних областях РСФРР. 
Ба більше -  ці спроби не лише розглядатимуться як вияв українського наці
оналізму, але й викликатимуть дедалі більшу стривоженість із приводу наці
оналістичного українського впливу з-за кордону -  того самого, який спону
кав до дезертирства Шумського та Хвильового і який відтепер усе виразніше 
уявлятиметься як поважна загроза єдності самого Радянського Союзу.

Принцип П’ємонту 
і радянські спори за кордони

Зв’язок між цілями радянської зовнішньої політики та створенням на
ціональних територій у складі Радянського Союзу, зосібна внутрішні спори 
за кордони цих територій, не відразу впадає в очі. А втім, тут існувала на
прочуд тісна взаємозалежність. У 1920-х роках радянське керівництво по
кладало великі надії на принцип П’ємонту -  переконання, що транскордонні 
етнічні зв’язки можна буде використати для поширення радянських впливів 
на суміжні держави. Принцип цей, не бувши головним обґрунтуванням по
літики коренізації та створення національних територій (ним було завдання 
нейтралізації націоналізму в самому СРСР), все ж неабияк підштовхував ке
рівництво до переведення коренізації в усіх прикордонних регіонах. Як від
значено в розділі 2, принцип П’ємонту належав до тих чинників, через які 
національні ради спершу з’явилися в Україні. Цим намагалися дошкулити 
Польщі, яка відмовлялася надати аналогічні території своєму українському 
та білоруському населенню і яку піддавали постійній критиці в Лізі Націй за 
ставлення до цих національних меншин1. Радянські газети регулярно паплю
жили Польщу за гноблення українців та білорусів, і Наркомат закордонних 
справ Радянського Союзу навіть удавався до формальних дипломатичних 
протестів2.

В одному винятковому випадку принцип П’ємонту навіть став пер
шопричиною створення національної республіки, а саме Молдавської 
Автономної СРР. Радянський Союз не визнав анексії Румунією колишньої 
Бесарабії. 1924 року він почав чинити максимальний тиск, провокуючи там 
повстання. У рамках цих заходів здійснювано було організацію, вишкіл і

1 Див.: L. Revesz, Minderheitsschicksal in den Nachfolgestdten der Donau.monarch.ie: Unter 
besonderer Beruecksichtigung der Magyarischen Minderheit (Wien, 1990): 334-345.
2 Див.: «Факти гноблення нацменшостей у Польщі доведено», Вісти ВУЦВК, № 129
(10.06.1924): 1.
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фінансування партизанських груп у Бесарабії, ба навіть оперативне коман
дування ними3. У зв’язку з цим утворено й Молдавську АСРР, або, як ви
словився Володимир Затонський, «свій молдавський П’ємонт»4. Попри 
невеличкий розмір, ця територія дістала статус автономної республіки, 
«виходячи з майбутніх політичних перспектив Молдавської СРР»5, тобто 
евентуального приєднання Бесарабії. З цієї ж таки причини, попри протести 
румунських комуністів, розроблено молдавську літературну мову і плекано 
окрему молдавську національну ідентичність6. У формуванні цієї республі
ки кожну деталь замислювали так, щоб справити максимальний політичний 
вплив на Бесарабію.

Оскільки Молдавська АСРР залишалася в складі УСРР, українське керів
ництво охоче підтримувало її утворення. А втім, і Україна, і Білорусія, спира- 
ючися на принципі П’ємонту, домагалися передачі територій від РСФРР. Це 
спричинило непоступливу боротьбу за остаточну делімітацію кордонів між 
трьома слов’янськими республіками. Зреалізувавши першим свої територі- 
яльні претензії, білоруське керівництво створило тим самим прецедент для 
аналогічних дій із боку України -  тож саме з цього епізоду й варто розпочати 
виклад. За Ризькою угодою 1921 року великі обшири з переважно білорусь
ким населенням відійшли до Польщі, внаслідок чого рештки Білоруської 
Республіки налічували заледве 1,5 млн людности і являли собою, як наріка
ли її керівники, «мало не карикатуру на автономну республіку крихітністю 
своїх розмірів»7. Мільйони білорусів компактно мешкали на прилеглих тере
нах РСФРР, але їх не включили спочатку до складу Білоруської Республіки, 
створеної 1918 року, по-перше, з огляду на слабкість білоруської національ
ної свідомости та, по-друге, з остраху перед польськими зазіханнями на біло
руську територію8.

3Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 2 (26.03.1925), арк. 94-98.
4 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 933 (1930), арк. 28. Про утворення Молдавії див.: 
ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 1 (1924-1925).
5 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 1 (12.08.1924), арк. 95. Зрештою ці землі приєднали 
1940 року за пактом між нацистами та радянцями про поділ Східної Европи. Тоді й 
утворено Молдавську СРР.
6 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 1 (19.09.1924), арк. 119-120. У постанові про мову 
рекомендувалося зробити молдавську літературну мову якомога ближчою до мови 
молдавського населення Бесарабії.
7 ГАРФ, ф. 3316, оп. 16, спр. 206 (1923-1924), арк. 2.
8 Див.: А. Вялікі, «... по прочтении... зто письмо сжечь», Беларускі гістаричнм часопіс, 
№ 1(1995): 35.
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Наприкінці 1923 року Радянський Союз радикально змінив зовніш
ньополітичну поставу й почав поводитися щодо Польщі наступально. 
Сюди належали й спроби, подібні до бесарабських, спровокувати повстан
ня білоруської та української людности Польщі9. Щоб створити сприят
ливіші умови для застосування принципу П’ємонту, Політбюро в листо
паді 1923 року проголосувало за збільшення Білорусії шляхом передачі їй 
суміжних територій РСФРР, населених білорусами10. Негайною реакцією 
на це рішення стали типові для міжнаціональних стосунків дії, описані в 
розділі 2. Російське керівництво загрожених Вітебської та Гомельської гу
берній розпочало активну кампанію серед підвідомчого населення, органі
зовуючи спротив цій передачі. Ці зусилля, як виглядає, загалом увінчали
ся успіхом, бо всі сторони в конфлікті визнавали, що саме населення, про 
яке йшлося, хоча й білоруське в переважній більшості, опиралося такій 
передачі11.

Пояснюючи, чому на ці настрої не слід зважати, білоруські керівники 
вдалися до доводів, що їх пізніше підхоплять і їхні українські колеги. По- 
перше, вони скаржилися, що російська влада штучно зорганізувала спро
тив:

Щойно Політбюро ухвалило постанову про розширення БСРР, Вітеб
ський губком ухвалює постанову, що це питання для губернії не існує. 
Його обговорювали в пресі, будували певну кампанію відпочатку, що для 
Вітебської губернії білоруського питання немає. Залякування тим, що 
після переходу до БСРР усе переведуть на білоруську мову, було майже 
повсюдним, і внаслідок цього з’явилися ці [заперечні] відгуки12.

По-друге, республіканські керманичі визнавали слабкість білоруської 
національної свідомости, але водночас додавали, що це -  трагічний вислід 
царистської русифікації, який належить обернути навспак. І, нарешті, ро
зігрувано зовнішньополітичну карту: «Утворення розширеної Білорусії

9 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 1 (13.11.1923), арк. 45/13.
10 Див.: там само, арк. 8. Ішлося про клаптик Смоленської губернії й більшу частину 
Вітебської та Гомельської губерній.
11 Див.: там само, арк. 11-22, 34-46, 65; XIII конференцію КП (б) Белоруссш: 
Стенографический отчет (Минск, 1924): 45-46; А. Вялікі, «... по прочтении ато 
письмо сжечь»: 34-36.
12 ГАРФ, ф. 3316, оп. 16, спр. 206 (1924), арк. 37-38.
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приверне погляд білорусів за кордоном до їхньої рідної Білорусії». 
Натомість наявний стан справ створює незручності для пропаганди: «мо
лодь у школі навчають, що є три Білорусії, одна захоплена Польщею, дру
га радянська [...] і третя -  приєднана з незрозумілих причин до Росії»13. 
Цим аргументом проведено сміливу аналогію між польсько-білоруським 
кордоном, що його офіційна радянська доктрина трактувала як результат 
польсько-шляхетської агресії, та оспорюваним кордоном між Білорусією 
та РСФРР.

Зовнішньополітичний аргумент переважив. Це ясно дав зрозуміти Авель 
Єнукідзе, голова комісії, що розглядала питання кордону:

Тут треба говорити відверто. Це є ламанням населення, і я розумію бі
лорусів: діти розуміють більше російську мову, ніж білоруську, і з по
гляду культурного, та й інтересу народу, ми приносимо жертву [...]. Але 
в цьому разі ми керуємося політичними міркуваннями, з огляду на які 
ми повинні розширити БСРР: привернути до неї увагу закордонних 
країн. Ось із цього виходячи, ми віддаємо це населення БСРР, розши
рюємо її й тим самим показуємо певну національну політику радян
ської влади14.

У березні 1924 року комісія з питань кордону проголосувала за передачу 
16 повітів РСФРР (близько 2 млн. мешканців) Білорусії. Ця акція була ілю
страцією як тієї ролі, що її відводили принципові П’ємонту в прикордонних 
республіках Радянського Союзу, так і відкинення права хоч би й на добро
вільну асиміляцію.

У грудні 1926 року Білорусії передали зі складу Гомельської губернії ще 
два повіти, завершивши формування білорусько-російського кордону15. Цим 
Мінськ назагал задовольнився, а можливість постання білоруського питан
ня в РСФРР зійшла нанівець. Табл. 25 засвідчує, що в прикордонних повітах 
РСФРР залишилося обмаль білорусів.

13 Там само, арк. 105. [Цитати подано в перекладі з англійської. -  Ред]
14 Там само, арк. 40.
15 Див.: Советская политика за 10 лет по національному вопросу в РСФСР, под ред. 
И. Лазовского и И. Бибина (Москва; Ленинград, 1928): 150,171-172. Про захопливий 
перебіг дискусії з цього приводу на засіданні Політбюра див.: А. Вялікі, «... по прочте- 
нии... зто письмо сжечь»: 36-37.
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Табл. 25. Національний склад населення 
в повітах РСФРР, 

суміжних із Білоруською СРР

Регіон Кількість
росіян

Частка 
росіян 

від загалу, 
%

Кількість
білорусів

Частка 
білорусів 
від загалу, 

%
Загалом

Псковська губернія
Велізький повіт 111.961 87,3 9.528 7,4 128.241
Невельський повіт 125.156 83,4 16.746 11,2 150.030
Себезький повіт 118.216 92,5 4.326 3,4 127.779

Смоленська губернія
Демідовський повіт 162.949 98,7 141 0,1 165.024
Смоленський повіт 498.279 92,3 10.246 1,9 539.871
Рославльський повіт 351.316 95,8 3.171 0,9 366.630

Брянська губернія
Клінцовський повіт 263.989 88,3 6.679 2,2 298.825
Новозибковський повіт 139.737 78,4 5.608 3,1 178.136

8 повітів сумарно 1.771.603 90,6 1.771.603 2,9 1.954.536

Джерело: Всесоюзная перепись населених 1926 года, т. I—II (Москва, 1928).

Аналогічно й табл. 26 свідчить, що з білоруського боку кордону між обо
ма республіками, за винятком Гомельської округи, білоруси становили пере
важну більшість людности. Таким чином кордон між Білорусією та РСФРР 
майже ідеально збігся з етнографічною межею розселення білорусів і росіян, 
як її зафіксував перепис 1926 року. У спірних випадках кордон провели, тро
хи схиляючися на користь білорусів16. Цей результат став прецедентом для 
делімітації кордону між Україною та РСФРР.

Зважаючи на значення принципу П’ємонту в розв’язанні спору за кор
дон між Білорусією та РСФРР, можна було б очікувати, що у визначенні 
кордону між Україною та РСФРР він відіграє ще помітнішу роль, адже укра
їнська меншина в Польщі була численнішою за білоруську й більше поділя

16 Якби міжетнічної межі дотримуватися невідхильно, чотири прикордонні ра
йони Гомельської губернії з переважно російським населенням (Добрушський, 
Краснобудський, Носовицький і Свєтіловицький) мали б відійти до РСФРР. Сумарне 
населення цих районів становило заледве 130 тис. 728 осіб.
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ла революційні настрої17. Попри це, зовнішньополітичні справи не зумовили 
сильної підтримки центром ідеї розширення територіяльних меж України. У 
складі Радянського Союзу Україна й без того далеко перевершувала решту 
територіяльних утворень економічним і політичним потенціялом. Фахівці з 
економічного планування, що працювали в Центрі, таки й уважали її завели
кою, а тому передбачали її поділ на дві окремі економічні області18. Крім того, 
східний кордон України з РСФРР стояв під знаком непевности. У високоін- 
дустріял ізованому Донбасі розвинулася майже чисто російська міська культу
ра, а україномовному селянству бракувало національної свідомости19. У січні 
1918 року місцеві більшовицькі ватажки навіть наважилися на сміливу спро
бу відокремити цей регіон від України, проголосивши ефемерну Донецько- 
Криворізьку Республіку20. У грудні 1919 року до відновленої Української 
Республіки ввійшли і Донбас, і частина колишніх земель Війська Донського.

Табл. 26. Національний склад населення в округах Білоруської СРР, 
суміжних із РСФРР

Округа Кількість
білорусів

Частка 
білорусів 

від загалу, %
Кількість

росіян
Частка 
росіян 

від загалу, %
Загалом

Вітебська 454.402 77,9 53.508 9,2 583.391
Гомельська 194.712 47,8 150.472 36,9 408.074
Калінінська 346.449 92,4 6.321 1,7 374.923
Оршанська 368.467 88,5 13.943 3,3 416.309

З а г а л о м 1.364.030 76,5 224.344 12,6 1.782.697

Джерело: Всесоюзная перепись населения 1926 года, т. X (Москва, 1928).

Тому місцеві російські комуністи гадали, що Україна вже й так домо
глася для себе переваг. Навпаки, в 1924 році, з утворенням великого і полі
тично впливового Північно-Кавказького краю, з’явилися зазіхання на східні

17 Див.: Janusz Radziejowski, The Communist Party of Western Ukraine, 1919-1929 
(Edmonton, 1983): 1-29.
18 Див.: И. Г. Александров, Зкономическое районирование России (Москва, 1921): 10- 
11,12-14.
19 Див.: Гіроакі Куромія, Свобода і терор у  Донбасі. Українсько-російське прикордоння. 
1870-1990-і роки (К„ 2002).
20 Див.: М. О. Скрипник, «Донбас і Україна»: 160-163.
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прикордонні землі України. Зокрема, Північно-Кавказький край висунув 
претензії на Шахтинський район, де більшість становили росіяни, а також 
на заселені переважно українцями землі побіля портового міста Таганрог. 
Діючи за вже звичною схемою, північнокавказьке керівництво з успіхом 
зорганізувало схвалення цієї ідеї місцевою людністю. Комісія ЦВК, сформо
вана 1924 року для розгляду цього спору, доповідала про отримання «цілої 
низки звернень» від місцевого населення на підтримку позиції Північно- 
Кавказького краю21.

Українське керівництво неохоче визнало, що економічні аргументи та 
бажання населення промовляють на користь відступлення цих територій22. 
У листопаді 1924 року переважно російський Шахтинський район і частину 
Таганрозької округи постановою ВУЦВК було виведено з-під української 
юрисдикції. Однак та сама постанова містила й зустрічну претензію на іс
тотно більшу смугу території РСФРР (з населенням 2 млн 50 тис. 956 чол. 
і часткою українців 69%), розташовану вздовж північно-східної ділянки 
українського кордону в межах Брянської, Курської та Воронезької губерній 
РСФРР23. На цих територіях українська пропаганда переважила й породила 
цілий потік звернень і листів на користь їх приєднання до України24. Місцева 
російська влада називала застосовані методи незаконними:

Політика української влади в тому, щоб використовувати різні способи 
для приваблення населення, як-от призначення вищої платні працівни
кам сільрад, штучне підвищення ціни хліба та збирання петицій за при
єднання до України шляхом індивідуального переконування кожного 
подвір’я25.

Після дев’ятнадцятимісячної тяганини й боротьби в жовтні 1925 року 
з’явилася компромісна постанова ЦВК. До Північного Кавказу відійшов 
Шахтинський район і три чверті Таганрозької округи. Навзамін Україна діс
тала десь половину території, яку просила від РСФРР (з населенням 1 млн

21 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 17, спр. 718 (1925), арк. 76.
22 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1984 (1924), арк. 6-7.
23 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 17, спр. 718 (1925), арк. 26; ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1984
(1924), арк. 46-57.
24 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 17, спр. 718 (1925), арк. 128; ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1984
(1924), арк. 9-28.
25 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 17, спр. 718 (1925), арк. 40. [Цитату подано в перекладі з 
англійської. -  Ред.].
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19 тис. 230 чол. і часткою українців 58,1%)26. Це рішення задовольнило 
Північний Кавказ, та аж ніяк не Україну.

Порівняння кордону РСФРР із Білорусією та Україною на підставі да
них перепису 1926 року дає змогу зрозуміти причини невдоволення укра
їнців. Як уже зазначалося, кордон між Білорусією та РСФРР провели так, 
аби він майже збігався з етнічною російсько-білоруською межею. Табл. 27 
показує, які чималі терени вздовж свого східного кордону з РСФРР мала
б отримати Україна, якби було застосовано той самий етнографічний прин
цип: вона могла законно претендувати на територію сусідньої республіки з 
населенням понад п’ять мільйонів осіб. Унікальність України полягала не 
лише в обсязі її претензій до РСФРР, але й у самому факті наявности таких 
претензій. У решті випадків по всьому Радянському Союзові кордони прове
ли на користь неросійських територій коштом суміжних російських регіонів 
РСФРР27.

Українську реакцію на компроміс у питанні кордону гарно виклав го
ловний перемовник з боку України, секретар ВУЦВК Буценко в примітній 
статті, що з’явилася як передова в газеті «Вісти ВУЦВК». Він відмовився ви
знавати, що кордони визначено остаточно, оскільки «півтора міліони укра
їнців проживають на безпосередньо сумежній з УСРР території, що до цього 
часу, незважаючи на це, належить до складу РСФРР». Він стверджував, що 
з етнографічних і господарських міркувань вони мали б належати Україні, 
а тому «державний кордон між УСРР та РСФРР ще далеко не врегульо
ваний і доля українського масиву Курщини та Воронежчини цілком ще не 
вирішена»28. Україні пощастило домогтися створення ще однієї комісії, що

26 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 1984 (1925), арк. 46-57; ГАРФ, ф. 3316, оп. 17, спр. 719 
(1925), арк. 2-7; Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правитель- 
ства СССР( 1926): 4/28.
27 Це правило без винятку. Хіба що Татарія відступила деякі райони з переважно та
тарським населенням, але не російським регіонам РСФРР, а Башкирії. Навпаки, май
же в усіх автономних республіках і областях були прикордонні райони, де росіяни 
становили більшість населення. Якби етнографічну засаду застосували послідовно, 
Ойротська АО залишилася би без чотирьох районів (із загальної кількости 10), Бурят- 
Монгольська АСРР -  без чотирьох (із 11), Башкирська АСРР -  без чотирьох (із вось
ми), Татарська АСРР -  без чотирьох (із 12), Дагестанська АСРР -  без двох (із 16), 
Чуваська АСРР -  без одного (з п’яти), АСРР Німців Надволжя -  без трьох (із 14), 
Марійська АО -  без чотирьох (із дев’яти), Вотська АО -  без двох (із трьох). Казахстан 
утратив би дев’ять повітів.
28 А. Буценко, «До врегулювання кордонів УСРР з РСФРР», Вісти ВУЦВК, № 181
(11.08.1925): 1.
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працювала до 1929 року29. Політбюро ЦК КП(б)У навіть висилало автори
тетну делегацію в складі Кагановича, Чубаря та Петровського, щоб викласти 
суть справи перед ЦК ВКП(б)30. Успіх був вельми скромний: у 1926 році до 
України перейшли три райони з населенням 178 тис. 508 чол.31.

Табл. 27. Національний склад населення в регіонах РСФРР, 
суміжних з Українською СРР

Регіон Кількість
українців

Частка 
українців 
від загалу,

%

Кількість
росіян

Частка 
росіян 

від загалу,
%

Загалом

Курська губернія 
(1 повіт і 7 волостей) 346.344 57,4 248.996 41,3 603.041
Воронезька губернія 
(4 повіти та 3 волості) 970.028 65,9 499.595 33,9 1.472.229
Північно-Кавказький край 
(2 округи та 16 районів) 1.669.634 54,9 950.729 31,3 3.028.997

З а г а л о м
(5 повітів, 10 волостей, 
2 округи та 16 районів) 2.986.004 58,4 1.669.320 33,2 5.104.267

Джерело: Всесоюзная перепись населення 1926 года, т. III (Москва, 1928): 72-79 і т. V (Москва, 
1928): 252-266. В усіх випадках ідеться лише про прилеглі до України території з переважно україн
ським населенням.

Україна й надалі плекала надії, за неї вступиться Політбюро. Микола 
Скрипник ще й 1929 року надрукував статтю, де обстоював потребу тери- 
торіяльного розширення України32. Коли одеську щоденну газету 1929 року 
переведено на українську мову, новий редактор обрав для неї назву 
«Чорноморська комуна», підкреслюючи претензії України на надчорномор-

29 Протоколи цих комісій див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 17, спр. 718,720.
30 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 11 (02.08.1927), арк. 107/5.
31 Див.: «Характер території, що її приєднано до України»: Вісти ВУЦВК, № 70
(23.09.1926): 2.
32 Див.: М. Скрипник, «Про кордони УСРР», Статті й промови, т. 2, част. 1 (Харків, 
1929): 315-330.
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ський Кубанський край33. У лютому 1929 року, під час зустрічі Сталіна з де
легацією українських письменників, український фахівець із національної 
політики Андрій Хвиля порушив питання про кордони України. Відповідь 
Сталіна (часково вже цитована у розділі 2) була прецікавою:

Це питання декілька разів обговорювалося [в ЦК], бо зачасто міняємо 
кордони [сміх], зачасто кордони міняємо -  це справляє погане вражен
ня й усередині країни, й поза нею. [...] Усередині ми ставимося обережні
ше до цього питання, тому що в нас деяких росіян це викликає великий 
спротив. На це треба зважати. [...] У нас щоразу, коли таке питання ста
виться, починають гарчати: а як мільйони росіян на Україні гноблять, не 
дають рідною мовою розвиватися, хочуть силоміць зукраїнізувати тощо 
[сміх]. Це питання суто практичне. Воно зо два рази в нас стояло. Ми 
його відклали -  дуже часто міняються кордони. Білорусія ставить тепер 
питання про те, щоб частину Смоленської губернії приєднати до них.
Це також викликає спротив у росіян. Я думаю, що таке питання треба 
розв’язувати обережно, не надто забігаючи вперед, щоб не розвивати за
перечного спротиву з боку тієї чи тієї частини населення34.

При цій нагоді Сталін визнав, що часті зміни кордонів упродовж 
1920-х років загострили міжнаціональне протистояння. Усвідомленням цьо
го факту можна пояснити, чому 1928 року пересуненню внутрішніх кордонів 
загалом поклали край.

Більше важить те, що Сталін виказав стурбованість із приводу росій
ських національних почувань. Він іще міг жартувати над запеклим спроти- 
вом українізації з боку російського населення України, та не над спротивом 
російського населення РСФРР територіяльному розширенню України та 
Білорусії. Тут він схилявся до великої обережности. В унісон із цим тоді 
ж таки відбулося ще кілька схожих подій. Як уже зазначалося, в лютому 
1930 року Політбюро скасувало плани переведення російської мови на ла
тинку, а в грудні 1930 року Сталін дав жорстоку нагінку Дєм’янові Бєдному 
за образу національних почувань росіян (див. розділ 6). Із посиленням 
Сталінового занепокоєння національним самопочуттям росіян спір за кор
дон між РСФРР і УСРР згодом дасть вирішальний поштовх до докорінного 
перегляду радянської національної політики.

33 Див.: Іван Майстренко, Історія мого покоління (Едмонтон, 1985): 225.
34 РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 4490 (1929), арк. 19-20. У стенограмі прізвища Хвилі не
має, але його запитання згадано деінде -  див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 7, спр. 120 (03.04.1929), 
арк. 19-20,26-27.
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А втім, Сталіна надалі глибоко турбували і національні почування укра
їнців. Він зустрівся з українськими письменниками, аби ще раз запевнити 
радянську українську інтелігенцію в тому, що соціялістичний наступ не 
означає відходу від радянської національної політики. Симптоматично, що 
після свого неформального виступу Сталін поцікавився в присутніх: «Як у 
Галичині йдуть справи?» Він завважив, що до революції Галичина була осе
реддям українського руху, і запитав щодо теперішнього стану: «Гегемонія у 
ваших руках?» Авжеж, його запевнили, що раніше Галичина справді була 
«П’ємонтом розвитку української культури», але тепер усе стало навпаки. 
Коли Сталін поцікавився, чи розуміють галичани українську мову, вживану 
на Радянській Україні, один із письменників, нав’язуючи до іредентистської 
спрямованости зовнішньої політики, жартома відповів: «Можна приєднати 
Галичину до України, вони нас розуміють»35.

Зустріч Сталіна з українськими письменниками оприявнила два важли
ві факти щодо спору за кордон між УСРР і РСФРР: по-перше, дедалі більшу 
дражливість питання про національні почування росіян; по-друге, чинність 
принципу П’ємонту в зовнішньополітичній концепції Сталіна (попри вплив 
справи ІПумського та розпад КПЗУ). Ця суперечність спонукала Сталіна та 
Політбюро до вичікувальної тактики. Не відкидаючи остаточно українських 
претензій, вони й не давали дозволу на нові передачі територій після остан
ньої постанови ЦВК, виданої в жовтні 1928 року, що нею Україні передано 
від РСФРР заледве якихось 14 сіл36.

Українське питання в РСФРР

Друга відповідь України на незадовільне розв’язання питання кордону 
в 1925 році (так само сформульована в передовій статті «Вістей ВУЦВК» за 
Буценковим підписом) полягала в захисті національних прав українців, що 
проживали в РСФРР. За твердженням Буценка, шістьом із половиною міль
йонам українців РСФРР відмовляли в їхніх національних правах, а отже 
Україна мусить зацікавитися питанням українського населення РСФРР37. 
Буценкова стаття була примітна тим, що не лише містила привселюдну пре
тензію на територію РСФРР, але й відкрито нарікала на впослідження там 
української меншини, повторюючи в пом’якшеній формі розгорнуту рів

35 РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 4490 (1929), арк. 22-23,24,21.
36 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 17, спр. 120 (1928), арк. 112.
37 Див.: Вісти ВУЦВК, № 181 (11.08.1925): 1. Пор. також раніше опубліковану статтю: 
«Стан української нацменшости в СРСР», Вісти ВУЦВК, № 172 (30.07.1925): 3. Як за
свідчить перепис 1926 року, насправді в РСФРР було 7,9 млн українців.
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ночасно в пресі гучну кампанію на захист української меншини в Польщі. 
Микола Скрипник дійшов до того, що провів цю аналогію відверто. На квіт
невому (1925 року) Пленумі ЦК КП(б)У він привітав ухвалену Комінтерном 
у грудні 1924 року резолюцію із закликом передати з часом Україні всі землі 
Польщі, Чехословаччини та Румунії, населені переважно українцями, і ви
ступив також за поширення цієї засади на райони РСФРР, де українці ста
новили більшість38. УСРР вживалася в роль П’ємонту не лише для українців 
поза межами СРСР, але й для тих, що мешкали в Росії.

Отже, ухвалений 1925 року компроміс щодо кордону привів до появи 
українського питання в РСФРР. Його важливість пояснювалася кількома 
причинами. По-перше, перепис 1926 року зафіксував на території РСФРР
7 млн 873 тис. 331 українця. Отже, українці за чисельністю вдвічі переви
щували наступну за розміром меншину (казахів -  3,85 млн осіб) і становили 
29,7% усіх неросіян, що мешкали в РСФРР. Якщо відняти автономні рес
публіки та області, частка українців сягала 53,1% від усіх неросіян у власне 
російських регіонах РСФРР39. Від статусу цих українців на велику міру за
лежало, чи РСФРР (за винятком автономних республік і областей) стане 
багатонаціональним, чи майже суто російським етнічним простором.

По-друге, українське питання було пов’язане з важливою проблемою аси
міляції. 1926 року лише 67% українців РСФРР назвали рідною мовою україн
ську40. Більшість місцевих чиновників ставилися до цього процесу як до при

38 Див.: М. Скрипник, «Зліквідувати люксембургіянство», Статті й промови, т. 2, 
част. 1: 75-76. Пор.: М. Скрипник, «Про кордони УСРР»: 315-330. Скрипник на
віть намагався здобути підтримку Комінтерну для своєї позиції; див.: М. Скрипник, 
«Національне питання в програмі Коминтерну», Статті й промови, т. 2, част. 2: 192— 
194.
39 Підрахунки ці виконано на підставі даних перепису 1926 року: Всесоюзная перепись 
населення 1926 года, т. IX (Москва, 1928): 65-95. В усій РСФРР мешкало 100 млн 
623 тис. 474 осіб; із них 74 млн 72 тис. 96 росіян, 7 млн 873 тис. 331 українець, 26 млн 
551 тис. 378 неросіян. У двадцяти трьох автономних республіках і областях РСФРР 
загалом налічувалося населення 19 млн 417 тис. 551 осіб; із них росіян 5 млн 404 тис. 
981 осіб, українців 1 млн 218 тис. 967 осіб; неросіян 14 млн 13 тис. 570 осіб. У РСФРР, 
за винятком автономних республік і областей, усього населення було 81 млн 205 тис. 
923 особи; із них росіян 68 млн 667 тис. 115 осіб, українців 6 млн 654 тис. 364 особи, 
неросіян 12 млн 537 тис. 808 осіб.
40 Див.: там само: 34-35. Із 7 млн 837 тис. 331 українця в РСФРР українську мову вва
жали рідною 5 млн 276 тис. 787 осіб. Відповідні цифри для інших національностей: бі
лоруси -  94 тис. 859 із 637 тис. 634 осіб (14,9%), євреї -  278 тис. 474 із 566 тис. 917 осіб 
(49,1%), поляки -  83 тис. 785 із 197 тис. 827 осіб (42,3%).
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родного (великою мірою через поширене уявлення, що українці й білоруси 
принципово не відрізняються від росіян) і стверджували, що йому не варто 
штучно перешкоджати. Однак радянська політика послідовно відкидала аси
міляцію. Тому українське питання було ще й лакмусовим папірцем щодо сер
йозносте намірів радянської влади протидіяти навіть самохітній асиміляції.

По-третє, доля українців у РСФРР, ставши істотним моментом напруги 
у відносинах між УСРР і прилеглими до неї російськими територіями, опи
нялася в полі зору Сталіна у зв’язку з його дедалі сильнішою стурбованістю 
національним ремством серед росіян, що виявлялося, зокрема, в настроях 
місцевого російського партійного керівництва.

По-четверте, на Кубані українське питання переплелося з козацьким, а 
отже з проблемами землевласности, політичної певносте та станової іден
тичносте. Як я зазначив у розділі 2, наявність цих чинників зумовлювала 
особливо завзятий опір створенню національних рад у Казахстані, Киргизії 
та автономних областях Північного Кавказу, провокуючи стихійні намаган
ня місцевої людносте вигнати росіян із цих територій. На Кубані козацтво 
було за етнічною належністю українське, а селянство становило суміш ро
сійських і українських колоністів. Попри це, співіснування конфліктів за 
становою, землевласницькою, національною та територіяльною ознаками й 
у цьому разі виявилося напрочуд вибухонебезпечним.

Нарешті, українське питання увиразнювало невизначене становище 
уряду РСФРР. Якщо український і білоруський уряди жваво боролися за на
ціональні інтереси своїх республік, то уряд РСФРР більше скидався на дуб
лікат центрального (Алєксєй Риков і Міхаіл Калінін очолювали: перший - 
Раднарком СРСР і РСФРР, а другий -  їхні ж ЦВК), а тому частіше приби
рали нейтральну поставу в суперечках між російськими регіонами та їхніми 
неросійськими сусідами. Проявом цього була нерішуча реакція РСФРР на 
українські та білоруські територіяльні зазіхання, а особливо -  активна під
тримка її урядом ідеї надання українській меншині повних національних 
прав.

Наркомос РСФРР особливо наполягав на створенні україномовних 
шкіл. Уже наприкінці 1924 року він здійснив перевірку стану україномов
ної освіти в РСФРР. Було виявлено заледве 193 початкові й кілька середніх 
шкіл з українською викладовою мовою. В цих школах навчалося лише 5% 
дітей української національносте41. У квітні 1925 року Наркомос скликав 
конференцію, щоб обговорити таке кричуще порушення радянських прин
ципів. Ці винятково низькі показники пояснили розповсюдженою непевніс-

41 Див.: ГАРФ, ф. 296, on. 1, спр. 97 (29-30.04.1925), арк. 3 ,62.
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тю щодо того, чи є взагалі якась окрема українська національність: «Жодна 
з національностей у складі СРСР ніколи не викликала стільки сумнівів сто
совно самого факту свого існування, крім української». Наркомосівські чи
новники визнавали, що хоча українці в РСФРР «приходять, після темних 
царських часів, до усвідомлення себе як національности [...], вони й надалі 
виявляють зневажливе ставлення до власної мови та негативне ставлення до 
українізації школи». Конференція визначила це як історичну трагедію, яку 
слід подолати і яка аж ніяк не може бути доводом проти українізації, і вине
сла ухвалу щодо переведення всієї початкової та середньої освіти в місцях 
розселення українців на українську мову42.

Це рішення наразилося на спротив як місцевої влади, так і великої час
тини української людности в РСФРР. На Курщині наркомосівському чинов
никові, відрядженому для здійснення українізації, заявили: «Ти хочеш в усій 
Курській губернії Хохляндію розводити»43. Цю ворожість, поза сумнівом, 
було пов’язано з побоюваннями щодо українських територіяльних претен
зій. У Воронежі українське подання повернули з коментарем: «Пропонуємо 
вам писати по-російському, бо в нас поки що не Україна, а РСФРР»44. У 
Курську один чиновник запитав тамтешніх українців, чи потрібна їм укра
їнська школа; «відповідь була несподівана -  на користь приєднання до 
України»45. Унаслідок такого спротиву під 1 січня 1927 року на всі 7,9 млн 
українського населення РСФРР працювало лише 590 україномовних шкіл. 
Проте Наркомос і надалі активно наполягав на збільшенні їхньої кількос
ті!46. Зокрема, він відкидав аргумент, що місцевому населенню треба надати 
право визначати викладову мову відповідних шкіл. Програмовий документ 
Наркомосу щодо рідномовного шкільництва не залишав щодо цього ані най
менших сумнівів:

Основним принципом для визначення викладової мови в школі тієї чи 
тієї національности має бути рідна мова дитини. [...] Практиковане було 
в деяких місцях визначення викладової мови в школі опитуванням на
селення мусимо відкинути47.

42 Див.: там само, арк. 29,62,68,83.
43 ГАРФ, ф. 1235, оп. 120, спр. 36 (1925-1926), арк. 265-268.
44 3. Островский, Проблема украинизации и белоруссизации в РСФСР (Москва,
1931): 60.
45 ГАРФ, ф. 296, on. 1, спр. 323 (1926-1927), арк. 66.
46 Див.: ГАРФ, ф. 296, on. 1, спр. 444 (1925), арк. 58; спр. 97,192. Пор.: ГАРФ, ф. 1235, 
оп. 120, спр. 36.
47 ГАРФ, ф. 296, on. 1, спр. 169 (1926), арк. 4-5.
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Це формулювання було повторене в рішенні Наркомосу щодо україні
зації від серпня 1927 року: «опрос населення, що часто практикується під 
час переводу школи на рідну мову викладання, а іноді і плебісцит треба 
відкинути»48. Отже, радянська деколонізація і в цьому разі не припускала 
навіть добровільної асиміляції.

Наркомосові бракувало моці, щоб домогтися виконання власних рішень; 
тому він раз у раз удавався по підтримку до Центру49. Втручання партійних 
центральних органів в українське питання було лише опосередкованим. У 
квітні 1925 року Пленум ЦК ухвалив резолюцію з козацького питання (на 
підставі доповіді Сєрґея Сирцова)50. Її спричинили повідомлення ОДПУ про 
невдоволення, розповсюджене поміж козацтва, про «масову контрреволю
ційну роботу» серед кубанців та про неусунуту загрозу козацької «Вандеї»51. 
Сирцов наголосив на баченні козаків некозацьким населенням «як єдиної 
суцільної контрреволюційної маси». Відповідно, на козацьких землях «по
діл за становою ознакою» превалював над класовим поділом, і постала по- 
надкласова спілка заможних і незаможних козаків52. Пленум схвалив стан
дартне радянське розв’язання виявленої проблеми: козацтву надано статусу 
національної меншини й передбачено, що воно створить власні національні 
ради. На Кубані, де козаки розмовляли українською говіркою й під час пере
пису 1926 року в переважній більшості записалися українцями, це означало 
українізацію.

На Кубані й визначиться доля українізації в усій Російській Федерації. 
Українське населення Кубанської округи становило 915 тис. 450 осіб 
(61,5%); із них козаків було близько 580 тис.53. У 1917-1918 роках кубанські 
козаки утворили були самостійницький місцевий уряд (Кубанську Раду). 
Тоді з’явилася сила українських шкіл і культурних установ. Усім їм настав 
край після перемоги більшовиків у громадянській війні, коли саму назву

48 «По раднацмену», Новим шляхом, № 1 (1927): 82.
49 Див.: ГАРФ, ф. 296, on. 1, спр. 172 (1926), арк. 15; спр. 297 (1928), арк. 10 зв.; спр. 97
(1925), арк. 6.
50 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, спр. 172 (25.04.1925).
51 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 1149 (1928), арк. 18; РГАСПИ, ф. 17, оп. 84, спр. 904
(1925), арк. 82.
52 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, спр. 172 (1925), арк. 390-396.
53 Див.: Всесоюзная перепись, т. V (Москва, 1928): 252; ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 1149
(1928), арк. 21. Категорії «козаки» в переписі 1926 року не було. Кубанське ДПУ до
повідало про 580 тис. україномовних кубанських козаків і 170 тис. російськомовних 
лінійних козаків.
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«“українців” розуміли як “самостійник”»54. Та все ж до 1924-1925 років, 
попри великий спротив північнокавказької влади, на Кубані знову відкри
лося півтори сотні українських шкіл55. Резолюція ЦК з козацького питан
ня різко пришвидшила цей процес. Північнокавказький крайком одразу ж 
пом’якшав і дав вказівку зукраїнізувати школи в усьому краї56. Отже, украї
нізація охоплювала не лише 580 тис. кубанських козаків, а всі три мільйони 
українців Північного Кавказу. На самій Кубані партійна конференція в черв
ні 1926 року ухвалила підтримати українізацію всіх кубанських окружних 
органів57.

Однак через затятий опір місцевих чиновників-росіян і апаратників 
крайового рівня ці рішення ніколи не було втілено. Для з’ясування причин 
такого спротиву ВЦВК відрядив туди спеціяльну групу, яка виявила чотири 
основні аргументи проти українізації, поширені на місцевому рівні: 1) ку
банські «українці» розмовляють окремою «кубанською» мовою; 2) вони вже 
засимільовані; 3) це посилить міжстанову ворожнечу; 4) козацький провід 
потрактує це як поступку й вимагатиме ширшої автономії58. Два останні до
води надавали особливої гостроти українському питанню на Кубані. Один 
чиновник навпростець заявив комісії, присланій ВЦВК: «Питання щодо 
українізації пов’язане з питанням про те, кому бути при владі -  нам, тобто 
іногороднім, чи їм, тобто козацтву»59. За словами іншого чиновника, козаки 
«під словом українізація розуміли, що вони отримають свою єдину, непо
дільну й випхають усіх комуністів»60. Суголосно з ними висловлювався ще 
один: «Якщо ми проводитимемо українізацію, то ДПУ має бути особливо 
напоготові»61. Ця стурбованість знайшла своє віддзеркалення в таємно
му обіжнику, що його розіслало північнокавказьке керівництво в серпні 
1926 року: він наказував покласти край українізації всього через рік після 
офіційного дозволу на неї62.

54 РГАСПИ, ф. 17, оп. 112, спр. 670 (12.06.1925), арк. 103.
55 Див.: «Культосвітня робота серед української нацменшості на Кубані», Вісти ВУЦВК, 
№196 (29.08.1925): 3.
56 Див.: Вісти ВУЦВК, № 196 (29.08.1925): 3; РГАСПИ, ф. 17, оп. 112, спр. 670 
(12.06.1925), арк. 84/10; ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 576 (1928), арк. 16 («Материальї по 
украинизации на Северном Кавказе»).
57 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 576 (1928), арк. 16.
58 Див.: там само, арк. 15.
59 Там само, арк. ЗО.
60 Там само, арк. 58.
61 Там само, арк. 80.
62 Див.: 3. Островский, Проблема украинизации и белоруссизации в РСФСР. 35.
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Під час інспекції, яку влаштувала ВЦВК, керівник ДПУ на Кубані, 
Сєрґей Міронов, написав докладного листа, де пояснював неуспіх україніза
ції в 1925-1926 роках63. Він відзначив, що після громадянської війни велику 
кількість землі забрано в козаків і віддано некозацькому населенню. Ця зе
мельна реформа була 1925 року якраз у розпалі -  і в той самий час заходи
лися коло українізації. Іще Міронов підкреслював, що пам’ять про політич
не панування козацтва залишалася дуже сильною, і обидві сторони чудово 
усвідомлювали «зміну ролей», яка сталася по революції. Він потверджував, 
що більшість козаків і надалі мріяла про відновлення Кубанської Ради та що 
їхньому масовому контрреволюційному виступові ще й 1925-го можна було 
запобігти лише вдаючися до безнастанних репресивних заходів:

Увесь партійно-радянський актив уважав, що [українізація] означає пе
редачу влади в руки козацької контррреволюції, адже це збіглося в часі 
з передачею землі та напруженою битвою за земельну реформу [...] неко- 
зацьке населення, щойно отримавши землю, але ще не облаштувавшися 
на ній, зустрічало [українізацію] з панікою й затято їй опиралося64.

Опис ситуації за Міроновим напрочуд нагадує перебіг протистояння в 
Казахстані. І там, і там сполучення міжнаціонального конфлікту із земель
ним, становим і територіяльним призводило до виняткового загострення си
туації.

На Північному Кавказі протиборство ускладнювалося втручанням 
УСРР. Як було зазначено, після незадовільного врегулювання кордонів 
1925 року Харків удався до двосічної стратегії, вимагаючи знову перегля
нути кордон і наполягаючи на наданні повноцінного статусу національної 
меншини українцям РСФРР. У цій останній справі Україна загалом додер
жувалася правил бюрократичного маневрування й утримувалася від при
вселюдних нападів на іншу сторону. А втім, публічні виступи Юрія Ларіна 
проти української національної політики в 1925-1926 роках спровокували 
українських посадовців на контратаку. На сесії ЦВК в квітні 1926 року, ре
агуючи на ларінську критику, Затонський порушив питання про ставлення 
до курських українців65. Так само й Хвиля надрукував статтю про українців 
РСФРР в органі ЦК КП(б)У газеті «Комуніст»66.

63 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 1149 (1928), арк. 16-22.
64 Там само, арк. 18-19.
65 Див.: 2 сессия ЦИК СССРЗ созьша. Стенографтеааїй отчет (Москва, 1926): 513.
66 Від 14 квітня 1926 року (ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2522 (1927), арк. 59). Пор.: 
«Українці в РСФРР», Комуніст, № 135 (16.06.1926): 1.
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Та коли на Кубані таємно припинили українізацію, Україна розгорну
ла проти сусідньої республіки безпрецедентну публічну кампанію в пресі. 
Якщо протягом 1925-1926 років українська урядова газета «Вісти ВУЦВК» 
умістила лише кілька статтей про українство в Росії, то 1927 року в ній 
з’явилася постійна рубрика «Українці в РСФРР»67. Ці публікації вражають 
полемічною спрямованістю: не лише північнокавказьке чиновництво, а й 
центральні органи РСФРР критиковано за неспроможність здійснювати ра
дянську національну політику68. Хоча в більшості статтей увагу зосереджено 
на Північному Кавказі, кампанія в пресі впродовж 1927 року розширила 
географію українського питання, охопивши й чимале українське населен
ня Далекого Сходу, Казахстану та Сибіру69. Найразючішою прикметою цих 
статтей було пристрасне підкреслення етнічної солідарности, як-от:

Ми, мешканці УСРР, цікавимось, як живуть українці поза Україною. Не 
байдуже для нас, як живеться українцям Західньої України, не байдуже, 
в яких умовах доводиться жити українцям, що емігрували до Америки.
Так саме цікавимось ми і тим, як живуть українці, розсіяні колоніями по 
ріжних місцевостях Радянського Союзу70.

У тому ж дусі репортаж із Північного Кавказу в 12 статтях розповідав 
українським читачам про історичну присутність українців у цьому краї та 
про інтерес північнокавказьких українців до їхніх братів на Україні71.

Українці РСФРР, як здається, таки й бачили в УСРР дедалі чіткіше свою 
заступницю в культурно-політичних справах. Українські державні органи та 
газети в унісон повідомляли, що отримують силу скарг від українців РСФРР 
з приводу їх упослідження за національною ознакою, а також прохань про 
культурну допомогу України72. Реакцією було розсилання книжок і часопи

67 Я нарахував чотири статті про українців РСФРР у 1925 році і шість у 1926 році.
1927 року рубрика, присвячена українцям РСФРР, з’являлася 34 рази, як правило, 
містячи по декілька статтей.
68 Наприклад, див.: «Українці в РСФРР», Вісти ВУЦВК, № 37 (15.02.1927): 3; № 133
(18.06.1927): 4; № 233 (12.10.1927): 5; № 261 (15.11.1927): 4.
69 Див.: М. Трублаїні, «Українці на Далекому Сході», Вісти ВУЦВК, № 83 (13.04.1926): 2; 
«Українці в Казахстані», Вісти ВУЦВК, № 194-198 (27.08.-01.09.1927); «Українці в 
Сибіру», Вісти ВУЦВК, № 229 (0710.02.1927): 4.
70 М. Трублаїні, «Українці на Далекому Сході»: 2.
71 Див.: Вісти ВУЦВК, № 39-76 (27.04.-13.06.1927).
72 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 112, спр. 670 (12.06.1925), арк. 96; ГАРФ, ф. 1235, оп. 120, 
спр. 36 (1925), арк. 220, 243; «Українська книжка в українських колоніях Союзу»,
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сів, навіть відрядження українських учителів73. У такий спосіб Україна по
чинала набувати образу П’ємонту в очах українців РСФРР. Ці новопосталі 
взаємини викликали роздратування й почуття загрожености в керівництва 
Північного Кавказу:

Я не говоритиму про офіційну полеміку, що точиться на шпальтах україн
ської преси. Про це всі знають. Але ми знаємо й про інший, неофіційний 
бік. Ми маємо це на підставі повідомлень ДПУ. Це курс, спрямований на 
незалежну Україну74.

Цей коментар голови північнокавказького уряду міг стосуватися гру
пи, яку 1927 року заарештувало ДПУ за прагнення приєднати Кубань до 
України. Один із її членів таки ж і потвердив підозри північнокавказької 
сторони, прохаючи про милосердя до себе на тій підставі, що його надихнула 
газетна стаття Андрія Хвилі, прочитана 1926 року75. Ще він міг стосувати
ся котрогось із донесень ДПУ на кшталт понижчого, що датується жовтнем 
1928 року й повідомляє про антирадянський рух на селі:

Щодо Північно-Кавказького краю не треба забувати, що на Кубані, крім 
станового антагонізму, існує також і національне тяжіння антирадян- 
ських елементів до налагодження зв’язку з антирадянськими елементами 
України і шовіністичні гасла останньої прищеплюються також кубан
ському антирадянському рухові. Тому, відпрацьовуючи контрреволюцій
ні групи національного характеру, треба промацувати, чи не пов’язане це 
з українською контрреволюцією76.

Саме ці гадані зв’язки націоналістичного характеру між Кубанню та 
Україною й зумовлять національну інтерпретацію голоду, яка виникне 
в грудні 1932 року.

Вісти ВУЦВК, № 132 (13.06.1925): 1; «Стан української національносте в СРСР», 
Вісти ВУЦВК, № 172 (30.07.1925): 3; «Неукраїнські українці», Вісти ВУЦВК, № 236
(15.10.1927): 3.
73 Див.: «Культосвітня робота серед української нацменшости на Кубані», Вісти ВУЦВК, 
№ 196 (29.08.1925): 3; «Неукраїнські українці», Вісти ВУЦВК, № 236 (15.10.1927): 3; 
М. Скрипник, «Зустріч», Статті й промови, т. 1, част. 1:351-352.
74 ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 1149 (1928), арк. 12.
75 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2522 (1927), арк. 58-60.
76 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД 1918-1939. Документи и материа- 
ли, под ред. А. Береловича, В. Данилова, т. 2 (Москва, 2000): 817.
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Із утворенням національних рад по всій РСФРР у 1926-1927 роках до 
кампанії Наркомосу, спрямованої на формування українських національних 
установ, долучиться ще й ВЦВК. Наприкінці 1927 року інструктора ВЦВК 
Зями (Зельмана) Островського було відряджено для перевірки перебігу 
українізації на Воронежчині та Курщині. Він засвідчив майже цілковите не
виконання тут постанов ВЦВК про національні ради77. Островський напи
сав нищівний звіт. Після капітуляції Казахстану, який сформував російські 
національні ради 1927 року, українці РСФРР залишалися найбільшою й 
незаперечною прогалиною в піраміді національних рад. На нараді з питань 
роботи серед національних меншин, що її ВЦВК провело 1928 року, україн
ське питання домінувало78. Підвищення уваги з боку ВЦВК вкупі з початком 
культурної революції привели до швидкого поступу. Воронезька та Курська 
губернії 1929 року об’єдналися в Центрально-Чорноземну область, яка від
разу ж ухвалила далекосяжний план зукраїнізувати двадцять сім районів із 
переважно українським населенням та 780 сільрад79.

Північний Кавказ опирався тискові з Центру затятіше. Спочатку там
тешнє керівництво відмовлялося навіть виряджати свого представника на 
нараду щодо роботи з національними меншинами, а у відповідь на погрози 
з боку ВЦВК вислало учасника, який категорично заперечив потребу укра
їнізації80. ВЦВК відповів скоординованою кампанією за участи чотирьох 
центральних органів. Навесні 1928 року Наркомос вислав на Кубань комі
сію, яка в своїй резолюції ще раз зробила висновок на користь українізації81. 
У березні 1928 року Рада національностей із намови Скрипника погоди
лася на масштабну перевірку становища українців у РСФРР, особливо на

77 Див.: 3. Островский, Проблема украинизации и белоруссизации в РСФСР. 46-47. На 
Воронежчині в 1927 році здійснили експеримент з українізації трьох волостей. На 
Курщині з’явилася резолюція про українізацію 35 сільських рад, але фактично для її 
виконання не зроблено нічого. Див.: М. Скрипник, «Про кордони УСРР»: 321-327.
78 Див.: Совещание уполномоченних по роботе среди национальньїх меньшинств. 
Стенографтеский отчет (Москва, 1928): 196-203. Пор.: «Украинизация трех округов 
ЦЧО», Правда, № 248 (24.10.1928): 4.
79 Див.: 3. Островский, Проблема украинизации и белоруссизации в РСФСР. 70; 
Н. Аристидов, «Обслуживание нацменьшинств -  на вьісшую ступень», Робота 
Советов [Воронеж], № 12 (1932): 23-24.
80 Див.: Совещание уполномоченних по работе среди национальньїх меньшинств. Сте- 
нографтеский отчет-. 83.
81 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 576 (1928), арк. 13.
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Північному Кавказі82. Нарешті, в липні та серпні 1928 року відбулася спіль
на перевірка національної політики на Північному Кавказі з боку ВЦВК і 
ЦКК, якою верховодив Островський83. Ці зусилля врешті-решт змусили пів- 
нічнокавказьке керівництво поступитися, і в грудні 1928 року воно схвалило 
трирічний план українізації в усіх 37 підвідомчих йому районах із переваж
но українським населенням84. Після капітуляції Північнокавказького краю 
українізація швидко поширилася на Нижнє Надволжя, Казахстан і Далекий 
Схід85. Українізація в РСФРР увінчала переможну ходу системи національ
них рад і водночас стала певною несподіванкою, адже центральне чиновни
цтво, відповідальне за національні меншини (Рада національностей, націо
нальний відділ ВЦВК, Наркомос, Раднацмен), подужало сильний спротив 
партійних органів на місцях.

Це була й перемога України -  її роль культурно-політичного П’ємонту 
неабияк зросла. Регіони РСФРР щораз частіше зверталися до України по 
допомогу в справі українізації86. У лютому 1929 року Наркомос УСРР ухва
лив рішення, яким передбачено було надавати таку допомогу за багатьма на
прямками (українські вчителі, підручники, література, періодика, навчальні 
програми, мистецькі виставки, музичні й театральні вистави, фільми, радіо
передачі, сприяння у створенні музеїв й організації літературних товариств, 
бронювання місць в українських вишах тощо). Постанова починалася з ко
роткого посилання на принцип П'ємонту:

НКО УСРР як орган Української Радянської державности, що виконує 
керовничо-провідну ролю в утворенні загально-культурних вартостей 
всього українського народу, повинен свідомо ставити перед собою за
вдання практичного обслуговування культурних інтересів та потреб

82 Див.: там само, оп. 20, спр. 204 (1928), арк. 3-5, 29-47, 60-61; оп. 22, спр. 56 (1929), 
арк. 7-11.
83 Див.: там само, оп. 64, спр. 576 (1928); Островский 3. Цит. пр. -  С. 55-56.
84 Див.: 3. Островский, Проблема украиннзации и белоруссизации в PCOCR 76; ГАРФ, 
ф. 3316, оп. 22, спр. 56 (1929), арк. 66-67.
85 Див.: О работе среди национальньїх меньшинств в Н.-В. крає (Саратов, 1929): 7-9; 
Т. Горб, «Становище Української людности Казакстану», Більшовик України, № 19-20
(1930): 60-66; ГАРФ, ф. 1235, оп. 141, спр. 1356 (1931), арк. 17; II Сессия ВЦВКXVсо- 
зьіва. Стенографический отчет, бюл. 9 (Москва, 1931): 1-9; 3. Островский, Проблема 
украинизации и белоруссизации в РСФСР. 70; Смоленський архів, стрічка 52, WKP 482 
(1929 p.), арк. 1-8; WKP 483, арк. 1-19.
86 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 36 (21.04.1930), арк. 1/7; спр. 48 (27.06.1931), 
арк. 62/1; ГАРФ, ф. 296, on. 1, спр. 475 (1931), арк. 311.
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всього українського народу, тобто не тільки населення УСРР, а також 
українців інших радянських республік87.

Українські газети закликали своїх читачів не бути байдужими й склада
ти свій унесок у допомогу «далеким поселенням українців [...] [на теренах] 
братерських республік»88. Головно Україна надсилала вчителів. Приміром, 
потребу Далекого Сходу в учителях на 30% забезпечувала вона89, та часто 
вчителі ці приїжджали самочинно. У 1932 році Наркомос офіційно вислав до 
РСФРР лише 85 учителів, але 5 тис. подалися туди з власної ініціятиви90. Це 
знов-таки свідчило про саморозвиток зв’язків між Україною та українцями 
РСФРР.

Завдяки підтримці з боку України та відносно високому культурно
му рівневі українців РСФРР, українізація поступала тут набагато хутчіше 
супроти подібних програм для решти національних меншин РСФРР. До
1932 року Центрально-Чорноземна область майже повністю зукраїнізу- 
вала свою освітню систему, створивши, зокрема, й десятки вишів91. Частка 
українців в україномовних школах на Північному Кавказі зросла з 12% у 
1928/1929 навчальному році до 80% у 1931/1932-му92. На Далекому Сході 
в 1929/1930 навчальному році українських шкіл не було зовсім, а по спливі 
двох років з’явилося 1 тис. 76 початкових і 219 середніх93. Жодна інша націо
нальна меншина не могла похвалитися таким швидким поступом. Створення 
літературних організацій, театрів, музеїв, інститутів і розгалуженої мережі 
часописів також відбулося напрочуд швидко94.

87 «Постанова Колегії НКО», Бюлетень Народнього Комісаріяту Освіти, № 11
(1929): 2.
88 М. Ефетов, «Українці в союзних республіках», Вісти ВУЦВК, № 7 (09.01.1930): 6; 
№31(07.02.1930): 3.
89 Див.: ГАРФ, ф. 296, on. 1, спр. 544 (1932), арк. 61.
90 Див.: ЦДАВО, ф. 166, on. 1, спр. 914 (1932), арк. 69. Самоплинний рух учителів, поза 
сумнівом, був реакцією на голод у сільській місцевості, вже вельми дошкульний на 
Україні в 1931-1932 роках, який трохи згодом -  у 1932-1933 роках -  поширився й на 
решту житниць Радянського Союзу.
91 Див.: ГАРФ, ф. 296, on. 1, спр. 475 (1932), арк. 309-313.
92 Див.: там само, спр. 542 (1932), арк. 87-101; ЦДАВО, ф. 166, оп. 9, спр. 784 (1931), 
арк. 69-70.
93 Див.: М. Голубовский, Ленинская национальная политика в действии (Хабаровск,
1932): 23.
94 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 22, спр. 56 (1932), арк. 109-109 зв.; Л. Саратовский, 
«Боевьіе вопросьі украинизации на Северном Кавказе», Ленинский путь [Ростов], № 6
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Українізація в РСФРР мала величезне значення для всієї радянської 
структури національних меншин. Як видно з табл. 28, через дуже велику 
кількість українського населення в РСФРР (7,9 млн осіб) частка українських 
національних рад у загальній кількості таких одиниць по всьому СРСР стала 
вельми вагомою.

Табл. 28. Кількість національних рад 
у 1931-1935 роках

Райони Сільські ради

українські в РСФРР 
неукраїнські в РСФРР 

в автономних республіках і областях 
поза автономними республіками й областями 

в Українській СРР 
у Білоруській СРР 
у Закавказькій СФРР 
у Середній Азії

*130
161
54

107
27
0

18
брак даних

*4.000
3.004

660
2.344
1.085

67
брак даних 
брак даних

Джерело: Национальние райони и сельские совети РСФСР (Москва, 1935), ГАРФ, ф. 1235, 
оп. 130, спр. З (1935).

Дані про кількість українських рад є приблизними. На Північному Кавказі було 37 національних 
районів, у Центрально-Чорноземній області -  27, у Казахстані -  29, на Далекому Сході -  9. На підставі 
даних перепису я нарахував додатково ще 28. У Центрально-Чорноземній області було 780 сільрад. 
Екстраполяцією наявного там співвідношення між українськими районами та сільрадами отримано 
приблизну цифру 4 тис. сільрад. Деякі регіони не подали відомостей про сільради, а тому це число 
можна вважати трохи заниженим. Для порівняння, в грудні 1933 року відділ національностей ВЦВК 
доповідав про наявність 117 національних районів і понад 3 тис. сільрад, тобто цифри того самого 
порядку Див.: Н. Н. Нурмаков, «III Всероссийское совещание работников среди национальньїх мень- 
шинств», Революцію и национальности, № 1 (1934): 81.

Серед національних рад у російських регіонах РСФРР кількісно пе
реважали українські. Саме завдяки їхньому існуванню регіони ці не були 
російськими всуціль (адже більшість інших рад представляли нечисленні 
народи Півночі). Крім того, українські ради важили з політичного погляду, 
даючи постійний привід для тертя між Україною та суміжними регіонами 
РСФРР.

(1931): 34-39; О. Сосуля, «Культурно-национальное строительство в ЦЧО», Робота 
советов [Воронеж], № 10-11 (1931): 40-42; И. Замч, Парторганизация на борьбу за 
укратизацию (Ростов-на-Дону, 1932): 3-9.
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Наприкінці 1932 року, коли була в розпалі безжальна кампанія хлібо
заготівлі, ця напруга таки вибухнула -  кубанською справою. Дедалі дужче 
занепокоєння центральної влади з приводу коренізації, поєднавшися з на
гальними проблемами голоду, спричинилося до національної інтерпретації 
кризи хлібозаготівель. Відповідно, в грудні 1932 року з’явилися дві ключові 
антиукраїнізаційні постанови Політбюра, що потягли за собою докорінний 
перегляд радянської національної політики. Перед тим як розглянути цей 
важливий політичний зсув, варто скласти докупи чинники, що вже й так під
точували коренізацію восени 1932 року. По-перше, відступництво КПЗУ не 
лише поставило під сумнів дієвість принципу П’ємонту, а й породило побою
вання, що транскордонні етнічні зв’язки можуть використати, аби підірвати 
єдність Радянського Союзу. Ріст скрайнього націоналізму в Східній Европі 
й головно в Німеччині загострив цю стурбованість і спонукав Радянський 
Союз прибрати більш оборонну поставу в зовнішній політиці. По-друге, не- 
знищенність фракційности за національними розподільчими лініями в май
же всіх неросійських партійних організаціях, найвиразнішим прикладом якої 
стала справа Шумського, посилювала стривоженість тим, що коренізація не 
знешкодить, а посилить націоналізм, що замість «зміни віх» націоналістами 
на користь комунізму все відбудеться якраз навпаки: націонал-комунізм пе
реросте в націоналістичний комунізм.

По-третє, кампанії терору під час культурної революції асиметрично фо
кусувалися на «місцевих націоналістах», які занадто завзято підтримували 
коренізацію, а не на «великодержавних шовіністах», котрі противилися її 
здійсненню. З огляду на використання терору як сигнальної системи, це руй
нувало уявлення про підтримку коренізації Центром. До того ж, хоча кам
панії терору було спрямовано на національну зміновіхівську інтелігенцію, 
арешти зачепили й багатьох націонал-комуністів, унаслідок чого посили
лися підозри щодо їхнього можливого зрадництва. По-четверте, зміцнення 
централізації, яке супроводжувало наступ соціялізму, зводило нанівець мов
ну коренізацію. Ще більше, вочевидь, важило те, що сповідання націонал- 
комуністичних поглядів дедалі виразніше сприймали як принциповий опір 
Центрові, а відтак і зрадництво. По-п’яте, з поширенням думки, що Імперія 
національного вирівнювання не забезпечує достатньої єдности Радянського 
Союзу в нових обставинах соціялістичного наступу та дедалі відчутнішої зо
внішньої загрози, створилися передумови для перегляду ставлення до ро
сіян. Імперія національного вирівнювання потребувала притлумлення наці
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онального самовираження росіян, аби зміцнити єдність багатонаціональної 
радянської держави. 1930 року Сталін почав висловлювати занепокоєння з 
приводу національного ремства серед росіян, спричиненого такою політи
кою. Недружні жести стосовно традиційної російської культури в Білорусії 
та Україні (але не на Радянському Сході) теж тлумачено як вияви проза- 
хідних, а отже й антирадянських настроїв. Усвідомлення антиросійської на- 
лаштованости на місцях і наявність невдоволення серед росіян, що свідчило 
про протистояння з Центром, а відтак і про антирадянськість, великою мі
рою зруйнують підмурівок і політики коренізації, і самої Імперії національ
ного вирівнювання.

Дії України, спрямовані на приєднання суміжної території РСФРР та 
культурно-політичну підтримку тамтешніх українців, загострили ситуацію 
мало не за всіма п’ятьма пунктами. Оскільки цю кампанію виправдовувано 
принципом П’ємонту, Центр лише впевнився у своїх підозрах, що транс
кордонні етнічні зв’язки можуть використовуватися для поширення не 
лише комуністичного впливу на сусідні держави, а й навпаки: українсько
го націоналістичного впливу на ключову прикордонну республіку Союзу, 
ба й гірше -  на центральні регіони РСФРР. Кампанія, що її затіяла УСРР, 
демонструвала потужність націонал-комуністичних настроїв -  адже йшлося 
про здійснення давніх планів української зміновіхівської інтелігенції: при
єднання Південної Курщини, Воронежчини та Кубані до України. Нарешті, 
вона посилювала невдоволення серед росіян у двох впливових партійних 
організаціях -  північнокавказькій та центрально-чорноземній. Така актив
ність України, витлумачена як вияв прозахідних і антиросійських настроїв, 
могла постати неабиякою загрозою для єдности Радянського Союзу. Щоб 
уреальнити таке тлумачення, знадобився шостий чинник загального поряд
ку: вплив колективізації та кризи хлібозаготівель 1932 року.

Колективізація посилила стурбованість Центру українським націона
лізмом (як і всяким неросійським), оскільки йшлося про повернення до по
літики, практикованої за часів громадянської війни, а отже можна було очі
кувати поновлення націоналістичного спротиву з боку українських селян і 
повторення «жорсткої научки дев’ятнадцятого року». Однак такий опір не 
став би тепер ні для кого несподіванкою. Радянське чиновництво в Центрі 
й на місцях мало велику недовіру до українського селянства й кубанського 
козацтва, бо пам’ятало про підтримку, яку перші надали Петлюрі та Махну, а 
другі -  білогвардійському рухові під час громадянської війни95. Ще в березні

95 Див.: Андреа Грациози, Большевики и крестьяне на Украине, 1918-1919 годи 
(Москва, 1997).
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1928 року, після форсованої кампанії хлібозаготівлі, Каганович застерігав на 
Пленумі ЦК КП(б)У:

Мушу сказати, що хлібозаготовча кампанія спричинилась до посилення 
шовінізму [...] розмови про те, що ось, мовляв, у Москву ввозять хліб, цу
кор. І шовінізм цей іде не тільки згори [від інтелігенції], але і знизу [від 
селян]. Питання про Москву і Радянський Союз [як колоніяльну метро
полію], питання, що на них Волобуєв дав глибоко фальшиві, неправиль
ні, шкідливі та ганебні відповіді, тепер гостро ставлять куркулі96.

У повідомленнях ОДПУ Україну та козацькі регіони Північного Кавказу 
постійно згадувано як найнебезпечніші потенційні осередки контрреволюції 
на селі97. Масове селянське повстання, яке розпочалося в лютому-березні 
1930 року вздовж лінії польсько-українського кордону і в якому взяли участь 
десятки тисяч українців і поляків, унаочнило найгірші побоювання радян
ської влади98. У березні 1930 року, коли опір колективізації сягнув апогею, 
45,1% масових селянських заворушень (2 тис. 945 із 6 тис. 528) припадало 
на Україну, чиє населення становило 19,5% від загальносоюзного. За ввесь 
1930 рік частка України в загальній кількості масових виступів становила 
29,8% (4 тис. 98 із 13 тис. 754)99. Упродовж 1930 року в звітах українського 
ДПУ про селянський опір колективізації та розкуркуленню, надто ж про зга
дане повстання, є кілька повідомлень про українські націоналістичні гасла, 
а якщо те чи те село було неспокійним і під час громадянської війни, то цей 
факт конче відзначували100.

96 РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 15 (12-16.03.1928), арк. 21.
97 Див.: Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД 1918-1939. Документи и ма- 
териали, т. 2: 814-817, 1016-1038; Трагедия советской деревни. Коллективизация и 
раскулачивание. Документи и материали, под ред. Н. Ивницкого и др., т. 2 (Москва, 
2000): 89-92,94-98,642.
98 Див.: Andrea Graziosi, «Collectivisation, revoltes paysannes et politiques gouver- 
namentales a travers les rapports du GPU d’Ukraine de fevrier-mars 1930», Cahiers du 
monde russe et sovietique, vol. 35 (1994): 437-632.
99 Див.: Lynne Viola, Peasant Rebels under Stalin. Collectivization and the Culture of Peasant 
Resistance (Oxford, 1996): 138-139.
100 Див.: Andrea Graziosi, «Collectivisation, revokes paysannes et politiques gouverna- 
mentales a travers les rapports du GPU d’Ukraine de fevrier-mars 1930»: 437-632; nop.: 
ЦДАГО, ф. 1, on. 20, 3184 (1930); cnp. 3195 (1927-1930), 2522 (1927-1931), 3185
(1930); Lynne Viola, Peasant Rebels under Stalin. Collectivization and the Culture of Peasant 
Resistance: 120-121. Я маю сильну підозру, що насправді ОДПУ дуже перебільшувало
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Масові повстання проти колективізації відбувалися не лише на Україні. 
Опір колективізації охопив увесь Радянський Союз, хоча назагал він був за
взятіший і запекліший у регіонах із неросійським і козацьким населенням101. 
На додачу до лютневого українського повстання 1930 року, наступ колекти
візації спровокував масовий еміграційний рух серед західних національних 
меншин Радянського Союзу. Попри те, що в східних національних регіонах 
колективізацію проводили далеко не так настирливо, спротив із застосу
ванням насильства набув тут набагато більшого поширення. Із-поміж 1 тис. 
197 службовців сільрад і активістів, убитих протягом 1930 року, 438 (36,59%) 
припало на східні республіки: Середню Азію, Казахстан, Закавказзя, націо
нальні регіони Північного Кавказу, Башкирію й Татарію102. У Ферганській 
долині в Середній Азії в лютому 1930 року вибухнуло ще одне повстання, 
яке охопило 5 тис. 200 осіб і привело до відродження басмацького руху опо
ру, що його придушено лише із залученням сил Червоної Армії103. Підрозділи 
Червоної Армії вирушали також до Чечні, Інґушетії, Карачаєво-Черкесії та 
Дагестану, де їхнім завданням була ліквідація збройних угруповань, що на
лічували зазвичай від 200 до 800 осіб, але в одному випадку -  «1200 багнетів, 
400 шабель та артилерію»104.1 в Карачаєво-Черкесії, і в Чечні червоноармійці 
мусили вести 10-денні бої проти повстанців, причому в другому випадку її 
втрати становили 8 убитих, 18 поранених і 278 полонених105. Збройне по

внесок українського націоналізму в селянську непокору, але й саме це перебільшення 
є дуже промовистим.
101 Див.: Lynne Viola, Peasant Rebels under Stalin. Collectivization and the Culture of Peasant 
Resistance: 164; H. А. Ивницкий, Коллективизация u раскулачивание (начало 30-х го- 
дов) (Москва, 1996): 92. Статистичні дані див.: Lynne Viola, Peasant Rebels under Stalin. 
Collectivization and the Culture of Peasant Resistance: 100-180. Численні приклади див.: 
Трагедия советской деревки. Коллективизация и раскулачивание. Документи и мате- 
риали, т. 2:191-194,235-241,368,405-409,430-432,704-706,787-808.
102 Див.: Lynne Viola, Peasant Rebels under Stalin. Collectivization and the Culture of Peasant 
Resistance: 110. У цих регіонах мешкало 18,05% радянського населення. Питома вага 
вбивств тут була в 2,6 раза вища супроти решти Радянського Союзу.
103 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 2140 (1930), арк. 88-91; Baymirza Hayit, “Basmatschi’’ 
Nationaler Kampf Turkestans in den Jahren 1917 bis 1934 (Кбіп, 1992): 362-375.
104 Див.: H. А. Ивницкий, Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов): 156— 
157; РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 8 (25.02.1930), арк. 118/17; РГАЕ, ф. 7486, on. 1, 
спр. 131 (1930), арк. 81-82; «Чечня: вооруженная борьба в 20-30 годьі», Воєнно- 
исторический архив, № 2 (1997): 118-175.
105 Див.: Н. А. Ивницкий, Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов): 157.
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встання вибухнуло в Чечні ще й 1932 року106. У Казахстані одна з озброє
них груп налічувала 2-3 тис. чол., а ще дві -  приблизно по 500107. Червоній 
Армії довелося втручатися й в Азербайджані, де кілька тисяч селян подалися 
до повстанців108. Такий запеклий збройний опір мав місце майже винятко
во в східних національних регіонах, хоч і на козацьких землях Північного 
Кавказу він теж був надзвичайно впертий.

Політбюро зреагувало на цей затятий спротив скликанням позачерго
вої конференції ЦК для обговорення колективізації на Сході. Наслідком 
її роботи стала ухвалена 20 лютого таємна постанова «Про колективіза
цію та боротьбу з куркульством у національних економічно відсталих ра
йонах», яка забороняла застосовувати в національних регіонах Середньої 
Азії, Казахстану, Закавказзя, Північного Кавказу та Бурят-Монголії ті самі 
методи, що й у розвинених західних регіонах109. Коли справа дійшла до ви
конання цієї ухвали, її дію поширили й на решту східних територій110. На 
початку березня Калінін звинуватив голову ЦВК Татарії в «контрреволю
ції» за наполягання на масовому розкуркуленні в національній республіці111. 
Отже, Центр мусив піти на тимчасову поступку, вповільнивши темпи колек
тивізації на Сході. З часом сила спротиву колективізації, що його чинили 
неросіяни, стала додатковим важливим чинником, який спонукав радянське 
керівництво розглядати центральні російські терени як політично певніші 
порівняно з національними окраїнами. Це була й одна з передумов кубан
ської справи.

У зв’язку з колективізацією ставлення до кубанських козаків знову на
бувало форм, притаманних добі громадянської війни, а це, своєю чергою, ви
кликало неабиякий спротив з їхнього боку. Відповідно, опір українізації на 
Північному Кавказі дедалі сильнішав. Північнокавказькі апаратники заяв
ляли, що «українізація перешкоджає цій кампанії», а тамтешніх пропаґато-

106 Див.: «Чечня: вооруженная борьба в 20-30 годьі», Военно-исторический архив, № 8 
(2000): 118-175.
107 Див.: Н. А. Ивницкий, Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов): 158; 
Голод в казахской степи. (Письма тревоги и боли) (Алматьі, 1991): 142-143; М. Омаров, 
Расстрелянная степь (Алмати, 1994): 3-56.
108 Див.: Н. А. Ивницкий, Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов): 159; 
РГАСПИ, ф. 80, оп. 25с, спр. 1 (1929-1930), 2 (1930).
109 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 8 (20.02.1930), арк. 118/44.
110 Див.: РГАСПИ, ф. 558, on. 11, спр. 38 (06.04.1930), арк. 83; Трагедия советской дерев
ки. Коллективизация и раскулачивание. Документи и материали, т. 2:260,305.
111 Див.: РГАСПИ, ф. 94, on. 1, спр. 13 (10.03.1930), арк. 276-277.
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рів українізації часто-густо було тавровано як «націоналістів», чиїми захода
ми «силоміць українізується російське населення»112. Наприкінці 1931 року 
засяг українізації раптом скорочено з 37 до 20 районів113. А втім, Центр і на
далі підтримував українізацію як на Україні, так і на Північному Кавказі. 
У жовтні 1932 року Наркомос УСРР провів засідання, на якому обговорено 
масштабний план забезпечення РСФРР українськими вчительськими ка
драми114. А головне -  у газеті «Правда» 28 жовтня надруковано довгого листа 
Івана Замча, найзавзятішого речника українізації на Північному Кавказі, з 
палким засудженням опору цьому курсові. Редакція газети дописала, що до 
неї надійшло кілька листів, які потверджують слушність Замчевих звинува
чень, і зажадала пояснень від північнокавказьких діячів115.

Однак до листопада 1932 року в північнокавказьких керівників з’явився 
куди поважніший клопіт: звинувачення у невиконанні розкладки хлібоза
готівель. Із початком колективізації Центр вимагав щораз більше збіжжя116. 
До кінця кампанії 1931 року Україна та Північний Кавказ уже підійшли до 
межі катастрофічного голоду117. Навесні 1932 року Політбюро вжило певних 
заходів, дозволивши, зокрема, колгоспну торгівлю та надавши кілька позик 
посівного зерна (щоразу «винятково»), -  і нібито вже заповідалося на нову, 
м’якшу лінію118. Однак недорід 1932 року супроводжували нереально високі 
норми хлібозаготівлі. Сталін і Молотов писали 21 червня українському ке

112 Див.: Н. Михаевич, «Некоторьіе итоги советской украинизации на Северном Кав
казе», Революция и горець N° 1 (1932): 88. Пор.: Гофферт, «На вьісшую ступень», Рево
люцію и горец, № 2 (1930): 17-18; И. Замч, Парторганизация на борьбу за украиниза- 
цию: 12.
113 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 22, спр. 56 (1932), арк. 109; Н. Михаевич, «Некоторьіе итоги 
советской украинизации на Северном Кавказе»: 90.
114 Див.: ЦДАВО, ф. 166, оп. 10, спр. 914 (1932), арк. 2-12.
115 Див.: И. С. Замч, «Как не надо проводить национальную политику партии (Письмо 
инструктора по украинизации)», Правда, № 299 (28.10.1932): 3.
116 Див.: D’A. R. Penner, «Stalin and the Ital’ianka of 1932-1933 in the Don Region», Cahiers 
du monde russe, vol. 39 (1998): 27-68; E. H. Осколков, Голод 1932/1933. Хлебозаготовки 
u голод 1932/1933 года в Северо-Кавказском крає (Ростов-на-Дону, 1991): 9-19.
117 Щодо України див.: Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою до
кументів (Київ, 1990): 121; щодо Північного Кавказу див.: Е. Н. Осколков, Голод 
1932/1933. Хлебозаготовки и голод 1932/1933 года в Северо-Кавказском крає: 9-20.
118 Щодо позик посівного зерна див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 12 (1932), арк. 93/38, 
93/41, 94/41, 94/55, 95/41, 95/13, 95/45, 97/29, 97/46, 98/23; R. W. Davies, Crisis and 
Progress in the Soviet Economy, 1931-1933 (London, 1996): 201-228.
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рівництву, що завдання треба виконати «за всяку ціну»119. У липні 1932 року 
Кагановича й Молотова відряджено на українську партійну конференцію, 
щоб домогтися проведення цієї лінії. «Правда» виступила 4 серпня з кри
тикою Північного Кавказу за невиконання зернової розкладки120. Трьома 
днями пізніше, 7 серпня 1932 року, ухвалено сумнозвісний закон, яким за 
крадіжку державної власности, зокрема зерна, передбачено смертну кару121. 
Нарешті, 25 серпня, відповідаючи на прохання Північного Кавказу зменши
ти завдання, Політбюро ухвалило «рішуче відкинути всякі спроби скорочен
ня плану хлібозаготівель» і наказало натомість посилити терор задля вилу
чення зерна122.

Вище у стислому вигляді подано документально-бюрократичний пере
біг кризи хлібозаготівель улітку 1932 року. Завдяки уприступненню листів 
Сталіна до Кагановича, написаних у червні-вересні 1932 року, ми тепер зна
ємо і міркування Сталіна, що ними він уважав за потрібне ділитися в най
тіснішому колі членів Політбюра123. 2 червня Сталін надіслав Кагановичу та 
Молотову вкрай дошкульного листа про хиби в роботі українського керів
ництва:

Зверніть якнайсерйознішу увагу на Україну. Чубар, через свою розкладе
ну й опортуністську вдачу, та Косіор, через свою гнилу дипломатію (щодо 
ЦК ВКП) та злочинно легковажне ставлення до справи, геть зруйнують 
Україну. Керувати сьогоднішньою Україною ці товариші не годні. Якщо 
поїдете на українську конференцію (я на цьому наполягаю), вживіть там 
усіх заходів, щоб переламати настрій працівників, ізолювати плаксіїв і 
гнилих дипломатів (не дивлячись на обличчя!) й забезпечити щиро- 
більшовицькі рішення конференції. У мене склалося враження (мабуть, 
навіть переконання), що доведеться зняти з України обох -  і Чубаря, й

119 Див.: Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів (Київ, 
1990): 186-187.
120 Див.: «Первьіе итоги хода уборки на Северном Кавказе», Правда, № 214
(04.08.1932): 1.
121 Цей закон та його застосування дуже добре насвітлено в праці: Peter Solomon, Soviet 
CriminalJustice under Stalin (Cambridge, 1996): 201-228.
122 РГАСПИ, ф. 17, on. 3, cnp. 897 (25.08.1932), арк. 113/93; on. 162, cnp. 13(25.08.1932), 
арк. 113/54.
123 Див.: РГАСПИ, ф. 81, on. З, cnp. 99 (1932), арк. 45-174. Сталін перебував у робо
чій відпустці в Сочі. Каганович у цей час заміщав його в Політбюрі. Декотрі з листів 
Сталіна адресовано лише Кагановичу, інші -  Кагановичу та деяким членам Політбюра 
з-поміж особливо наближених.
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Косіора. Можливо, я помиляюся. Але ви маєте змогу перевірити цю спра
ву на конференції124.

За тринадцять днів Сталін знову напустився на українців:

Листи Чубаря та Петровського [мені] не сподобалися. Перший розво
дить «самокритику», щоб одержати з Москви нові мільйони пудів хліба, 
другий клеїть святошу, який віддав себе в жертву «директиві ЦК ВКП», 
щоб домогтися скорочення плану хлібозаготівель. [...] Чубар помиляєть
ся, коли гадає, що самокритика потрібна не для мобілізації сил і коштів 
України, а для отримання «допомоги» ззовні. Як на мене, Україні дали 
більше, ніж треба. Дати ще хліб непотрібно та нема звідки. Найгірше в цій 
справі -  мовчанка Косіора. Чим пояснити цю мовчанку? Чи знає він про 
листи Чубаря та Петровського?125

Як уже зазначалося, Молотов і Каганович були присутні на українській 
партконференції на початку липня й домоглися, вочевидь, цілком більшо
вицької постанови, яка задовольнила Сталіна. Принаймні 25 липня Сталін 
дозволив зменшити план для України, завваживши, що його попередні за
перечення проти такого кроку були тільки тактичним ходом, щоб не «демо
ралізувати остаточно (і так уже здеморалізованих) українців»126.

Однак уже за кілька тижнів, 11 серпня, Сталін напосівся на українське 
керівництво з іще більшою люттю:

Найголовніше тепер Україна. Справи на Україні геть погані. Погано в пар
тійній царині. Кажуть, що в двох областях України (здається, в Київській
і Дніпропетровській) близько 50 райкомів висловилися проти плану хлі
бозаготівель, визнавши його за нереальний. У решті районів стоїть спра
ва, як стверджують, не краще. На що це схоже? Це не партія, а парламент, 
карикатура на парламент. [...] Погано й у радянських органах. Чубар -  не 
керівник. Погано в ДПУ. Реденсові не до снаги керувати боротьбою з 
контрреволюцією в такій великій і своєрідній республіці, як Україна.

124 Там само, арк. 45-47. [Опубліковано: Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 
(Москва, 2001): 210; документ насправді постав у липні 1932 року [вказав Геннадій 
Єфіменко. -  Ред.].
125 Там само, арк. 63. Копії листів Чубаря та Петровського зберігаються в РГАСПИ, ф. 82, 
оп. 2, спр. 139 (1932), арк. 144-165. [Опубліковано: Сталин и Каганович. Переписка. 
1931-1936:169; вказав Геннадій Єфіменко. -  Ред.].
126 РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 99 (1932), арк. 115-116. [Опубліковано: Сталин и 
Каганович. Переписка. 1931-1936: 245; вказав Геннадій Єфіменко. -  Ред.].
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Якщо ми зараз не заходимося виправляти ситуацію на Україні, Україну 
можемо втратити. Зважайте, що Пілсудський не дрімає, і його агентура 
на Україні в багато разів сильніша, ніж собі думають Реденс чи Косіор. 
Зважайте також, що в Українській компартії (500 тисяч членів, хе-хе) не
мало (так, немало!) гнилих елементів, свідомих і несвідомих петлюрівців, 
нарешті -  прямих агентів Пілсудського. Щойно справи погіршаться, ці 
елементи не забаряться відкрити фронт усередині партії (та поза нею), 
проти партії. Найгірше, що українська верхівка просто не бачить цієї не
безпеки.
Так далі тривати не може. Треба:
а. Забрати з України Косіора й замінити його вами, залишаючи вас секре
тарем ЦК ВКП(б).

б. Слідом за тим перевести на Україну Балицького головою Українського 
ДПУ [...] залишаючи його заступником голови ОДПУ, а Реденса зробити 
заступником Балицького на Україні.
в. Через кілька місяців замінити Чубаря іншим товаришем, скажімо, 
Гриньком або кимось іншим, а Чубаря зробити заступником Молотова в 
Москві (Косіора можна зробити одним із секретарів ЦК ВКП(б)).
г. Поставити за мету перетворити Україну в найкоротший строк на справ
жню твердиню СРСР, справді взірцеву республіку. Грошей на це не шко
дувати.

Без цих і подібних заходів (господарче та політичне зміцнення України, 
насамперед її прикордонних районів тощо), повторюю -  ми можемо втра
тити Україну127.

Ці нотатки були набагато зловісніші від Сталінової червневої критики 
Косіора, Чубаря та Петровського за їхню недолугість і гнилизну. То було про
сто особливо їдким різновидом нагінок, що їх Сталін тоді давав керівництву 
всіх хлібних регіонів128. Тепер він виокремлював Україну як «виняткову» на
ціональну республіку, де до партії проникло багато українських націоналіс
тів («петлюрівців») -  посіпак Пілсудського в його безнастанних намаганнях 
використати український націоналізм, щоб загарбати Україну. Якщо завваги 
Сталіна про можливу втрату України були, вочевидь, перебільшенням, його

127 Там само, арк. 145-151 (курсив оригіналу). [Опубліковано: Сталин и Каганович. 
Переписка. 1931-1936:273-274; вказав Геннадій Єфіменко. -  Ред.].
128 Див.: там само, арк. 65-68.
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дальші кроки свідчать про справжню тривогу. Сталін швидко дійшов висно
вку, що не може дозволити собі вислати Кагановича на Україну129. Масштабні 
персональні переміщення було зроблено щойно в січні 1933 року, після ку
банської справи й ухвалення антиукраїнізаційних постанов Політбюра в 
грудні 1932 року.

Упродовж літа 1932 року Сталін прихильно ставився до північнокав- 
казького керівництва на чолі з тамтешнім першим секретарем Борісом 
Шеболдаєвим, поки той і собі не схибив, попрохавши зменшити план. Тоді 
Сталін напустився на нього в листі до Кагановича від 23 серпня130 і дав дирек
тиву «Правде» «вишпетити північнокавказьке керівництво за погану роботу 
з хлібозаготівлі»131. Відтоді, хоча ескалація терору мала місце в усіх хлібних ре
гіонах, Україна та Північний Кавказ стали його головними мішенями. 22 жов
тня Політбюро постановило «задля посилення хлібозаготівель відрядити» на 
Україну та Північний Кавказ комісії на чолі з Молотовим і Кагановичем від
повідно132. Коли Шеболдаєв приїхав до Москви, щоб умовити Сталіна змен
шити розкладку, той відповів, додавши до комісії Кагановича авторитетних 
працівників, зосібна з каральних органів: Анастаса Мікояна (Політбюро), 
Генріха Ягоду (ОДПУ), Матвєя Шкірятова (ЦКК), Яна Гамарника (Червона 
Армія)133. Ця надзвичайна комісія 29 жовтня мала понад годинну бесіду осо
бисто зі Сталіним134. Прибувши на Північний Кавказ 1 листопада, вона запус
тила хвилю терору, відому під назвою «кубанська справа»135.

129 Див.: там само, арк. 171-172. «Замінити Косіора, -  писав Сталін, -  можна було б 
лише Кагановичем. Інших кандидатур не видно. Мікоян не надається: не лише для 
України, -  він не надається навіть для Наркомату постачання [його тодішнє міс
це служби. -  Ред.] (незграбний і неорганізований “агітатор”). Але призначати нині 
Кагановича на Україну не можна (недоцільно!): послабимо секретаріят ЦК. Мусимо 
зачекати певний час» [Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг.: 225; лист до 
Молотова не пізніше 15 липня 1932 року; вказав Геннадій Єфіменко. -  Ред.].
130 Насправді 21 серпня [вказав Геннадій Єфіменко. -  Ред.\.
131 Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг.: 294 [вказав Геннадій Єфіменко. - 
Ред.].
132 РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 904 (22.10.1932), арк. 120/39.
133 Див.: Е. Н. Осколков, Голод 1932/1933. Хлебозаготовки и голод 1932/1933 года 
в Северо-Кавказском крає: 27-29. До первинної комісії входили Міхаіл Чернов і 
Тіхон Юркін. До нової ввійшов також Алєксандр Косарєв (комсомол).
134 Див.: «Посетители кремлевского кабинета И. В. Сталина», Исторический архт, 
№2(1995): 154.
135 Про кубанську справу див.: Е. Н. Осколков, Голод 1932/1933. Хлебозаготовки и го
лод 1932/1933 года в Северо-Кавказском крає: 30-79; Nobuo Shimotomai, «А Note on
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Цей терор було спрямовано насамперед проти північнокавказько- 
го селянства й особливо кубанського козацтва. Зустрівшися 2 листопада з 
партійними лідерами й активістами в адміністративному центрі Північно- 
Кавказького краю Ростові, Каганович пояснив авдиторії, мовляв, куркулі 
«вже не насмілюються опиратися нам відкрито. Натомість класовий ворог 
продовжує свою боротьбу проти нас у замаскованій формі», вступає до кол
госпів, аби «саботувати» хлібозаготівлю й «перетворити колгосп на таку 
собі селянську спілку». Відповіддю мало бути посилення репресій: «битися 
по-звірячому й виконати план»136. Шеболдаєв підхопив Кагановичів заспів: 
«Мусимо здійснити повну програму репресій, щоб вони не сміли сміятися 
з нашої безпорадносте»137. За присутности Кагановича Північнокавказький 
крайком ухвалив постанову щодо хлібозаготівлі на Кубані, яка вимагала ви
няткових економічних і юридичних санкцій задля виконання визначеної 
розкладки138. Цю постанову телеграфом вислали в Москву Сталіну, який 
її відредагував і наказав надрукувати наступного ж дня в ростовській га
зеті «Молот»139. Найбільш «звірячий» захід передбачав, що три кубанські 
козацькі станиці потраплять на «чорну дошку». Як пояснив Каганович, це 
означало повну економічну блокаду цих уже уражених голодом станиць, 
арешт «контрреволюціонерів» силами ОДПУ, проведення показових про
цесів та чистку партійних і радянських органів140. Якщо станиця не вико
нає плану хлібозаготівлі, всьому її населенню загрожувала депортація на 
Крайню Північ141. У підсумку туди буде депортовано три станиці цілком і ще 
понад шістдесят тисяч кубанських козаків, узятих поодинці. Упродовж лис
топада дві тисячі козаків заарештовано як контрреволюціонерів. На самій

the Kuban Affair (1932-1933)», Acta Slavica Iaponica, no. 1 (1983): 39-56. У РГАСПИ, 
ф. 81, on. З, cnp. 214 зберігається «Щоденник» Кагановича (насправді -  нотатки його 
особистого секретаря на підставі Кагановичевих завваг, розмов і промов) із його двох 
поїздок на Північний Кавказ у листопаді 1932 року.
136 РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 214 (1932), арк. 10; Е. Н. Осколков, Голод 1932/1933. 
Хлебозаготовки и голод 1932/1933 года в Северо-Кавказском крає: 35.
137 РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 214 (1932), арк. 8.
138 Див.: Е. Н. Осколков, Голод 1932/1933- Хлебозаготовки и голод 1932/1933 года в 
Северо-Кавказском крає: 38.
139 Див.: Н. А. Ивницкий, Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов): 50.
140 РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 214 (1932), арк. 1-4.
141 Див.: там само, ф. 17, оп. 21, спр. 3377 (02.11.1932), арк. 84. Симптоматично, що 
копію цієї постанови вислали лише на адресу ЦК КП(б)У. Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, 
спр. 5244 (1932), арк. 46-50.
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лише Кубані ОДПУ під час кампанії хлібозаготівель 1932 року заарештувало
16 тис. селян, переважно в листопаді-грудні142.

У другу чергу терор на Кубані було спрямовано проти сільських кому
ністів нижчого щабля. Впродовж свого перебування там Каганович невтом
но повторював, що невиконання завдання з хлібозаготівель було наслідком 
не тільки куркульського саботажу, але й дій місцевих комуністів, темних, 
млявих, а часом і зловороже наставлених:

А наші сільські комуністи -  чесні[:] не врахували, не розглянули, не зро
зуміли нових форм класової боротьби, а найгірші стали на чолі куркуль
ського саботажу посівної та хлібозаготівель... Поганий комуніст гірше, 
ніж взагалі немає комуніста, бо він партквитком освячує, благословляє 
куркульські настрої143.

Шкірятов висловився ще простіше: «Якщо комуніст не проводить на
ших рішень, він ворог, а не комуніст»144. Терор проти місцевих комуністів 
здійснювано двоїстим способом. По-перше, крайком 4 листопада ухвалив 
постанову, якою розпочато чистку партії на Північному Кавказі, «передусім 
у районах Кубані»145. Каганович привселюдно поінформував кубанських ко
муністів, що вичищених не просто виключать із партії, як під час попередніх 
чисток, а депортують у райони Крайньої Півночі як зрадників робітничого 
класу, як політично небезпечних146. У листопаді-грудні 1932 року з партії ви
ключено 44,8% комуністів, чиї справи розглянула відповідальна за чистку на 
Кубані комісія Шкірятова. Під виключення потрапила половина секретарів 
станичних рад і колгоспних партійних осередків147.

Відтепер комуністи також стали об’єктом судового переслідуван
ня. Загалом тільки на Кубані заарештовано 5.000 комуністів, а на цілому 
Північному Кавказі -  15.000148. Ба більше -  комуністів почали привселюдно 
страчувати. Перед приїздом Кагановича голову колгоспу Н. В. Котова за

142 Див.: Е. Н. Осколков, Голод 1932/1933. Хлебозаготовки и голод 1932/1933 года в 
Северо-Кавказском крає: 42-43,50-51,55,66.
143 РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 214 (1932), арк. 4,11.
144 Е. Н. Осколков, Голод 1932/1933. Хлебозаготовки и голод 1932/1933 года в Северо- 
Кавказском крає: 34.
145 ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 20, спр. 5422 (1932), арк. 49-50.
146 РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 214 (1932), арк. 83.
147 Див.: Е. Н. Осколков, Голод 1932/1933. Хлебозаготовки и голод 1932/1933 года в 
Северо-Кавказском крає: 60-61.
148 Див.: Н. А. Ивницкий, Коллективизация ираскулачивание (начало 30-х годов): 50.
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судили до десятирічного ув’язнення за те, що той удвічі завищив показни
ки хлібоздачі своїми колгоспниками. 4 листопада відбувся новий суд, після 
якого Котова і ще двох його колег негайно стратили149. Цей випадок мав ве
личезний розголос на Північному Кавказі та в Москві. Каганович і Мікоян 
публічно схвалили цю страту, погрожуючи, що те саме буде й з іншими, хто 
«розм’як, хто ставиться до колгоспу по-народницькому»150. За наступні кіль
ка тижнів після страти Котова орган Північно-Кавказького крайкому газета 
«Молот» висвітлила десятки випадків страти інших комуністів151.

Отже, комісія Кагановича наполягала, що головною причиною кризи 
хлібозаготівель був куркульський саботаж, якому сприяли слабкодухі або й 
вороже налаштовані сільські комуністи. Відповіддю було посилення терору. 
А втім, під час поїздки Кагановича виринула й третя, менш підкреслювана 
пояснювальна лінія: згубний вплив українських націоналістів, зокрема тих, 
що потрапляли на Північний Кавказ з України. Каганович побіжно зачепив 
цю проблему в промові перед бюром Північно-Кавказького крайкому ввече
рі після свого прибуття: «Поза сумнівом, з України приїздили серед інших і 
організовані групи, що вели [контрреволюційну] роботу, особливо на Кубані, 
де розмовляють українською мовою»152. Каганович наголосив на козацькій 
проблемі, пояснюючи погані результати хлібозаготівлі на Кубані, а крім того 
ще й привернув увагу до кубанського козацтва (українського коріння), на
віть уживаючи власної, за його словами, «змішаної української говірки» під 
час відвідин кількох кубанських станиць153.

Масовий наплив українців у сусідні райони РСФРР справді мав місце 
навесні 1932 року, бо на той час голод на Україні був жорстокіший, ніж у решті 
хлібних регіонів. У листі до Кагановича від 18 червня 1932 року Сталін на
рікав, що «кількадесят тисяч українських колгоспників усе ще роз’їжджають 
усією європейською частиною СРСР і розкладають нам колгоспи своїми на
ріканнями та виттям», хоча тоді він іще не пов’язував цих біженців із контр
революційною діяльністю154. Цей зв’язок уперше оприявнився на повну силу

149 Див.: Е. Н. Осколков, Голод 1932/1933. Хлебозаготовки и голод 1932/1933 года в 
Северо-Кавказском крає: 47-51.
150 РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 214 (1932), арк. 10.
151 Див.: Е. Н. Осколков, Голод 1932/1933. Хлебозаготовки и голод 1932/1933 года в 
Северо-Кавказском крає: 50.
152 РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 214 (1932), арк. 4.
153 Див.: там само, арк. 37.
154 Там само, спр. 99 (18.06.1932), арк. 66. [Опубліковано: Сталин и Каганович. 
Переписка. 1931-1936 гг.: 209; вказав Геннадій Єфіменко. -  Ред.].
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під час другої поїздки Кагановича на Північний Кавказ, після його нетрива
лого перебування в Москві з 12 по 16 листопада155. Виступаючи 23 листопада 
перед ростовським активом, він сказав:

У кількох кубанських колгоспах ми викрили петлюрівських агентів, що 
приїхали на Кубань [з України] цієї весни. [...] Місцеві кадри не приділи
ли достатньої уваги руйнівній роботі [цих українців] попри те, що ми до
бре знаємо про зв’язки між кубанськими контрреволюціонерами та укра
їнськими петлюрівцями, а також про їхні ймовірні зв’язки з польською 
розвідкою, оскільки петлюрівці тісно співпрацюють із поляками156.

Проникнення буцімто завербованих Пілсудським петлюрівців до лав 
КП(б)У, що його Сталін викрив у серпні, тепер віднайшлося й на Кубані157.

Національна інтерпретація 
кризи хлібозаготівель

Каганович завершив свою поїздку Північним Кавказом 25 листопада. 
Рівночасно й Молотов зі своєю комісією закінчив роботу на Україні й повер
нувся до Москви. Комісія ця наглядала за посиленням терору в українській 
хлібозаготовчій кампанії, замалим такого ж жорстокого, як і на Кубані158. 
Упродовж листопада й перших п’яти днів грудня українська ДПУ під пиль
ним оком Молотова заарештувала 1 тис. 830 осіб із числа керівних колгосп
них кадрів. Окрім того, заарештовано 327 комуністів159. До 15 грудня кіль
кість заарештованих досягла близько 16 тис., серед них 435 членів партії та
2 тис. 260 колгоспних посадовців. Із-поміж цих останніх 108 осіб засудили 
до страти160. Після повернення Кагановича до Москви Політбюро 14 грудня 
провело засідання й ухвалило таємну постанову про хлібозаготівлі на Україні

155 Див.: «Посетители кремлевского кабинета И. В. Сталина»: 154-157.
156 РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 214 (1932), арк. 104.
157 Інші згадки (зокрема, в Кагановича) про контрреволюційну роботу українців на 
Кубані й деінде на Північному Кавказі див.: РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 214 (1932), 
арк. 71-75,89-90,133.
158 Зокрема, див. постанови Політбюра ЦК КП(б)У від 5 та 18 листопада, наведені у 
вид.: Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів: 247-248, 
250-261; пор.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 14 (22.11.1932), арк. 123/71; Н. А. Ивницкий, 
Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов): 50-56.
159 Див.: Н. А. Ивницкий, Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов): 56.
160 Див.: РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 215 (1932), арк. 3.
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та Північному Кавказі161. Ця резолюція являла собою найрадикальніше 
втручання Центру в національні справи після постанов 1923 року, що впер
ше задокументували засади радянської національної політики. Радянське 
керівництво вперше офіційно оголошувало, що намічена в 1923 році полі
тика коренізації, як її проведено в життя на Україні та Північному Кавказі, 
не обеззброїла -  всупереч задуму -  національний спротив, а навпаки -  по
силила його.

Постанова Політбюра від 14 грудня 1932 року містила національну ін
терпретацію тогорічної кризи хлібозаготівель. Україну та Північний Кавказ 
було виділено за брак пильности, внаслідок чого «куркулі, колишні офіцери, 
петлюрівці, прихильники Кубанської Ради та ін. зуміли проникнути в кол
госпи на посади голів або впливових членів правління». Окрім того, через 
недостатню пильність повноваження отримали «саботажники хлібозаготі
вель із партійним квитком у кишені», які є «найгіршими ворогами партії, 
робітничого класу та колгоспного селянства»162.1 на Україні, і на Північному 
Кавказі вину за цей брак пильности покладено на українізацію:

ЦК і РНК відзначають, що замість правильного більшовицького прове
дення національної політики у багатьох районах України українізацію 
здійснювано механічно, без урахування конкретних особливостей кож
ного району, без ретельного добору більшовицьких українських кадрів, 
що полегшило буржуазно-націоналістичним елементам, петлюрівцям 
та ін. створення своїх легальних прикриттів, своїх контрреволюційних 
осередків і організацій163.

Присуд щодо українізації на Північному Кавказі був куди суворішим:

ЦК і Раднарком звертають увагу Північно-Кавказького крайкому та 
крайвиконкому на те, що легковажна, не уґрунтована в культурних ін
тересах населення, не більшовицька «українізація» майже половини 
районів Північного Кавказу за повного браку контролю над українізаці
єю школи та преси з боку крайових органів надала легальну форму во
рогам Радянської влади для організації спротиву заходам і завданням

161 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 910 (10.12.1932), арк. 125/6; спр. 911 (14.12.1932), 
арк. 126/46. Постанову від 14 листопада відтворено у вид.: Голод 1932-1933 років на 
Україні: очима істориків, мовою документів: 291-294. Вона стосувалася також західних 
областей, хоча основну увагу зосереджено на Україні та Північному Кавказі.
162 Див.: Голод 1932-1933років на Україні: очима істориків, мовою документів: 292.
163 Там само.
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Радянської влади з боку куркулів, офіцерства, рееміґрантів-козаків, учас
ників Кубанської Ради тощо164.

Коротко кажучи, кризу хлібозаготівель спричинив опір зрадників у ра
дянському та партійному апараті, що багато хто з них потрапив на свою поса
ду завдяки політиці українізації. Це й була національна інтерпретація кризи 
хлібозаготівель.

До появи такої інтерпретації призвела сукупна дія трьох процесів. По- 
перше, як показано в розділі 6, у відповідь на гадане перебіжництво націо
нал-комуністів типу Шумського до націоналістичного табору та гаданий 
вплив транскордонних етнічних зв’язків на таке перебіжництво, а також з 
огляду на кампанії терору проти національної зміновіхівської інтелігенції 
під час культурної революції та посилення централізації через наступ соція- 
лізму, увиразнилася жорстка антикоренізаційна позиція, згідно з якою коре- 
нізація не обеззброювала, а загострювала націоналізм. Постанова Політбюра 
від 14 грудня 1932 року створювала перший прецедент схвалення Центром 
жорсткої антикоренізаційної постави, визнаючи, що принаймні в цьому кон
кретному випадку коренізація загострила, а не стримала загрозу націоналіс
тичної контрреволюції. По-друге, як насвітлено в цьому розділі, намагання 
України приєднати до себе сусідні регіони РСФРР і бути заступницею там
тешніх українців посилили стурбованість Центру українським націонал-ко- 
мунізмом і водночас увиразнили політичний зв’язок між двома основними 
виробниками хліба в Радянському Союзі: Україною та Північним Кавказом. 
По-третє, колективізація не тільки спровокувала відчайдушний опір у не
російських прикордонних регіонах СРСР, додатково посиливши занепоко
єність Центру із приводу національного сепаратизму, але й призвела до по
важної політичної кризи восени 1932 року -  а це переводило гадану сепара
тистську загрозу на Україні до розряду неприпустимих.

Отже, національна інтерпретація була не так причиною кризи хлібоза
готівель і голоду, як їхнім наслідком. Хоча українізація до 1932 року встигла 
пригальмувати, на Україні перед 14 грудня не було жодних сигналів доко
рінного перегляду цієї політики165. Ще напередодні появи відповідної по
станови Наркомос УСРР розпочав чергову кампанію перевірки результатів 
українізації166. Крім того, як я вже писав, «Правда» надрукувала статтю на

164 Там само: 292-293.
165 Я не виявив жодних ознак перегляду політики українізації в публікаціях двох 
головних республіканських газет -  «Вісти ВУЦВК» і «Комуніст» -  за 1932 рік.
166 Див.: Бюлетень Народнього Комісаріату Освіти, № 59 (1932): 3-8.
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підтримку українізації на Північному Кавказі лише за два дні перед від’їздом 
комісії Кагановича до Ростова. Чи не найбільше дивує те, що в збереженому 
внутрішньому листуванні з приводу хлібозаготівель на Україні національ
ний чинник до листопада 1932 року згадано тільки раз167. З листа Сталіна до 
Кагановича знаємо, що до 11 серпня Сталін уже пов’язав факти проникнення 
українських націоналістів до лав партії та кризу хлібозаготівель на Україні, 
але ще не поширив цієї тези на Кубань і Північний Кавказ. Також ми бачи
ли, що Каганович зачепив тему саботажу групами, прибулими з України, у 
своєму виступі негайно після приїзду до Ростова 1 листопада. Та поза цією 
поодинокою заввагою Каганович переважно звинувачував у кризі куркулів, 
кубанське козацтво та сільських комуністів.

На підставі наявних даних можна припустити, що національна інтер
претація вповні розвинулася й дістала схвалення Центру після перших по
їздок Молотова й Кагановича на Україну та Північний Кавказ на початку 
листопада. Обидва вони повернулися 12 листопада до Москви для доклад
них консультацій зі Сталіним, що тривали до 16 листопада168. Після цих зу
стрічей Молотов знову вирушив на Україну, а Каганович відвідав і Україну, 
і Північний Кавказ. Під час повторних поїздок на українському питанні на
голошувано вже куди більше. Виступаючи 18 листопада перед харківським 
активом, Молотов заявив: «Ви повинні боротися з тими рештками буржу
азного націоналізму у вигляді петлюрівців і напівпетлюрівців; треба зро
зуміти, що тут працює не лише внутрішній ворог, але також [...] ворог із-за 
кордону»169. Тим самим днем датовано дві постанови ЦК КП(б)У, де ствер
джено потребу боротьби з «петлюрівщиною» та «ліквідації [...] куркульських 
і петлюрівських [...] гнізд»170. Окрім того, як уже зазначалося, Каганович за
ходився підкреслювати роль українських контрреволюціонерів на Кубані.

167 Це спостереження ґрунтується на огромі українських документів, оприлюдне
них у вид.: Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів', 
Колективізація і голод на Україні, 1929-1933. Збірник документів і матеріалів (Київ, 
1993). Його потверджує й безпосереднє знайомство з українською (ЦДАГО, ф. 1. 
оп. 16, спр. 20) та всесоюзною (РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 162) особливими теками 
з ухвалами Політбюра. У листі до Сталіна від 26 квітня 1932 року Косіор згадував 
недавній «неприховано контрреволюційний виступ суто петлюрівського характеру» 
(Голод 1932-1933років на Україні: очима істориків, мовою документів: 150).
168 Див.: «Посетители кремлевского кабинета И. В. Сталина»: 154-157.
169 РГАСПИ, ф. 82, оп. 2, спр. 140 (18.11.1932), арк. 48.
170 Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів: 256, 260. Пор. 
завваги Кагановича щодо проникнення петлюрівців, зроблені 25 листопада: РГАСПИ, 
ф. 81, оп. З, спр. 215 (1932), арк. 18.
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Українським чинником можна було найлегше пояснити, чому саме Україна 
та Північний Кавказ (і насамперед Кубань) із-поміж усіх хліборідних регіо
нів завинили найбільше. Місцеві комуністи на Північному Кавказі зустріли 
це тлумачення не без радости й залюбки приєдналися до нападів Кагановича 
на українських контрреволюціонерів171. Як ми бачили, їм були геть зовсім 
не до вподоби зазіхання України на їхню територію та намагання підтрима
ти українізацію в РСФРР. До того ж вони зітхнули з полегшею, бачачи, що 
терор із боку Центру переспрямовується на національні мішені. Аналогічно 
й на Україні національний терор 1933 року зосереджувався на українських 
культурних і освітніх установах, а також на галицьких політичних емігран
тах, оминаючи рядових комуністів.

Вироблена Політбюром національна інтерпретація кризи хлібозаготі
вель наприкінці 1932 року допомагає зрозуміти й застосовану тоді модель 
терору, і роль національного чинника в голоді 1932-1933 років172. Кампанія 
терору 1932-1933 років мала за свої складники як конфіскацію хліба, що 
її об’єктом було селянство, байдуже російське чи неросійське, так і націо
нальне переслідування, що його головним об’єктом була Україна, а потім і 
Білорусія. Терор вилученням хліба остаточно вивершував кампанію, розпо
чату ще в 1927-1928 роках задля того, щоб відібрати у вороже наставленого 
селянства якнайбільшу кількість зерна. Її головними мішенями були, влас
тиво, такі хлібні регіони, як Україна, Північний Кавказ і Нижнє Надволжя, 
хоча хлібозаготовчий терор 1932-1933 років не минув без сліду для жодної 
території, де вирощувано хліб. У цій кампанії національність не відіграва
ла помітної ролі. Голодомор не був зумисним актом геноциду, спрямованим 
проти української нації. А втім, так само хибним є твердження, що національ
ність взагалі не відігравала в Голодоморі жодної ролі173. Національний терор 
спричинило поступове увиразнення жорсткої антикоренізаційної лінії вку
пі з поточною напругою під час кризи хлібозаготівель на Україні та Кубані, 
що їхній особливо завзятий опір пояснювано українізацією. Постанова

171 Див.: РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 215 (1932), арк. 71-75.
172 Як відомо, роль національного (й особливо українського) чинника в голоді 1932—
1933 років була предметом запеклих суперечок. Погляд на голод як зумисний геноцид 
викладено у праці: Роберт Конквест, Жнива скорботи: Радянська колективізація і го
лодомор (Київ, 1993); діяметрально протилежну позицію -  у статті: Штефан Мерль, 
«Голод 1932-1933 годов -  геноцид украинцев для осуществления политики русифи- 
кации?», Отечественная история, № 1 (1995): 49-61.
173 Див.: Штефан Мерль, «Голод 1932-1933 годов -  геноцид украинцев для осущест
вления политики русификации?».
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Політбюра від 14 грудня формально схвалила таку інтерпретацію та санкці
онувала додатковий національний терор проти України та Кубані. Іншою по
становою Політбюра, ухваленою 15 грудня, офіційно скасовано українізацію 
в усій РСФРР174. Наступного дня вийшла ще одна постанова, що поширила 
національний терор і на Білорусію175.

Мій аналіз пояснює, чому хлібозаготовчий терор 1932-1933 років охо
плював і російські, й українські території, а також -  чому на Україні та 
Кубані він був жорстокіший, ніж, скажімо, на Нижньому Надволжі. Туди, у 
Надволжя, в грудні 1932 року виїжджала надзвичайна комісія Політбюра на 
чолі з Постишевим, яка запустила й тут хвилю терору проти селянства та 
місцевих комуністів, але її сила ніяк не дорівнювала тій, що була на Україні 
та Кубані176. Станом на березень 1933 року внаслідок хлібозаготовчого те
рору в тюрмах і концентраційних таборах України утримували 90 тис. осіб, 
Північного Кавказу -  75 тис. осіб, Нижнього Надволжя -  29 тис. осіб177. Ці 
цифри не віддзеркалюють справжньої різниці, бо в січні з північнокавказь- 
ких таборів уже вивезли ЗО тис. осіб, а на Україні кількість табірних в’язнів 
зменшено ще наприкінці листопада178.

Головне ж, мій аналіз пояснює, чому Україну та Північний Кавказ було 
виокремлено в обіжнику ЦК від 22 січня 1933 року, де йшлося про перекрит
тя кордонів України та Північного Кавказу для селян-утікачів:

174 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 911 (15.12.1932), арк. 126/50.
175 Див.: там само (16.12.1932), арк. 126/1. Перший секретар ЦК КП(б)Б Микола 
Гикало згадував про отримання від ЦК ВКП(б) директив щодо національної політики 
на цій грудневій сесії 1932 року (див.: XVII сьезд Всесоюзной коммунистической пар- 
тии (б). Стенографический отчет (Москва, 1934): 72). Іще одну постанову Політбюра 
про національну політику в Білорусії датовано березнем 1933 року (див.: РГАСПИ, 
ф. 17, оп. З, спр. 917 (08.03.1933), арк. 132/26).
176 Щодо Нижнього Надволжя див.: В. В. Кондрашин, Голод 1932-1933 годов в дерев
не Поволжья (дисс. канд. ист. наук, Москва, 1991): 93-192. Тека особливих рішень 
Політбюра за 1932-1933 роки містить численні ухвали щодо терору й депортацій, 
які стосуються України та Північного Кавказу, але не згадують Нижнього Надволжя. 
Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 13-14 (1932-1933).
177 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 14 (01.02.1933), арк. 132/22. Хоча Центрально- 
Чорноземну область зазвичай не залічують до основних об’єктів хлібозаготовчого те
рору, цей документ наводить цифру 43,5 тис. осіб, утримуваних тут у тюрмах і концен
траційних таборах.
178 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 14 (01.02.1933), арк. 129/51; (24.11.32), арк. 123/82. 
Івницький подає цифру 219 тис. 460 ув’язнених до березня 1933 року, але без розклад
ки за регіонами. Див.: Н. А. Ивницкий, Коллективизация и раскулачивание (начало 
30-х годов): 61.
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До ЦК ВКП(б) і Раднаркому дійшли відомості, що на Кубані та Україні 
розпочався масовий виїзд селян «по хліб» до ЦЧО [Центрально- 
Чорноземна область. -  Ред.], на Волгу, до Московської обл., Західної обл., 
Білорусії. ЦК ВКП(б) і Раднарком не сумніваються, що цей виїзд селян, 
як і торішній виїзд з України, зорганізували вороги Радянської влади, есе
ри й агенти Польщі задля агітації «через селянство» в північних районах 
СРСР проти колгоспів і загалом проти Радянської влади. Торік партійні, 
радянські та чекістські органи України проґавили цю контрреволюційну 
витівку ворогів радянської влади. Цього року не може бути допущено по
вторення торішньої помилки.
Перше. ЦК ВКП(б) і Раднарком СРСР наказують крайкомові, крайо
вому виконавчому комітетові й ПП [Повноважне представництво. -  
Ред.] ОДПУ Північного Кавказу не допускати масового виїзду селян із 
Північного Кавказу до інших країв або в’їзду в межі краю з України.
Друге. ЦК ВКП(б) і Раднарком наказують ЦК КП(б)У, Укрраднаркомові, 
Балицькому та Реденсові не допускати масового виїзду селян з України 
до інших країв або в’їзду на Україну з Північного Кавказу.
Третє. ЦК ВКП(б) і Раднарком наказують ПП ОДПУ Московської обл., 
ЦЧО, Західної обл., Білорусії, Нижньої Волги та Середньої Волги аре
штовувати «селян» України та Північного Кавказу, які прокралися на 
Північ, і, після того, як буде відібрано контрреволюційні елементи, по
вертати решту на місця їхнього мешкання.
Четверте. ЦК ВКП(б) та Раднарком наказують ТВ [Транспортний від
діл. -  Ред.] ОДПУ Прохорову [начальник відділу. -  Ред.] дати відповідне 
розпорядження щодо системи ТВ ОДПУ.

Молотов, Сталін179.

Ця директива вкотре засвідчує стурбованість Сталіна політичним ефек
том утечі українських селян. Визначити, скільки саме українських і північ- 
нокавказьких селян прирекла на смерть ця директива, неможливо, але вона 
ясно показує, що Україну та Кубань виокремили в особливу категорію через 
національну інтерпретацію голоду.

Окрім того, мій аналіз пояснює, чому терор в Україні та Білорусії тривав 
упродовж усього 1933 року та частини 1934 року, ще довго після його завер
шення в російських регіонах. Ба більше: як ми побачимо в розділі 9, напри
кінці 1933 року національний терор дійшов аж до Середньої Азії, де збіжжя

179 РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, спр. 45 (22.01.1933), арк. 106-107.

400



Національна інтерпретація кризи хлібозаготівель

не вирощували. Кажучи зовсім коротко, перший -  хлібозаготовчий -  терор 
потяг за собою другий терор -  національний, що тривав іще понад рік по за
кінченні першого (в травні 1933 року). Головне ж, він започаткував далеко
сяжний перегляд радянської національної політики.

Висновки: 
слідами грудневих (1932 року) постанов Політбюра

Із погляду сьогодення не викликає сумнівів, що постанова Політбюра від
14 грудня 1932 року стала поворотним моментом в еволюції радянської наці
ональної політики. Однак тоді такої ясности не було. Ця постанова засуджу
вала не українізацію як таку, а її «механічне» проведення та брак «ретельного 
добору більшовицьких українських кадрів». Зарадити лихові передбачалося 
не русифікацією -  було звернено «серйозну увагу до правильного переве
дення українізації» та потреби «ретельно добирати та виховувати українські 
більшовицькі кадри»180. Лише час покаже, що саме означатиме перехід до 
«більшовицької» українізації. Щоправда, постанова Політбюра від 15 груд
ня скасовувала українізацію в усій РСФРР -  і то був вочевидь новий акцент 
у політиці. А втім, з огляду на високий рівень асиміляції українців РСФРР, 
його можна було тлумачити як один-єдиний виняток, що тільки потверджує 
правило (і так тривало насправді ще чотири роки). Окрім того, постанова 
ця з’явилася в розпалі неабиякої політичної кризи, що з нею було пов’язано 
масштабну кампанію терору тривалістю в рік. Цю кампанію офіційно зупи
нили 8 травня 1933 року181. У цей момент постанова від 14 грудня цілком 
могла б утратити актуальність, поготів -  зважаючи на те, що її не було опу
бліковано. Та цього не трапилося. Натомість постанова від 14 грудня запо
чаткувала глибокі зміни в радянській національній політиці: запровадження 
в СРСР етнічних чисток і появу категорії «ворожої нації», докорінний пе
регляд (хоча й не скасування) коренізації, перехід від множення народів до 
національної консолідації вкупі з адміністративною русифікацією РСФРР 
та, нарешті, реабілітацію росіян і традиційної російської культури в рамках 
запровадження переосмисленого радянського національного устрою, втіле
ного в метафорі «дружба народів». Поступове й нерівномірне вироблення 
цього нового ладу розглядатиметься в розділах 8 і 9.

180 Голод 1932-1933років на Україні: очима істориків, мовою документів: 292-293.
181 Див.: Peter Solomon, Soviet Criminal Justice under Stalin: 124-125.
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8
Етнічні чистки та ворожі нації

Запровадження категорії ворожих націй та поява етнічних чисток були 
одними з головних новацій у радянській національній політиці середини 
1930-х років. У 1935-1938 роках щонайменше дев’ять радянських націо
нальностей -  поляки, німці, фіни, естонці, латиші, корейці, китайці, курди й 
іранці -  стали об’єктом етнічних чисток (тобто примусового очищення пев
ної території від населення відповідної національности)1. У 1937-1938 ро
ках ці діяспорні національності вкупі з багатьма іншими було затавровано 
як ворожі, і їхні представники перетворилися на першочергову мішень для 
арештів і страт з огляду на саму лише етнічну належність. Ця практика на
чебто геть зовсім суперечила засадам Імперії національного вирівнювання. 
Звісно, етнічні чистки були аж занадто поширеною прикметою XX століття, 
а СРСР як держава відзначався винятковою жорстокістю2. Однак зазвичай 
такі чистки становили скрайній вияв націоналістичного заміру узгодити 
державні кордони з етнічними межами3. Як ми могли бачити, СРСР не був 
національною державою, а його керівництво ніколи не прагнуло перетвори
ти його на таку. Не було спроб виробити нову радянську національність, і на
віть добровільну асиміляцію аж ніяк не вітали. Режим спрямовував чималі

1 Про поняття етнічних чисток див.: Terry Martin, «The Origins of Soviet Ethnic 
Cleansing», TheJournal of Modem History, vol. 70 (1998): 817-824; Norman Naimark, Fires 
of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth Century Europe (Cambridge, Mass., 2000): 1-16. 
Про перші депортації в СРСР див.: Ian М. Matley, «The Dispersal of the Ingrian Finns», 
Slavic Review, vol. 38 (1979): 1-16; H. Ф. Бугай, Jl. Берия -  И. Сталину: «Согласно 
вашему указанию...» (Москва, 1995); Michael Gelb, «The Western Finnic Minorities 
and the Origins of the Stalinist Nationalities Deportations», Nationalities Papers, vol. 24 
(1996): 237-268; Michael Gelb, «An Early Soviet Ethnic Deportation: The Far-Eastern 
Koreans», The Russian Review, vol. 54 (1995): 389-412.
2 Див.: Terry Martin, «The Origins of Soviet Ethnic Cleansing»: 817-824; Norman Naimark, 
Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth Century Europe.
3 Див.: Ернест Ґелнер, Нації та націоналізм. Націоналізм (Київ, 2003).
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ресурси на розвиток національної свідомости в масах неросійської люднос- 
ти. Ба більше: як ми побачимо, вірність цьому курсові зберігалася до кінця 
1930-х років. Із огляду на все це важко зрозуміти, як СРСР міг стати ареною 
етнічних чисток.

Рівночасний перебіг процесів націєтворення та націєнищення 
в 1930-х роках -  це справді парадокс, що потребує пояснення. Давнішим до
слідженням радянської національної політики була притаманна тенденція 
наголошувати на переході від поміркованої політики національних поступок 
у 1920-х роках до політики репресій у 1930-х роках, зокрема до депортацій 
народів, національного терору та русифікації4. Натомість студії наступного 
періоду радше зосереджувалися на гідній подиву тяглості радянської на
станови щодо розбудови націй упродовж цілої сталінської доби й опісля5. 
А втім, жоден із цих підходів не дає задовільного пояснення щойно згаданого 
парадокса -  найразючішого за два останні десятиріччя сталінського правлін
ня. Розглядаючи джерела радянських етнічних чисток, я спробую розв’язати 
цей парадокс, показавши, яким чином ті самі принципи, що зумовлювали 
розбудову націй у Радянському Союзі в 1920-х роках, за певних обставин 
могли призводити й на ділі призводили до етнічних чисток та етнічного те
рору проти обмеженої кількости затаврованих національностей, між тим як 
для більшости національностей -  незатаврованих -  тривала політика націє
творення.

Прикордонні райони

Радянській політиці 1920-х років було притаманне напрочуд прихильне 
ставлення до народів. А втім, уже й тоді віднаходимо окремі передумови для 
появи планових етнічних чисток. У розділах 2 і 7 розглянуто три чинники 
такого роду: спонтанні етнічні чистки, сільськогосподарське заселення за на
ціональною ознакою та принцип П’ємонту. Спонтанні чистки зводилися до 
прагнення певних національних більшостей витіснити національні менши
ни зі своєї етнічної території. Такі скрайні прояви виникали, коли повсюдно

4 За показові приклади можна подати такі праці: Robert Conquest, The Nation Killers: The 
Soviet Deportation of Nationalities (London, 1977); Alexandre A. Bennigsen and Enders S. 
Wimbush, Muslim National Communism in the Soviet Union: A Revolutionary Strategy for the 
Colonial World (Chicago, 1979).
5 Див.: Ronald Grigor Suny, The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution and the Collapse 
of the Soviet Union (Stanford, Calif., 1993); Yuri Slezkine, «The USSR as a Communal 
Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism», Slavic Review, vol. 53 
(1994): 414-452.
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присутнє суперництво між національними групами за контроль над адміні
стративною територією перепліталося з конфліктами за землю та ворожне
чею через колишні міжстанові відмінності. Гостре міжетнічне протистояння 
такого штибу мало місце в Казахстані, Киргизії, гірських районах Північного 
Кавказу та на Кубані. Поширене в масах уявлення про доконечність збігу 
адміністративних кордонів та етнічних меж підтримували й дії режиму, який 
удавався до організованого сільськогосподарського заселення за національ
ною ознакою. Територіяльно розпорошені національності на кшталт євреїв 
і ромів збирано до компактних рільницьких поселень, де створювалися на
ціональні ради, а в межах самих національних рад вільну землю резервували 
для евентуальних переселенців тієї самої національности. Нарешті, принцип 
П’ємонту поширював це уявлення про пріоритетність національної солідар
носте за межі Радянського Союзу: вважалося, що етнічні зв’язки, не розри
вані політичними кордонами, СРСР міг використати, щоб поширити свій 
вплив за рубежем. Утворення Молдавської АСРР і територіяльне розши
рення Білорусії було зумовлено саме принципом П’ємонту. Отже, радянська 
національна політика вже в 1920-х роках узалежнювала від національности 
такі питання, як адміністративна територія, землевласність, зовнішня полі
тика й переселення. У 1920-х роках цей рецепт породжував прихильне став
лення до народів; у 1930-х роках він спричинить етнічні чистки.

Щоб збагнути цей різкий перехід від множення націй до етнічних чи
сток, слід додатково зважити ще на три чинники: радянську ксенофобію, по
няття прикордонних районів та політику в питаннях імміграції та еміграції. 
Під радянською ксенофобією розуміють перебільшений страх радянського 
режиму перед згубними чужинецькими впливами. Вона не була тотожна з 
традиційною російською ксенофобією і мала не національне, а ідеологічне 
підґрунтя. Її рушійною силою була ідеологічна ненависть і підозріливість 
щодо закордонних капіталістичних урядів, а не національна ненависть до 
інородців. Чужинецька інтервенція під час громадянської війни не створила 
цієї радянської ксенофобії, а тільки зміцнила від початку наявну ідеологічну 
настанову.

Утім, радянська ксенофобія набула національного забарвлення через 
млявоплинну партизанську війну та спорадичні повстання вздовж усього 
кордону СРСР. Якщо чужинецька інтервенція була нетривалою й малоін- 
тенсивною, то партизанські дії супроводжувалися частими таємними пере
ходами кордону й мали підтримку як за кордоном, так і всередині країни. 
Найбільшої слави зажив рух басмачів у Середній Азії, що сягнув піку в 1920— 
1922 роках і був остаточно зліквідований щойно 1934 року: його стрижнем 
були родові й національні союзи між людністю Північного Афганістану та
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радянської Центральної Азії6. Час до часу повстання спалахували й в інших 
радянських прикордонних районах: Чечні та Дагестані (1920-1922), Карелії 
(1921-1922), Грузії (1924), Якутії (1924-1925, 1927-1928), Аджарії (1927) 
та Кабарді (1928). Як відзначено в розділі 6, збройні заворушення в радян
ському прикордонні спричинила також колективізація. Крім того, на почат
ку 1920-х років ДПУ повідомляло про неподоланий політичний бандитизм 
у прикордонних районах. У донесеннях ДПУ, датованих другою половиною 
1922 року, йдеться про існування 14 постійних збройних політичних «банд»
з кількістю членів понад 100 осіб -  і всі вони діяли в національних регіонах, 
прилеглих до державного кордону, і рятувалися тим, що часто переходили на 
територію сусідніх держав7. Політичний бандитизм на радянській території 
поряд із польсько-українським кордоном залишався нерозв’язаною пробле
мою до середини 1920-х років8. Ці труднощі поглиблювали страх радянської 
влади перед таємним проникненням ворожих сил із-за кордону і зосереджува
ли радянську ксенофобію переважно в неросійських прикордонних регіонах.

У липні 1923 року радянська ксенофобія зматеріялізувалася у вигляді 
офіційної урядової постанови, що виокремлювала особливу територіяльну 
зону -  т. зв. «прикордонні райони»9. Всі сучасні держави мають чітко демар- 
ковані кордони, а декотрі -  й поняття прикордонного району; однак жодна 
держава не пішла так далеко в ідеологічному та адміністративному виокрем
ленні прикордонних районів, як Радянський Союз10. Постановою 1923 року,

6 Див.: Baymirza Hayit, “Basmatschi”. Nationaler Kampf Turkestans in den Jahren 1917 bis 
1934.
7 Із-поміж цих груп дев’ять діяли на українсько-польському прикордонні (Поділля, 
Волинь), три в Азербайджані, дві в Грузії. Підрахунок здійснено на підставі збірки до
несень ДПУ з сільської місцевосте, опублікованих у вид.: Советская деревня глазами 
ВЧК-ОГПУ-НКВД 1918-1939. Документи и материали, т. 1 (Москва, 1998). Він аж 
ніяк не є повний, бо до нього не ввійшли численні й потужні збройні загони басмачів у 
Середній Азії. Бандитизм зафіксовано й у деяких місцевостях РСФРР: найбільша бан
да налічувала 40 членів і діяла на Ставропіллі. У першій половині 1922 року тривало 
придушення повстань «зелених» мало не на всій території, що на ній невдовзі постане 
Радянський Союз.
8 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 177 (1924); спр. 178 (1923-1924). Вичерпну 
публікацію донесень про транскордонний бандитизм див. у вид.: Советская деревня 
глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД 1918-1939. Документи и материали, т. 2.
9 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 16а, спр. 22 (1923), арк. 3-12. Підставою для цього була по
передня ухвала Політбюра; див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 339 (08.03.1923), арк. 53/6.
10 Щодо поняття «прикордоння» в передреволюційній Росії див.: Terry Martin, «The 
Empire’s New Fontiers: New Russia’s Path from Frontier to Okraina, 1774-1920», Russian
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що її проект підготувало ДПУ, запроваджено щораз суворіше пильновані 
прикордонні смуги вздовж усього наземного й морського кордону СРСР за
вширшки 4 метри, 500 метрів, 7,5 кілометрів, 16 кілометрів і 22 кілометри11. 
На всю 22-кілометрову смугу поширювався особливий нагляд прикордонної 
охорони, підпорядкованої ДПУ, яке отримало необмежене право обшукува
ти і затримувати приватних осіб12. Таким чином уздовж цілого радянського 
кордону було офіційно оформлено особливу територіяльну категорію -  при
кордонні райони.

Постанова 1923 року охоплювала винятково захисні заходи убезпечен
ня, віддзеркалюючи страх радянської влади перед впливами з-за кордону. 
А втім, як ми бачили в попередньому розділі, СРСР незабаром упевнився 
у власних силах і спробував використовувати ці прикордонні райони, щоб 
впливати на населення по той бік кордону, особливо на своїх західних рубе
жах. Задля цього Політбюро ухвалило 16 липня 1925 року радикальну резо
люцію, запровадивши для західних прикордонних районів привілеї: вищий 
розмір платні для фахівців, більші капіталовкладення, ліпше постачання, 
дозвіл на бюджетний дефіцит, ліпше задоволення культурних потреб13. Цю 
постанову обґрунтовано «винятковим становищем» і значенням прикордон
них районів як у військово-стратегічному, так і в політичному сенсі14. Або, 
за словами іншої постанови: «Наші прикордонні місцевості є тією частиною 
території нашої Республіки, за якими трударі сусідніх держав конкретно су
дять про РСФРР загалом»15.

Національна політика, природно, належала до числа найчільніших 
складників прикордонного режиму. Принцип П’ємонту ґрунтувався на ідеї 
використання транскордонних етнічних зв’язків для поширення радянсько
го впливу в сусідніх державах, але водночас не виключалася й можливість їх 
зворотного використання чужоземними урядами на шкоду СРСР. Тривогу 
радянського керівництва викликало власне населення фінської, польської та 
німецької національности. Перевірка західних прикордонних районів, здій

History, vol. 19 (1992): 181-201. Про аналогічне поняття в Німецькій імперії див.: 
William Hagen, Germans, Poles and Jews: The Nationality Conflict in the Prussian East 
(Chicago, 1980); 188-207.
11 Див.: ГАРФ, ф. 3316, on. 16a, cnp. 22 (1923), арк. 3-4.
12 Див.: там само, арк. 3-7; on. 64, cnp. 218 (1925), арк. 51.
13 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 16, спр. 1396 (28.08.1925), арк. 85/5; ГАРФ, ф. 1235, оп. 120, 
спр. 11 (1925-1926), арк. 1-21.
14 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 511 (16.07.1925), арк. 71/34.
15 ГАРФ, ф. 1235, оп. 120, спр. 11 (1925), арк. 4.

409



8. Етнічні чистки та ворожі нації

снена PCI 1925 року, виявила, що фінське населення Ленінградської облас
те зазнає «фінського впливу, [що] пояснюється, поряд з історико-побутови- 
ми причинами, прагненням самої Фінляндії, яка всіляко намагається поши
рити сферу свого впливу на прикордонне інґерманляндське населення»16. 
Подібне занепокоєння стосувалося польської та німецької людности на 
Україні:

Наявні дані свідчать про національний шовінізм польської частини на
селення, про винятковий вплив ксьондзів, що створює ґрунт для впливу 
біло-поляків. Німецькі, польські й почасти чеські колонії є опертям для 
поширення впливу їхніх урядів, осередками шпигунства на користь цих 
урядів. Цікаво відзначити, що в зв’язку з обранням Гінденбурґа в німець
ких колоніях посилився поголос щодо окупації німцями УСРР на 15 ро
ків17.

Зважаючи на таку перейнятість питаннями безпеки, можна б очікува
ти, що в прикордонних районах радянська національна політика здійсню
ватиметься менш інтенсивно. Насправді ж навпаки: постанова Політбюра 
1925 року передбачала особливо прихильне ставлення до національних мен
шин у прикордонних районах Радянського Союзу. Тут належало мати біль
ше національних шкіл і національно-територіяльних одиниць, розвиненішу 
рідномовну пресу, активно залучати й висувати національні кадри, суворо 
переслідувати російський шовінізм18. Замість домагатися етнічної однорід
носте, радянське керівництво свідомо прагнуло наголошувати й надалі під
тримувати етнічне розмаїття своїх прикордонних районів.

Отже, самі підвалини радянської національної політики в прикордонних 
районах містили зерна неминучої напруги: радянська ксенофобія породжу
вала підозри щодо національних меншин і обмежувала національний само
вияв, тимчасом як принцип П’ємонту диктував показовий розвиток націо
нальних установ. Упродовж 1920-х років гору брала перша тенденція. Щойно 
після низки внутрішньо- та зовнішньополітичних прикрощів, зосібна справи 
Шумського та дезертирства КПЗУ, на зміну прихильному ставленню до на
ціональностей, звичному для 1920-х років, прийдуть етнічні чистки 1930-х. 
Однак і в 1920-х, і в 1930-х роках вибір політичного курсу спирався на не
змінному засновку -  непохитному переконанні більшовиків у великому по
літичному значенні транскордонних етнічних зв’язків.

16 ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 594 (1925), арк. 45.
17 Там само, арк. 79.
18 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 677 (12.11.1928), арк. 107-109.
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Суперечність між радянською ксенофобією та принципом П’ємонту, ма

буть, найбільше впадає в очі на прикладі підходу радянської влади до про
блеми імміграції. З одного боку, імміграція означала перемогу принципу 
П’ємонту, бувши наочним свідчення привабливости СРСР для населення по 
той бік кордону. З другого боку, імміграції побоювалися, оскільки вона легко 
могла стати прикриттям для закордонного шпигунства. Попри цю останню 
турботу, нелегальних іммігрантів зазвичай не депортували, а, навпаки, врів- 
ноправнювали їх із корінними радянськими національностями. Наприклад, 
іммігрантам з Афганістану (белуджам, джамшидам, хазарейцям) відводили 
землю в прикордонних районах або й створювали для них власні національ
ні території та забезпечували інші національні права: «Прихильний настрій 
викликатиме симпатії й тяжіння до нас прошарків корінного населення з-за 
кордону»19.

Якщо нових іммігрантів радянська влада приймала зденервовано, то по
верненню неросійських емігрантів радянської доби здебільшого надавали 
активного сприяння. Угоди, підписані з Фінляндією та Польщею, обумовлю
вали право емігрантів повернутися до Радянського Союзу. Близько 12 тис. 
фінів і набагато більше поляків скористалися із запропонованої амністії20. 
Також уживано було заходів, щоб схилити до повернення емігрантів з-поміж 
надволзьких німців21. У Середній Азії, де громадянська війна та повстання 
басмачів спричинилися були до масової втечі населення, влада докладала 
активних зусиль, аби поліпшити економічне становище на пограниччі, запо
бігти дальшій еміграції та привабити назад тих, хто опинився за кордоном: 
«Уважаю політично вкрай невигідним, що з кожним роком у прикордонній 
смузі на території Афганістану дедалі більше скупчується явно ворожої до 
нас сили, яка в разі політичних ускладнень безумовно буде ворожою нам 
стороною використана»22.

А втім, наплив іммігрантів був теж і причиною неабиякої стривоженос
те. Як ми бачили, величезні зусилля радянського уряду щодо повернення

19 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 2205 (1930), арк. 6,33-34; on. 1, спр. 829 (18.03.1931); 
спр. 467 (30.04.1928); спр. 882 (27.06.1931); оп. З, спр. 465 (15.01.1929), арк. 18-23.
20 Див.: Ian М. Matley, «The Dispersal of the Ingrian Finns»: 5; Mikolaj Iwan6w, Pierwszy 
narod ukarany (Warszawa, 1991): 72.
21 Див.: РГАСПИ, ф. 17, on. З, спр. 517 (27.08.1925), арк. 77/12.
22 РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 1261 (1928), арк. 1. Щодо велетенських зусиль, спрямова
них на переконання охочих повернутися, -  див.: там-таки, on. 1, спр. 1106 (27.02.1933), 
арк. 92-102; спр. 467 (30.04.1928), арк. 240-249; спр. 829 (18.03.1931), арк. 49-61.
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з еміграції українських і білоруських національних діячів (зміновіхівців) 
до Радянської України та Білорусії увінчалися певним успіхом. Однак од
разу після приїзду їх ставили під нагляд ОДПУ й трактували як поважну 
внутрішню загрозу. Подібно й нелегальних іммігрантів часто віддаляли 
від прикордонних районів, аби внеможливити евентуальне шпигунство23. 
Стурбованість імміграцією найбільше вочевиднилася на радянському Дале
кому Сході, де масовий приплив корейців дуже загострив міжнаціональ
ні стосунки. У 1917-1923 роках корейське населення СРСР потроїлося: 
з 53 тис. 600 осіб до 168 тис. 9 осіб. На 1926 рік корейці становили понад 
чверть усього сільського населення Владивостоцької округи (145 тис. 511 
із 572 тис. 31 осіб)24. Між корейцями та росіянами існувала величезна різ
ниця за класовою належністю й статусом. У 1922 році 84,3% корейських 
родин були безземельними, а радянське громадянство мали тільки 32,4%.
1925 року 68,8% корейців працювали винятково на чужій землі (проти 7,8% 
серед росіян). Пересічний корейський двір мав землі втричі з гаком менше 
від російського (1,62 га проти 6,07 га)25. Предметом протистояння було зем
леволодіння, бо радянська політика передбачала передачу землі тим, хто її 
обробляє. Відповідно, землю треба було забрати в росіян і віддати новопри
булим корейцям-орендарям. Росіяни, реагуючи на це, відмовлялися здавати 
землю в оренду й вимагали, згідно з повідомленнями ОДПУ, «переселення 
корейців в інший район»26.

Проте радянська політика, зумовлена принципом П’ємонту, вимагала 
якраз протилежного -  утворення автономної корейської національно-тери- 
торіяльної одиниці. Масовий наплив людей із Кореї красномовно свідчив 
про принадність СРСР для корейців, що перебували під японською окупа
цією. Утворення корейської автономії привабило б іще більше корейців і 
справляло би тиск на японський колоніяльний режим. Саме до такого аргу
менту вдався східний відділ Комінтерну, звернувшися до радянського уряду 
в травні 1925 року з проханням створити Корейську автономну область27. Ця

23 Див.: там само, спр. 467 (30.04.1928), арк. 248-249; спр. 1869 (18.03.1931), арк. 51.
24 Див.: ГАРФ,ф. 1235, оп. 140, спр. 141 (1925), арк. 4; Д. Аносов, Корейцьі в Уссурийском 
крає (Хабаровск; Владивосток, 1928): 7-8; Всесоюзная перепись населення 1926 года, 
т. VII (Москва, 1928): 8,126-127. Ураховуючи місто Владивосток, корейці становили 
22,4% населення.
25 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 141 (1925), арк. 4.
26 РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 199 (1925), арк. 96.
27 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 141 (1924), арк. 20-34. Про попередні спроби див.: 
Белая книга о депортации корейского населений России в 30-40-х годах (Москва, 
1992): 40,46-47.

412



Імміграційна політика

ініціятива точнісінько збіглася в часі з утворенням на радянському Заході 
«молдавського П’ємонту», який мав чинити політичний тиск на Румунію. Як 
показує табл. 29, тоді ж таки можна було б створити й Корейську Автономну 
СРР десь такого ж розміру й із аналогічним розподілом населення за націо
нальним складом. За повідомленнями ОДПУ, ідея корейської автономії була 
надзвичайно популярною серед корейців, особливо комуністів і комсомоль
ців28. Ця пропозиція була предметом уважного розгляду в ЦВК та ВЦВК, але
1925 року її рішуче відкинули29.

Неутворення Корейської АСРР, як виглядає, було спричинено двома 
чинниками. Найголовніше -  радянське керівництво відчувало власну по
літичну та військову слабкість на Далекому Сході. Тому воно більше непо
коїлося з приводу потенційного японського впливу на радянське населення 
корейської національности, ніж думало про поширення радянського впливу 
на Корею, де правили японці. У доповідній записці PCI, датованій 1929 ро
ком, прямо стверджується, що японці розглядають корейську імміграцію 
до Радянського Союзу «як природне розширення меж Кореї, що його при 
слушній нагоді залишиться оформити в міжнародно-правовому плані»30. 
Побоюючися такого розвитку подій, Наркомат закордонних справ у січні
1926 року вимагав ужити надзвичайних заходів для припинення корейської 
імміграції31. На додачу і позиція далекосхідного партійного керівництва від
дзеркалювала поширений у масах національний розбрат. Вона потверджу
вала усталену поміж місцевими росіянами оцінку корейців як потенційних 
зрадників й економічно шкідливих чужинців-нелеґалів, яких варто виселити 
із загроженого прикордоння32.

У підсумку обрано було глибоко суперечливу політичну лінію. З одного 
боку, дано згоду на утворення дрібних корейських національно-територіяль- 
них одиниць: одного корейського національного району та 171 корейської 
сільради33. Запроваджено корейськомовні школи й засновано газети. На 
Далекому Сході постали інституції, відповідальні за національні меншини,

28 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 87, спр. 199 (1925), арк. 101; ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1706
(1929), арк. 34.
29 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 141 (1924), арк. 42-47.
30 ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1706 (1929), арк. 3.
31 ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 141 (1926), арк. 141 зв.
32 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 141 (1925), арк. 54-75; Белая книга о депортации ко- 
рейского населення России в 30-40-х годах. 46-49; Michael Gelb, «An Early Soviet Ethnic 
Deportation: The Far-Eastern Koreans»: 394-395.
33 ГАРФ, ф. 374, on. 27c, cnp. 1706 (1929), арк. 25.
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зокрема й уповноважений у корейських справах. Корейців тут систематично 
висували на керівні посади34. Метою цих дій було виставити корейців як узі- 
рцеву радянську національну меншину, що мала відтіняти на рівні публічної 
пропаганди упослідженість тих-таки корейців під японською окупацією.

Із другого боку, рівночасно зі здійсненням цієї лінії Центр 6 грудня
1926 року видав таємну постанову, якою затвердив план переселення біль- 
шости корейців за 48,5° північної широти (тобто північніше від Хабаровська). 
Згідно з цією постановою, туди мали переселити всіх корейців, які ще не 
отримали землі (трохи понад половину загальної кількосте )35. Для них ство
рено було два великі земельні фонди. Коли цю політику пояснювали пу
блічно (а це траплялося нечасто), проводили аналогії з переселенням євреїв: 
безземельні представники національних меншин мали осісти компактно на 
вільній державній землі, що вможливлювало отримання ними власних на
ділів і полегшувало розвиток їхньої національної культури36. Однак це по
рівняння було оманливе. Розпорошені євреї збиралися на добрих сільсько
господарських угіддях самохіть. Корейців, уже скупчених на родючих орних 
землях, мали силоміць розпорошити, а натомість негайно привезти селян 
слов’янського походження з центральних регіонів37. Оце особливо дратувало 
корейських комуністів, бо відверто свідчило про те, що радянських корейців 
мають за непевний елемент38.

Програма переселення корейців, якби її здійснили, стала би першим 
прикладом радянських етнічних чисток. Однак до кінця 1928 року не зроб
лено було сливе нічого39. Опір корейських комуністів, пасивний спротив 
корейських селян, брак як фінансування з Центру, так і російських пере
селенців, а також глибоко суперечлива політика держави -  ось ті чинники, 
що вкупі зумовили невиконання плану переміщення. Та все ж ухвалений 
документ формально зберігав чинність і залишався тавром на радянських 
корейцях. Отже, на Далекому Сході встановилася приблизна рівновага між

34 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 120, спр. 60 (1927), арк. 71-78; Белая книга о депортации 
корейского населения России в 30-40-х годах: 37-39; ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1706
(1929), арк. 28.
35 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 141 (1926), арк. 144.
36 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 120, спр. 60 (1928), арк. 17-20; Д. Аносов, Корейци в 
Уссурийском крає: 64.
37 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 141 (1926), арк. 144.
38 Див.: там само, арк. 146-152.
39 Див.: там само, оп. 141, спр. 1356 (1931), арк. 3; ГАРФ, ф. 3316, оп. 64а, спр. 1078 
(1931), арк. 5; оп. 27с, спр. 1706 (1929), арк. 7-9.
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Табл. 29. Молдавська Автономна СРР 
та пропоновані корейські автономні утворення

Автономна одиниця Населення 
титульної нації

Загальна
кількість
населення

Частка титульної 
нації в складі 
населення, %

Молдавська АСРР 170.263 572.339 29,7
Пропоновані автономії:
Корейська АСРР
[Владивостоцька округа] 152.424 680.011 22,4
Корейська АО
[п’ять прикордонних районів] 85.299 157.438 54,2

Джерело: Всесоюзная перепись населения 1926 года, т. VII: 126-127; т. XI: 36

радянською ксенофобією та принципом П’ємонту. Повномасштабні етнічні 
чистки чи то вже на Далекому Сході, чи деінде почнуться щойно після двох 
подальших політичних струсів.

Колективізація та еміграція

Першим із цих струсів стала колективізація та еміграційний рух, що 
його вона спричинила. Поновлення примусової хлібозаготівлі взимку 1927—
1928 років одразу обернуло навспак імміграційний потік доби НЕПу. Із 
Середньої Азії та Закавказзя пішли повідомлення про раптовий ріст емігра
ції та збільшення кількости охочих емігрувати40. Однак найдраматичніший 
і в політичному сенсі найнеприємніший еміграційний рух припав на осінь
1929 року. У вересні того року до Москви почали стікатися радянські грома
дяни німецької національности, вимагаючи виїзних віз, аби назавше залиши
ти СРСР. Поголос про це незабаром дійшов до німецької амбасади, яка до-

^гчила з’ясувати становище сільськогосподарському аташе Отто Авгаґену. 
ого супроводжували двоє німецьких і троє американських репортерів. 

Вони з’ясували, що на околицях Москви зібралося близько 4,5 тис. німців, 
переважно менонітів. Ті розповідали про страшні репресії й заявляли, що 
продали або покинули все своє майно, поклавши податися до Канади41.

40 Див.: РГАСПИ, ф. 62, оп. 2, спр. 1261 (1928), арк. 1-17, 42-43, 75-76; ф. 157, оп. 5, 
спр. 83 (1927), арк. 229-230.
41 У 1923-1926 роках дозвіл емігрувати у Канаду дістали десь із 20 тис. менонітів. 
Тепер ішлося про поновлення цього руху. Див.: BFORC. CGM, Microfilm reel 4763
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Іноземні репортери негайно опублікували сенсаційні повідомлення про 
репресії щодо німецьких селян; це породило велику пресу та неабиякий по
літичний скандал у Німеччині. Для збору коштів на потреби радянських 
німців створили організацію «Брати в біді», яка отримала пожертву в сумі 
200 тис. марок особисто від президента Гінденбурґа42. Німецька амбасада, 
яка спершу відмовилася була підтримати радянських громадян німецької 
національности, щоб не дратувати радянську владу, тепер активно виступа
ла в їхній обороні43. Застуканий зненацька таким розвитком подій, радян
ський уряд почав кидатися з боку в бік, спочатку давши дозвіл на еміграцію 
5461 німцеві, а потім вивізши решту 9730 на попередні місця проживання44. 
Цей епізод завдав у підсумку неабияких прикрощів Кремлеві якраз на гребе
ні колективізації, істотно попсувавши радянсько-німецькі відносини.

Теоретично в колективізацію не закладали якогось національного вимі
ру, але -  як свідчить приклад німецького еміграційного руху -  з’явився він 
дуже хутко. Анархія та жорстокість колективізації, коли враз було зламано 
заведений за НЕПу лад, створювали передумови для вияву національної 
ворожнечі. Там, де маси жили з думкою про етнічне вичищення, настав час 
помсти з боку тих, хто програв за доби НЕПу. Скажімо, в Казахстані тамтеш
ні росіяни мстилися кочовикам-казахам, що раптом перетворилися на легку 
мішень. Так само й на Україні існувало загальне уявлення про всіх німців 
як про куркулів. В одному документі ЦК зазначалося: «Де-не-де серед по
одиноких керівних працівників існує хибна думка, що німецькі колонії за 
своїм складом виключно куркульські»45. Інший комуніст висловився коло
ритніше: на його переконання, всі німці були «куркульські колоністи до ну
тра кісток»46. У численних документах для внутрішнього вжитку, де зробле
но спробу пояснити рух на еміграцію, висновок той-таки: саме ці настрої й 
призвели до винятково жорстокого потрактування німців у рамках кодек

с і . 10.1929): L192465-75; Harvey Dyck, Weimar Germany and Soviet Russia, 1926-1933.A 
Study in Diplomatic Instability (New York, 1966): 162-174; Meir Buchsweiler, Volksdeutsche 
in der Ukraine am Vorabend und Beginn des Zweiten Weltkriegs -  ein Fall doppelter Loyalitdt? 
(Gerlingen, 1984): 58-64.
42 Див.: Harvey Dyck, Weimar Germany and Soviet Russia, 1926-1933: A Study in Diplomatic 
Instability: 163,171.
43 Див.: BFORC. CGM, Reel 5213 (01.08.1929): K480944-49; Reel 4763, L192270-475.
44 Див.: ГАРФ, ф. 3316, on. 64, cnp. 759 (1929-1930).
45 РГАСПИ, ф. 17, on. 113, cnp. 786 (16.10.1929), арк. 44.
46 ГАРФ, ф. 1235, on. 141, cnp. 561 (1930), арк. 59. [Цитату подано в перекладі з англій
ської. -  Ред.}
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тивізації47. Таке масове наставлення виявлялося вже під час громадянської 
війни -  у зв’язку з передреволюційними привілеями для німців.

Схожі події спричинили дрібніші еміграційні рухи 1929-1930 років се
ред майже всіх «західних національних меншин» Радянського Союзу: поля
ків, фінів, латишів, греків, естонців, литовців, чехів, шведів, болгар48. Ішлося 
здебільшого про групові та індивідуальні звернення до радянської влади чи 
іноземних консулів. Траплялися й демонстрації, а також -  що найбільше 
турбувало радянців -  випадки втеч, нелегальних переходів західного кордо
ну49. Найактивнішими були поляки50. їм же під час колективізації найбіль
ше і перепадало від місцевої людности та комуністів. Побутувала приказка: 
«поляк -  отож куркуль». Полякам одверто казали: тебе розкуркулюють не 
тому, що ти куркуль, а тому що поляк51. То було віддзеркалення поширених 
серед населення настроїв на етнічні чистки, як-от, приміром, у репліці, за
фіксованій у російському селі: «Коли він поляк, то заважає нам жити, і треба 
його вигнати з села як чужий елемент»52. Багатьом полякам, із-поміж них і 
комуністам, пощастило втекти через польсько-радянський кордон. Інші вла
штовували масові показові походи до кордону, юрбами до 2 тис. осіб, демон
струючи в такий спосіб свою вимогу дозволити еміграцію53.

Ці еміграційні рухи зненацька внаочнили радянському керівництву про
вал принципу П’ємонту. Західні національні меншини СРСР мали слугува
ти привабливим комуністичним прикладом для їхніх закордонних братів. 
Натомість вони, принаджені кожна своєю історичною батьківщиною, зрекли
ся радянської вітчизни, поставивши її у вельми ніякове становище. їхні дії на
віть стали приводом для офіційних протестів від німецького та фінського мі-

47 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 786 (16.10.1929), арк. 42-46; спр. 822 (06.02.1930), 
арк. 181/4, 1-250; ГАРФ, ф. 1235, оп. 141, спр. 561 (1930); ф. 3316, оп. 64, спр. 928
(1930); спр. 759-761 (1929-1930).
48 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 760 (1930); спр. 928 (1930); оп. 23, спр. 1356 (1930), 
арк. 14-15.
49 Див.: там само, оп. 23, спр. 1360 (1930), арк. 60-60 зв.; оп. 64, спр. 928 (1930), арк. 12- 
16.
50 Див.: там само, ф. 1235, оп. 141, спр. 561 (1930), арк. 135-137; ф. 3316, оп. 23, спр. 1360
(1930), арк. 6; спр. 1318 (1930), арк. 12-15.
51 Там само, ф. 3316, оп. 64, спр. 760 (1930), арк. 79. [Цитату подано в перекладі з ан
глійської. -  Ред.\
52 Там само, спр. 1355 (1930), арк. 19; спр. 928 (1930), арк. 15.
53 Див. там само, ф. 3316, оп. 64, спр. 760 (1930), арк. 62-63; оп. 23, спр. 1360 (1930), 
арк. 6; оп. 64, спр. 928 (1930), арк. 12.
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ністерств закордонних справ54. На додачу, як ми бачили, неросійські окраїни 
запекліше противилися колективізації, ніж російське ядро. Спротив цей час
то зосереджувався у прикордонних районах. Басмацький рух мав підтримку 
з-поза кордону від споріднених племен у Центральній Азії. Найбурхливіше 
селянське повстання часів колективізації охопило польсько-українське при
кордоння наприкінці лютого 1930 року. Як еміграційні рухи, так і ці масові 
повстання поглиблювали занепокоєння радянської влади стосовно політич
ної певности неросійських окраїн і безпеки прикордонних районів.

З огляду на ці результати можна було б очікувати кардинального пере
гляду політики. Однак офіційна реакція як у таємних, так і в оприлюднених 
документах була однакова -  інтенсифікація наявної національної політи
ки55. Як тверджено, політика не зазнала краху в суті -  просто її ніколи й не 
здійснювали належним чином, істотно перекрутивши до того ж у перебігу 
колективізації. 1930 року було докладено велетенських зусиль задля збіль
шення кількости та підвищення якости німецьких національних інститу
цій56. Те саме стосувалося поляків і решти західних національних меншин57. 
Звісно, посилилися й репресії проти «явно шкідливих елементів», та все ж 
головний наголос у політиці зроблено було на сприянні національному са
моусвідомленню, а не на його нищенні.

Щоправда, маємо два важливі винятки. Масові виправи поляків до поль
ського кордону особливо занепокоїли радянську владу, бо збіглися в часі з 
лютневим (1930 року) масовим повстанням проти колективізації у прикор
донних районах України. Хоча головним рушієм цих заворушень були селя- 
ни-українці, поляки теж брали в них участь58. У донесеннях ОДПУ й урядо
вих повідомленнях ішлося про посилення польської розвідувальної діяль
носте та про заохочення повстання польською владою59. Найжахливішим 
сценарієм для радянців був би масовий рух поляків на еміграцію, подібний 
до німецького, але не в бік Москви, а в бік польського кордону:

54 Див.: BFORC. CGM, Reel 5213 (07.01.1931): К481216, (09.02.1930); К481276,
(04.03.1930); К480975-77.
55 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 821 (06.02.1930), арк. 181/4; ГАРФ, ф. 1235, оп. 141, 
спр. 561 (1930 ), арк. 10-12,23,201; ф. 3316, оп. 16а, спр. 443 (1930), арк. 10—12.
56 Цьому питанню присвячено -  буквально -  тисячі сторінок документів. Див.: ГАРФ, 
ф. 1235, оп. 141, спр. 561 (1930); ф. 3316, оп. 64, спр. 968 (1929-1930); спр. 759-761.
57 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 16а, спр. 443 (1930), арк. 1—2; оп. 64, спр. 760 (1930), арк. 8-10.
58 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 3184 (1930), арк. 17-18.
59 Див.: там само, арк. 17; ГАРФ, ф. 3316, оп. 23, спр. 1318 (1930), арк. 3 ,15.
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[...М]и зареєстрували низку фактів, які свідчать про те, що ведеться ро
бота з підготування масового демонстративного виїзду поляків з СРСР 
до Польщі. [...] Немає сумніву, що ця кампанія має на меті підготувати 
громадську думку для виправдання збройного нападу на Союз РСР60.

Саме за таких обставин радянське керівництво дало вказівку про перші 
депортації за суто національною ознакою. 5 березня 1930 року Політбюро 
ухвалило таку резолюцію:

Виселити з прикордонних округ Білорусії [...] та Правобережжя Украї
ни [...:]
а. родини, осіб, засуджених за бандитизм, шпигунство, активну контрре
волюційну діяльність і професійне перемитництво.
б. незалежно від того, чи відбувається в цих районах суцільна колекти
візація, чи ні, виселити з них куркульські господарства передусім поль
ської національности всіх трьох категорій, в розмірі додатковому до тієї 
розкладки, що її вже здійснено, з Білорусії -  3-3,5 тис. родин та з України 
10-15 тис. родин. [...]
До цих цифр по Білорусії та Україні може бути зараховане виселення з 
перелічених районів тих шляхетських родин, незалежно від їхнього ма- 
теріяльного стану, що їх перебування поблизу кордону органи ОДПУ та 
місцеві партійні органи визнають за небезпечне. [...]61.

Постанова також зобов’язувала ОДПУ посилити пильність нагляду, аби 
зупинити «самовільні переходи кордону». То був перший документ, у якому 
йшлося про депортацію за національною ознакою62. Услід з'явилася ще одна 
постанова від 11 березня, з якої ясно випливало, що депортації стосуються 
щонайперше поляків (а не власне шляхти) і що закордонну інтервенцію роз
глядають як навислу загрозу:

Наші дані дають підставу вважати, що в разі поважних куркульсько-се
лянських повстань на Правобережній Україні та в Білорусії -  особливо 
у зв’язку з наміченим виселенням польсько-куркульських контрреволю
ційних і шпигунських елементів із прикордонних районів -  польський 
уряд може наважитися на інтервенцію. Щоб запобігти цьому: [...]

60 ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 928 (1930), арк. 1.
61РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 8 (05.03.1930), арк. 119/5.
62 Якщо не вважати козаків за окрему етнічну групу, бо тоді першим випадком слід ви
знати депортацію терських козаків іще за громадянської війни.
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5. Підготувати операцію з арешту та депортації куркульських польських 
контрреволюційних елементів дуже ретельно й здійснити її за макси
мально стислий термін.
6. Провести операцію з виселення куркульсько-польських елементів 
максимально організовано й без галасу63.

Отже, колективізація, розкуркулення, польський еміграційний рух та 
велика стурбованість влади безпекою прикордонних районів -  це ті чинни
ки, що вкупі спричинили першу радянську етнічну чистку64. Та все ж навіть і 
після цієї депортації радянська політика щодо поляків не змінилася докорін
но. Варто відзначити, що в Білорусії навіть створено 1932 року новий поль
ський національний район, прилеглий до білорусько-польського кордону65.

На радянському Далекому Сході колективізація також викликала по
силення міжнаціональної напруги та загострила питання безпеки. У 1928-
1932 роках різко збільшилася кількість випадків насильства проти китайців 
і корейців66. За таких обставин китайські заробітчани почали масово тікати67, 
а до Кореї повернулося близько 50 тис. корейців68. Влада не перешкоджала 
цій еміграції, ба навіть поновила заходи щодо переселення великої части
ни позосталих корейців геть від радянсько-корейського кордону. 13 квітня 
1928 року з’явилася постанова, якою знову передбачалося «переселення ко

63 ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 928 (1930), арк. 1.
64 Можливо, мала місце ще й депортація фінів. Постанова Політбюра від 5 березня 
доручала ОДПУ з’ясувати ситуацію в прикордонних районах Ленінградської области 
та внести свої пропозиції. Дехто у Фінляндії заявляв про депортацію за національною 
ознакою. Див.: The Ingrian Finns (Helsinki, 1935): 8. Мені не пощастило виявити по
станову, що потверджувала б таку депортацію (хоча я не працював у петербурзьких 
архівах), але і Ґелб висловлює сумнів щодо того, чи ця акція відбулася. Див.: Michael 
Gelb, «The Western Finnic Minorities and the Origins of the Stalinist Nationalities 
Deportations»: 238-242.
65 Див.: ГАРФ, ф. 3316, on. 64, спр. 1284 (1932); Mikotaj Iwanow, Pierwszy nardd uka- 
rany: 128-138.
66 Див.: ГАРФ, ф. 3316, on. 64, спр. 1078 (1931), арк. 1-4, 20-53, 76-77; ф. 374, on. 27с, 
спр. 1076 (1929), арк. 59-63; А. Нугис, Против великодержавного гиовинизма имест- 
ного национализма (Хабаровск, 1933): 26-28; ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 1078 (1931), 
арк. 5 зв.; Аги Закир, «Земельная политика в колхозном движении среди корейцев 
Дальневосточного края», Революция и национальности, № 2-3  (1931): 76-81.
67 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1706 (1929), арк. 40 зв.
68 Див.: Haruki Wada, «Koreans in the Soviet Far East, 1917-1937», Koreans in the Soviet 
Union, ed. by Daae-Sook Suh (Honolulu, 1987): 40.
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рейців із Владивостоцької округи та стратегічно найважливіших місцевос
тей Примор’я до Хабаровської округи». Землю переміщених корейців було 
намічено негайно передати «поселенцям із перенаселених аграрних районів 
Радянського Союзу»69. Планували оселяти в далекосхідних прикордонних 
зонах здемобілізованих червоноармійців, утворюючи з них «червоноармій- 
ські колгоспи»70. Підозрілих корейців мали замінити певніші слов’яни.

За офіційно затвердженим п’ятирічним планом, 88 тис. корейців (понад 
половину їхньої загальної кількосте) мали переселити на території, розта
шовані на північ від Хабаровська71. Переселенню підлягали всі корейці без 
радянського громадянства, «за винятком тих, що довели свою цілковиту ло
яльність і відданість Радянській владі»72. Отже, нелояльність більшосте ра
дянських корейців було передбачено наперед. Усім, хто відмовлявся пересе
лятися, відтепер загрожував арешт. Погрози поширювалися і на керівників 
корейських сільрад, що переховували нелегально прибулих із-за кордону -  а 
отже й корейське радянське чиновництво потрактовано було як підозрілий 
елемент73. Початок депортації призначили на 1930 рік. Десять тисяч корей
ців із далекосхідних прикордонних зон мали вирушати на північ, а на місці 
їхнього колишнього мешкання оселили б таку саму кількість здемобілізова
них червоноармійців і членів їхніх сімей74. Насправді за 1931 рік переселено 
тільки було 1 тис. 342 корейців, «зокрема, примусовим способом 431 од.»75. 
1931 року з цього плану офіційно зрезиґнували. У кінцевому підсумку пере
селили всього 500 корейських родин (близько 2 тис. 500 осіб)76. Імовірно, 
переселення корейців облишили через побоювання Наркомату закордонних 
справ, що Японія зможе використати депортацію своїх підданців із радян
ського пограниччя як casus belli77.

Таким чином, і на Заході, і на Сході радянське керівництво відійшло від 
курсу на масштабні етнічні чистки, коли вляглися пристрасті, пов’язані з ко
лективізацією. Та все ж ця криза не минула без сліду: режим у прикордонних

69 ГАРФ, ф. 3316, оп. 16а, спр. 384 (1928), арк. 1-2.
70 ГАРФ, ф. 5446, оп. 15а, спр. 258 (1933), арк. 41-42.
71 Див: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1706 (1929), арк. 8 зв.
72 ГАРФ, ф. 1235, оп. 141, спр. 359 (1929), арк. 3.
73 Див.: там само, арк. 3-4.
74 ГАРФ, ф. 1235, оп. 141, спр. 1356 (1930), арк. 18-19; ф. 3316, оп. 64, спр. 1078 (1931), 
арк. 83; РГАЗ, ф. 7486, оп. 42с, спр. 5 (1931), арк. 113.
75 ГАРФ, ф. 1235, оп. 141, спр. 1356 (1930), арк. 18-19.
76 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 1078 (1931), арк. 83.
77 Див.: ГАРФ, ф. 5446, оп. 29, спр. 67 (1937), арк. 18.
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районах став набагато суворішим. 1929 року зміст терміна «прикордонні ра
йони» було розширено: під ним уже розуміли не тільки всі райони, прилеглі 
до радянського кордону (називані первинною прикордонною зоною), а й усі 
райони, суміжні з прикордонними районами (то була вторинна прикордон
на зона)78. На самій лише Україні до них потрапило населення кількістю від 
двох до трьох мільйонів осіб79. Згідно з новою войовничою риторикою, при
кордонні райони відтепер часто називали «фронтовими», на відміну від ре
шти -  «тилових» районів80. Окрім того, щороку зростала чисельність прикор
донної охорони, підпорядкованої ОДПУ81. Посилилися депортації з прикор
донних районів «активних контрреволюційних і куркульських елементів»82.

Під час колективізації започатковано ще одну інновацію -  створення 
червонармійських колгоспів у прикордонних районах. Накреслено дале
косяжні плани оселення десятків тисяч демобілізованих червоноармійців 
у прикордонних районах Далекого Сходу, хоча насправді в 1930-1931 роках 
там осаджено тільки 10 тис. осіб, із яких приблизно половина одразу ж по
далися додому83. Реагуючи на цю масову втечу, ЦК постановою від 16 берез
ня 1932 року дав указівку створити в складі Далекосхідної армії особливий 
колгоспний корпус, що налічував 50 тис. призовників, які мали відбувати 
службу в червоноармійських колгоспах у далекосхідних прикордонних ра
йонах, а по демобілізації залишитися там колоністами84. Однак криза, пов’я
зана з голодом, дала змогу здійснити лише дрібку з цього плану, і ентузіязм 
щодо колонізації за допомоги Червоної армії розвіявся. Він оживе щойно 
з наступною хвилею етнічних чисток, яка прокотить Далеким Сходом у 
1937 році85. Зринувши як частина плану депортації корейців 1928 року, чер- 
воноармійські колгоспи незмінно супроводжуватимуть радянські етнічні

78 Див.: ГАРФ, ф. 393, оп. 1с, спр. 283 (1929), арк. 1.
79 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 8 (16.01.1932), арк. 167-173.
80 Див.: РГАСПИ, ф. 62, on. 1, спр. 829 (10.03.1931), арк. 33.
81 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 8 (08.01.1932), арк. 136; ф. 1, оп. 16, спр. 35
(21.03.1931), арк. 78/80; (17.02.1932), арк. 90/45; ф. 17, оп. 162, спр. 12 (16.04.1932), 
арк. 96/21.
82 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 8 (08.01.1932), арк. 136; спр. 35 (21.03.1931), арк. 16; 
РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 8 (20.04.1930), арк. 124/80; спр. 14 (19.04.1933), арк. 136/94; 
«Спецпереселенцьі -  жертвьі “сплошной коллективизации”», Исторический архив, 
№ 4 (1994): 156.
83 Див.: РГАЗ, ф. 7486, оп. 42с, спр. 8 (1932), арк. 42-55; спр. 5 (1931), арк. 113; ГАРФ, 
ф. 5446, оп. 15а, спр. 262 (1934), арк. 20; спр. 258 (1933), арк. 41-42.
84 Див.: ГАРФ, ф. 5446, оп. 15а, спр. 258 (1933), арк. 42-55; спр. 262 (1934), арк. 20.
85 Див.: РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, спр. 65 (06.05.1938), арк. 115-119.
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чистки. Якщо національні території у прикордонних районах були символом 
принципу П’ємонту, то червоноармійські колгоспи стали символом радян
ської ксенофобії.

Українська криза

Колективізація та еміграційний рух, що його вона спричинила, спрямува
ли радянську ксенофобію головно на діяспорні національності Радянського 
Союзу -  німців, поляків, корейців, -  чию втечу сприймали як виказ біль
шої лояльности до історичної батьківщини кожної з них, аніж до СРСР. їхні 
дії неминуче дискредитували принцип П’ємонту й загострювали радянську 
ксенофобію. Однак діяспорні національності як у внутрішній радянській 
національній політиці, так і в зовнішньополітичних амбіціях СРСР важи
ли далеко менше, ніж великі прикордонні республіки на кшталт України та 
Білорусії, чиї транскордонні етнічні зв’язки відігравали ключову роль у здій
сненні радянських планів послаблення польської влади в регіонах Польщі, 
залюднених переважно українцями й білорусами. Шальки терезів перехи
лив радше сукупний ефект справи Шумського, приходу Пілсудського до 
влади в Польщі, військового переполоху 1927 року та дезертирства КПЗУ. 
Він не тільки ставив під сумнів слушність принципу П’ємонту, але й створю
вав враження, що «за вправної політики Пілсудського» Західна Україна зро
биться П’ємонтом, який притягатиме «незадоволені елементи з [Радянської] 
України»86. Із дедалі частішим наголошуванням на можливості використову
вати транскордонні етнічні зв’язки як канал поширення чужоземного капіта
лістичного впливу радянська ксенофобія набула національного забарвлення.

У балансуванні між принципом П’ємонту та радянською ксенофобією 
друга зрештою взяла гору -  у зв’язку з національною інтерпретацією кризи 
хлібозаготівель 1932 року. Відтепер, згідно з офіційною позицією, вважало
ся, що транскордонні етнічні зв’язки неабияк спричинилися до масштабної 
внутрішньополітичної кризи. Постанова Політбюро від 14 грудня 1932 року 
означила не лише поворотний пункт у коренізації, але й перемогу радянської 
ксенофобії, зінтерпретованої крізь національну призму, а отже, і важливу віху 
на шляху до розгортання радянських етнічних чисток. Окрім критики укра
їнізації, постанова від 14 грудня містила ще й указівку щодо депортації всьо
го населення козацької станиці Полтавської, «за винятком справді відданих 
Радянській владі і не замішаних у саботажі хлібозаготівель»87. За цією поста

86 РГАСПИ, ф. 17, оп. 69, спр. 58 (1927), арк. 167.
87 Див.: Голод 1932-1933років на Україні: очима істориків, мовою документів: 293.
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новою усіх 9 тис. 187 козаків, які там мешкали, вивезено на Крайню Північ, 
а залишено на місці тільки іногородніх88. Наступного місяця депортовано й 
усіх мешканців іще двох кубанських козацьких станиць (Медведівської й 
Урупської) та більшість мешканців третьої (Уманської)89. Загальна кількість 
виселених кубанських козаків перевищила в підсумку 60 тис.90. За новим ра
дянським звичаєм, на місце здепортованих козаків оселили 14 тис. 90 здемо- 
білізованих червоноармійців91, переважно росіян, хоч охочих переселитися 
набирали також у Білорусії та Україні. Щодо русифікації як мети червоноар- 
мійської колонізації документальних потверджень немає92. Те саме стосується 
й поновного заселення найбільше уражених голодом південноукраїнських 
районів, для якого використано звичайні селянські родини93.

Виселення кубанських козаків позначило важливий перехід від депор
тацій за класовою ознакою до депортацій за ознакою етнічною. Із розгор
ненням кампанії розкуркулення в лютому 1930 року розпочалася велика 
епоха масових примусових переміщень, що триватиме аж до смерти Сталіна 
1953 року. Впродовж 1930-1931 років яко куркулів депортовано близько
1,8 млн осіб, а впродовж 1932-1933 років -  іще 340 тис.94. Ці вигнанці отри
мували статус «спецпереселенців» і становили джерело підневільної робочої 
сили для проведення індустріялізації, а також для залюднення віддалених

88 Див.: РГВА, ф. 9, оп. 36с, спр. 613с (1933), арк. 6,46; Н. А. Ивницкий, Коллективизация 
ираскулачивание (начало 30-хгодов): 51.
89 Див.: Е. Н. Осколков, Голод 1932/1933. Хлебозаготовки и голод 1932/1933 года в 
Северо-Кавказском крає: 55.
90 Див.: там само: 66. Осколков перелічує депортації з восьми кубанських козацьких 
станиць, загальною кількістю 63,5 тис. осіб. Справжня цифра напевно є набагато ви
щою й наближається, ймовірно, до 100 тис.
91 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, спр. 15(11.10.1933), арк. 147/112; РГАЗ, ф. 5675, on. 1, 
спр. 39 (1933), арк. 24-25,88.
92 Див.: РГАЗ, ф. 5675, on. 1, спр. 33,39,43, 52,55; РГВА, ф. 9, оп. 36с, спр. 613с (1933); 
ГАРФ, ф. 5446, оп. 16а, спр. 261 (1935); РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 933 (1927), арк. 24- 
25,88.
93 Наприкінці 1933 року та на початку 1934 року до Харківської, Сталінської (Донецької), 
Дніпропетровської та Одеської областей переселено 44 тис. 26 селянських родин. Із- 
поміж них 21 тис. 557 прибули з РСФРР, 16 тис. 983 -  з інших областей України та
5 тис. 486 -  із Білорусії. Див.: ГАРФ, ф. 5446, оп. 16а, спр. 261 (1935), арк. 1-4.
94 Див.: В. Н. Земсков, «Спецпереселенцьі (по документации НКВД -  МВД СССР)», 
Социологические исследования, № 11 (1990): 4-6. Підсумкова статистика за 1932-
1933 роки, вочевидь, охоплює кубанських козаків, а також осіб, виселених із міських 
населених пунктів у рамках кампанії паспортизації 1933 року.
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районів Крайньої Півночі, Сибіру та Казахстану95. Підставою для виселення 
«куркуля» була класова належність, а також обстоювання «куркульських» 
політичних поглядів, що їхнім проявом був опір колективізації. Усіх «кур
кулів» виселяли поодинці (точніше -  господарів куркульських подвір’їв). 
Цілих сіл ніколи не депортували, і вони не отримували таких погроз.

Як здається, депортація трьох великих кубанських козацьких станиць 
стала першою офіційно схваленою масовою акцією такого ґатунку після ви
селення терських козаків із Гірської АСРР у 1920-1921 роках. Поки тривала 
кубанська справа, Шеболдаєв і Каганович наголошували на засаді колек
тивної відповідальности: «сумлінні одноосібники в теперішніх обставинах 
відповідають за стан своїх сусідів»96. Окрім того, Каганович провів пряму 
паралель із попередніми депортаціями козаків: «Треба, щоб усі кубанські ко
заки знали, як у 1921 році терських козаків переселяли [...]. Так і тепер [,..]»97. 
Власне кажучи, депортацію кубанських козаків не можна назвати суто етніч
ною чисткою. Козаки в минулому були упривілейованою становою групою, 
і їхній опір колективізації тлумачили як реакцію на позбавлення привілеїв. 
Із цього погляду, їх депортацію можна було інтерпретувати як особливий 
різновид розкуркулення -  що й робили98.

А втім, депортації козаків мають виразно більшу подібність до майбутніх 
хвиль етнічних чисток. По-перше, згідно з принципом колективної відпові
дальности, за колективну провину вивозили одразу цілі села. По-друге, ку
банські козаки були особливою становою групою: не суспільною «верствою», 
як дворянство, а повним суспільством регіонального рівня з власними тра
диціями, говіркою та ідентичністю; фактично -  невизнаною радянською на
родністю. По-третє, як і в багатьох майбутніх випадках етнічних чисток, між 
кубанськими козаками та місцевими селянами-слов’янами існувала неабия
ка ворожнеча на ґрунті станової належности, територіяльного підпорядку
вання, землевласности, етнічної самосвідомости. По-четверте, постановою 
від 14 грудня кубанських козаків затавровано як українських націоналістів і 
вписано в контекст українського націоналістичного руху на підрадянській і 
підпольській Україні. Отже, виселення кубанських козаків стало переходо

95 До історії спецпереселенців див. збірку документів, що її взірцево впорядкува
ли В. П. Данілов і С. А. Красільніков: Спецпереселенци в Западной Сибири, т. 1-4 
(Новосибирск, 1992-1996).
96 РГВА, ф. 9, оп. 36с, спр. 613с (1933), арк. 15.
97 Див.: Е. Н. Осколков, Голод 1932/1933. Хлебозаготовки и голод 1932/1933 года в 
Северо-Кавказском крає. 52.
98 Див.: там само: 5-6.
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вим моментом між депортаціями за класовою ознакою, практикованими до 
1933 року, та депортаціями за національною ознакою, що переважатимуть 
від 1933 року і до самої смерти Сталіна в 1953 році.

Національна інтерпретація кризи хлібозаготівель започаткувала й те
рор в Україні 1933 року, коли десятки тисяч гаданих українських націона
лістів арештували за підозрою в змові з новим нацистським керівництвом у 
Німеччині та режимом Пілсудського в Польщі, що її метою мало б бути відо
кремлення України від Радянського Союзу. Згубний вплив транскордонних 
етнічних зв’язків став під час терору 1933 року однією з провідних тем; при 
цьому особливо часто під арешт потрапляли прибульці із Західної України, 
переважно утікачі-комуністи99. Ставлення до населення України німецької 
та польської національносте в 1933 році було двозначне. Оскільки україн
ське керівництво звинувачували в упослідженні місцевих національних 
меншин, докладалися певні зусилля для піднесення національних інститу
цій (особливо шкіл) для поляків і німців100. Однак ця тенденція губилася 
на тлі непереборного страху перед транскордонними етнічними зв’язками. 
Німці та поляки (з радянським громадянством і без нього) вперше стали 
об’єктом цілеспрямованої кампанії арештів101. Українське ДПУ викрило га
дану підпільну Польську організацію військову (ПОВ)102. За базу їй мав пра
вити київський Інститут польської культури, тому «більшість працівників 
і аспірантів інституту заарештувало ДПУ». Інші польські установи також 
дістали характеристику «по суті осередків шпигунських і контрреволюцій
них елементів»103. Аналогічні чистки мали місце й у німецьких культурних 
установах104. Режим у прикордонних районах України було вкотре вже по
силено шляхом вивезення різних категорій «непевних елементів», що серед 
них тепер опинилися й 1 тис. 200 німецьких родин105. По принципу П’ємонту 
не лишилося й сліду. Із постанням фашистських і авторитарних режимів по

99 Див.: О. С. Рубльов та І. А. Черненко, Сталінщина і доля західноукраїнської інтелі
генції. 20-50-тіроки XX cm. (Київ, 1994).
100 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 6213 (1933), арк. 1-71.
101 Див.: РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 215 (1932-1933), арк. 2-6; Mikotaj Iwanow, Pierwszy 
narod ukarany: 351-356.
102 Див.: Piotr Mitzner, «Widmo POW», Karta, Nr. 11 (1993): 21-23; Ю. І. Шаповал, 
Україна 20-50-х років: Сторінки ненаписаної історії: 131.
103 ЦДАГО, ф. 1, оп. 7, спр. 328 (13.10.1933), арк. 48.
104 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 128, спр. З (1933), арк. 216-217.
105 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 6390 (1933), арк. 2; Н. Ф. Бугай, Иосиф Сталин - 
Лаврентию Берии. «Их надо депортировать...». Документи, факти, комментарии 
(Москва, 1992): 37.
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всій Східно-Центральній Европі офіційна радянська пропаганда, підхопив
ши фразу з листа Сталіна до Кагановича від 11 серпня, тепер робила наголос 
натомість на перетворенні України, як і цілого Радянського Союзу, на «фор
пост» перед обличчям закордонних впливів106.

Етнічні чистки

Масштабні етнічні чистки почалися в західних прикордонних районах 
Радянського Союзу 1935 року. їхнім об’єктом знов-таки були діяспорні на
ціональності, тобто національні меншини (як-от поляки, німці, фіни), що 
мали транскордонні етнічні зв’язки з чужою національною державою. Як ми 
бачили, радянське керівництво вже санкціонувало було в 1920-х роках етніч
ні переселення «позитивного» спрямування. Поза тим, діяспорні національ
ності наражалися на вельми вороже ставлення загалу, що призвело до тертя 
під час колективізації, а відтак і до їхнього руху на еміграцію, який, своєю 
чергою, поставив під сумнів їхню лояльність. Це занепокоєння посилилося 
в 1933-1934 роках, коли в Німеччині зорганізували кампанію допомоги ні
мецьким «братам у біді» -  жертвам голоду в Радянському Союзі: в її рамках 
надіслано тисячі пакунків із харчами та грошових переказів у чужій валюті 
(радянська влада називала її «гітлерівською допомогою»)107. Ця кампанія 
вкотре засвідчила, що закордонні уряди можуть використовувати діяспорні 
національності як зброю проти Радянського Союзу: «З моменту приходу до 
влади Гітлєра неабияк зактивізувалася фашистська діяльність німецьких на
ціоналістичних організацій і консулятів на Україні. Водночас гітлерівський 
уряд через зазначені осередки зорганізовує у фашистській пресі широку ан- 
тирадянську кампанію про голод на Україні, влаштовує виставки світлин 
“голодарів” і широко оприлюднює провокаційні заяви німецького населення 
на Україні про допомогу»108. Українське ДПУ повідомляло, що й поляки про
хали про аналогічну допомогу польського консула в Києві109. Коли Гітлєр

106 РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 99 (1932), арк. 150; П. Постишев, «Радянська Україна -  не
похитний форпост великого СРСР» , У боротьбі за ленінську національну політику 
(Київ, 1934): 5-32.
107 Див.: ЦДАГО, ф. 20, on. 1, спр. 6426 (1933), арк. 1-23; Меіг Buchsweiler, Volksdeutsche 
in der Ukraine am Vorabend und Beginn des Zweiten Weltkriegs -  ein Fall doppelter Loyalitat?: 
64-71; BFORC. CGM, Reel 5213 (25.05.1932): K481339-41 (06.06.1932): K481348-50; 
Німці в Україні. 20-30-mi pp. XX cm. Збірник документів державних архівів України 
(Київ, 1994): 179-185.
108 ЦЦАГО, ф. 20, on. 1, спр. 6426 (1933), арк. 13-14.
109 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 1537 (1934), арк. 14.
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напрочуд легко зміцнив свою владу та знищив потужну німецьку комуніс
тичну партію, це посилило стурбованість Москви, а надто після підписання 
зловорожого німецько-польського пакту про ненапад у січні 1934 року.

Реагуючи на ці події, радянське керівництво почало переглядати свою 
політику щодо польської людности і знов-таки додатково та всуціль поси
лило режим у західних прикордонних районах. Перевірка ситуації з поль
ською національністю виявила «хибну політику та практику насадження 
в районах і селах із більшістю білоруського населення польських шкіл і 
примусового навчання білоруських дітей польською мовою»110. Голова бі
лоруського уряду Мікалай Галадзєд витлумачив цей висновок у новий і ли
ховісний спосіб:

Ми забули, що з перейменуванням району на польський національ
ний завдання істотно ускладнилися. Ворог і собі використав цей акт 
Радянської влади. Адже не думайте, що дефензива чи інші органи фа
шизму не зважили на цей акт Радянської влади. Вони зважили й повели 
свою роботу, і не виключено можливосте, на закритому пленумі можна 
про це говорити, що польські шпигуни либонь спеціяльно працюють над 
полонізацією шкіл [...]. Не виключено можливосте, що стосовно цього 
ведеться спеціяльна робота, спрямована в бік полонізації білоруського 
населення через цю школу. Не виключено можливосте, що тут ідеться 
про підготовку польським фашизмом якоїсь своєї ділянки на майбутній 
випадок [...]ш.

Це твердження містило підставову концептуальну зміну, бо впроваджу
вало уявлення про те, що польські національні установи, замість знешкоджу
вати націоналізм, плекали його, -  і таке тлумачення створювало підстави як 
для ліквідації національних установ, так і для початку етнічних чисток112.

Восени 1934 року Політбюро визначило новий режим для західних 
прикордонних районів113. За цими приписами утворювалася ще одна кате

110 РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 404 (03.08.1934), арк. 2, 18-21. Білоруськомовні като
лики часто мали себе за поляків і вимагали польської освіти для своїх дітей, що до
1934 року офіційно було дозволено. Те саме стосується й україномовних католиків. 
Наприклад, див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 2019 (1925), арк. 10.
111 РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 404 (03.08.1934), арк. 87-88.
112 Схоже твердження про таємні акції польського уряду, спрямовані на «примусову 
полонізацію» українців на Радянській Україні, див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 6453 
(1934), арк. 1.
113 Див.: РГАСПИ, ф. 77, on. 1, спр. 425 (1934), арк. 1.
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горія прикордонних територій, т. зв. «заборонені прикордонні зони», куди 
ніхто не міг потрапити без спеціяльного дозволу НКВС114. Офіційно ця 
зона мала завширшки тільки 7,5 км, але в Ленінградській області сягала 
аж 90 км на кордоні з Латвією та Естонією115. Цю постанову доповнювали 
всілякі додаткові заходи. Одним із них були етнічні чистки. За період від 
20 лютого по 10 березня 1935 року з прикордонних районів Київської та 
Вінницької областей на Східну Україну виселено загалом 8 тис. 329 родин 
(десь 41 тис. 650 осіб). Хоча в складі тамтешнього місцевого населення нім
ці й поляки становили заледве кілька відсотків, серед виселених їхня частка 
була 57,3%116. Цю першу обмежену акцію проти «непевних» елементів було 
продовжено протягом року. У липні 1935 року Київ сповіщав ЦК КП(б)У, 
що, оскільки «кількість господарств до виселення й переселення була об
межена, [це] не дозволило цілком очистити Мархлевський [польський] ра
йон від антирадянських елементів». Київські очільники просили дозволу 
(й отримали його) на додаткове виселення 300 польських господарств117. 
Тепер уже йшлося про повну етнічну депортацію. У жовтні 1935 року ЦК 
КП(б)У звернувся до Москви, прохаючи дозволу на виселення ще 1,5 тис. 
польських господарств118. Реагуючи на це звернення, нарком внутрішніх 
справ Генріх Ягода писав Молотову, що весняне виселення «значно очис
тило прикордонні райони, особливо Київську область, від контрреволюцій
них націоналістичних (польських і німецьких) та антирадянських елемен
тів [...] [але] в прикордонних районах Вінницької области залишаються чи
малі кадри контрреволюційних польських націоналістичних елементів»119. 
Звинувачення в контрреволюційності та риторика етнічних чисток вже пе
ретворилися на буденну річ.

У січні 1936 року, ще перед завершенням цієї третьої депортації, дано 
новий наказ про виселення ще 15 тис. німецьких і польських господарств,

1,4 Див.: ЦДАГО, ф. 1,оп. 16, спр. 13(26.08.1936), арк. 104-109; Собраниезаконовирас- 
поряжений робоче-крестьянского правительства СССР (17.07.1935), 45/377.
115 Д,ив.:Ленинградскаяправда,№ 113(23.05.1935): l;BFORC. CGM, Reel 3 (03.06.1935): 
vol. 19454,171-174.
116 Із-поміж виселених родин було 2 тис. 866 польських і 1 тис. 903 німецькі. Див.: 
ГАРФ, ф. 5446, оп. 16а, спр. 265 (1935), арк. 14; ЦДАГО,ф. 1,оп. 16,спр. 11 (20.12.1934), 
арк. 316-317; спр. 12 (23.01.1935), арк. 39.
117 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 396 (17.08.1935), арк. 166-167; оп. 16, спр. 12
(05.09.1935), 267-268.
1,8 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 12 (16.10.1935), арк. 314.
»9 ГАРФ, ф. 5446, оп. 16а, спр. 265 (1935), арк. 14-15.
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цього разу не на Східну Україну, а аж до Казахстану120. Там їх швидко урівня- 
но в статусі з раніше депортованими «куркулями», а отже, ставши «спецпе- 
реселенцями», вони потрапили під нагляд НКВС і підлягали залученню на 
примусові роботи та іншим обмеженням у правах121. Утім, ці виселення все 
ще мали частковий характер. Затавровано як контрреволюціонерів і відтак 
виселено було не всіх німців і поляків. Депортації 1935-1936 років зачепили 
близько половини німецького та польського населення прикордонних райо
нів України122. З інших районів, окрім прикордонних, ані поляків, ані німців 
не виселяли.

Німці та поляки, що залишилися в Україні, стали свідками поступової 
ліквідації своїх національних інституцій123. До червня 1935 року в Україні та 
Білорусії зникло 36 польських національних сільрад і 367 польських шкіл. 
А втім, і в депортаціях, і в ліквідації національних установ можна було помі
тити чуднувату двозначність. Дії влади були прямим виявом політики наці
ональних репресій. Однак, на відміну від попередніх розправ із «куркулями» 
та кубанськими козаками, про ці акції і словом не прохоплювалася загаль
ноприступна преса. Навпаки, привселюдно лунали заяви про те, що нічого 
не змінилося. Ця двозначність заторкнула навіть радянські керівні органи. 
Рада національностей, чия функція в межах м’якої лінії полягала в нагляді 
за національною політикою, побоюючися тенденції до повного занехаяння 
коренізації, оголосила в червні 1935 року, що процес ліквідації польських і 
німецьких установ закінчено124. Цю позицію зігноровано. У липні 1935 року 
Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило зліквідувати єдиний в УСРР польський ра
йон -  Мархлевський, а заразом і німецький Пулинський район. Обидва вони

120 Див.: ГАРФ, ф. 5446, оп. 18а, спр. 209 (1936), арк. 1; ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 12
(25.11.1935), арк. 346; спр. 13 (15.03.1936), арк. 25; РГАСПИ, ф. 17, оп. 42, спр. 186
(16.02.1935), арк. 6-Ю; спр. 208 (31.03.1936), арк. 15.
121 Спочатку депортованих формально не позбавляли громадянських прав, але сели
ли їх у спеціяльних «трудових селищах» НКВС, пізніше їм і формально надали ста
тус «спецпереселенців», передбачений для «куркулів». Див.: ГАРФ, ф. 5446, оп. 18а, 
спр. 209 (1936), арк. ЗО, 70-73; N. F. Bugaj, «Specjalna teczka Stalina: deportacje і reemi- 
gracja Polakow», Zeszyty Historyczne, Nr. 107 (1993): 137-138.
122 Ця оцінка базується на даних перепису 1926 року. До 1941 року з німецького 
Пулинського району виселено десь 70-80% німців. Див.: Меіг Buchsweiler, Volksdeutsche 
in der Ukraine am Vorabend und Beginn des Zweiten Weltkriegs -  ein Fall doppelter Loyalitat?: 
157.
123 Див.: Terry Martin, An Affirmative Action Empire (Ph. D. diss. University of Chi
cago): 757-759.
124 Див.: ГАРФ, ф. 3316, on. 64, спр. 1537 (1935), арк. 43.
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перед тим зазнали були навесні масових депортацій125. Окрім того, закрито 
й кілька польських і німецьких культурних інституцій126. У жовтні влада 
зліквідувала 40 польських сільрад і 117 польських шкіл -  на тій підставі, що 
їх «штучно створено»127. Ця фраза надалі раз у раз зринатиме як виправдан
ня ліквідації національних установ. Услід Україні пішла й Білорусія. До ве
ресня 1936 року тут із 40 наявних польських національних рад зникли 19128.

Попри це, двозначність тривала. Більшість німецьких і польських на
ціональних інституцій існували далі. Публічна риторика стосовно поляків 
і німців майже не змінилася: вони поставали в образі лояльних радянських 
національностей. Між практичними діями та виголошуваними словами на 
всіх рівнях радянського державного апарату, крім найвищого, виник вели
чезний розрив. Наприклад, відповідаючи на догану від Ради національностей, 
один київський чиновник не вигадав нічого ліпшого, ніж виправдати ліквіда
цію польських і німецьких національних рад евфемістичним посиланням на 
депортації 1935-1936 років: «Співвідношення польського і німецького насе
лення по національних сільрадах змінилося в бік зменшення»129. Як наслідок, 
Рада національностей упродовж 1934-1937 років постійно вимагала від Києва 
та Мінська не чіпати польських і німецьких інституцій. Ще й 1937 року Рада 
національностей закидала Україні «викривлення» політики щодо місцевих 
німців і поляків130. Цю двозначність, назагал притаманну радянській націо
нальній політиці після грудневих постанов 1932 року, буде знято щойно під 
час великого терору, коли виникне поняття ворожих націй.

Етнічні чистки в Ленінградській області майже не відбігали від україн
ського зразка. Об’єктом великої депортації, що її санкціонував нарком вну
трішніх справ Генріх Ягода 25 травня 1935 року, стали невеличкі групи ес
тонців і латишів, а також дещо численніше фінське населення прикордонних 
районів Ленінградської области131. За фінськими джерелами, до Сибіру та

125 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 4676 (17.08.1935), арк. 46/30.
126 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 12 (05.10.1935), арк. 303; (08.10.1935), арк. 309.
127 Там само, (26.10.1935), арк. 325-330; (27.10.1935), арк. 333-339.
128 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 28, спр. 775 (1936), арк. 232.
129 ГАРФ, ф. 1235, оп. ЗО, спр. 831 (1937), арк. 151.
130 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. ЗО, спр. 831 (1937); оп. 29, спр. 631 (1936); оп. 28, спр. 775 
(1935-1937); оп. 27, спр. 766 (1934-1937); оп. 64, спр. 1537 (1934-1936).
131 Див.: BFORC. CGM, Reel 3 (1935): vol. 19453, 259-264; vol. 19454, 171-174; Reel 5 
(1936): vol. 20349,169; Reel 6 (1936): vol. 20353,14—17; The Ingrian Finns: 12-14; Michael 
Gelb, «The Western Finnic Minorities and the Origins of the Stalinist Nationalities 
Deportations»: 238-242; H. Ф. Бугай, Иосиф Сталин -  Лаврентию Берии. «Их надо 
депортировать...». Документи, факти, комментарии: 20. Ягода схвалив депортацію 
З тис. 547 родин, але до їхнього числа входили не тільки фіни.
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8. Етнічні чистки та ворожі нації

Середньої Азії виселено 7-9 тис. фінів132. Як і на Україні, перша депортація 
заторкнула селян-одноосібників, позбавленців та інші тавровані категорії 
населення133. Та вже навесні 1936 року, знов-таки за українським зразком, 
відбулася друга велика депортація фінських селян -  числом 20 тис. осіб -  до 
Сибіру134. А втім, вивезено не всіх фінів: відселені ЗО тис. становили близько 
30% усієї фінської людности в Ленінградській області135.1 знов-таки, як і на 
Україні, депортації супроводжувало закриття багатьох національних інсти
туцій, проти чого марно протестувала Рада національностей136.

У Ленінградській області мав місце ще один момент: саме місто Ленінград 
було розташоване в прикордонній зоні. Масові арешти та депортації «непев
них елементів» із Ленінграда наприкінці 1934 року, після вбивства Кірова, 
насправді було передбачено в рамках нового прикордонного режиму ще до 
замаху. Відписуючи академікові Павлову, який надіслав був обуреного листа 
щодо цих репресій, Молотов наголосив цю обставину: «У Ленінграді справ
ді вжито спеціяльних заходів проти запеклих антирадянських елементів, що 
пов’язано з особливим прикордонним розташуванням цього міста»137. Цю 
хвилю репресій знов-таки було великою мірою зосереджено на західних на
ціональних меншинах: фінах, латишах, естонцях, німцях, поляках138.

Отже, на 1936 рік західні діяспорні національності Радянського Союзу 
було затавровано як цілокупно нелояльні, що підлягали етнічним чисткам. 
Хоча на Далекому Сході корейцям виселення загрожувало ще з 1926 року, 
етнічні чистки там відклали. У 1935 році корейці підпали під потужну хви
лю арештів139. У липні 1936 року Далекосхідний крайком уперше прохав 
Раднарком запровадити новий прикордонний режим на Далекому Сході, 
аби протидіяти «агресивній тактиці» місцевої та японської адміністрації

132 Див.: The Ingrian Finns: 14.
133 Див.: BFORC. CGM, Reel 6 (1936): vol. 20353,16.
134 Див.: Ian M. Matley, «The Dispersal of the Ingrian Finns»: 9; BFORC. CGM, Reel 16
(29.07.1936): vol. 20353, 14-17; Michael Gelb, «The Western Finnic Minorities and the 
Origins of the Stalinist Nationalities Deportations»: 243.
135 Див.: Ian M. Matley, «The Dispersal of the Ingrian Finns»: 8-10.
136 Див.: ГАРФ, ф. 3316, on. 30, cnp. 825 (1937).
137 «“Пощадите же Родину и нас”. Протести академика И. П. Павлова против больше- 
вистских насилий», Источник, № 1 (1995): 141 (лист Молотова до Павлова від 15 бе
резня 1935 року).
138 Див.: BFORC. CGM, Reel 5 (31.01.1936): vol. 20349,169-170.
139 Див.: «Корейцьі», Такзто било, т. 1 (Москва, 1993): 47-84; Michael Gelb, «An Early 
Soviet Ethnic Deportation: The Far-Eastern Koreans»: 397.
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у Маньчжурії, що використовує «кожен перехід кордону з нашого боку» 
або щоби «вербувати шпигунів і саботажників», або щоби «висувати всі
лякі звинувачення» проти Радянського Союзу140. Ця апеляція до радян
ської ксенофобії наразилася на спротив Максіма Літвінова, який нагадав, 
що Портсмутською угодою заборонено «військові заходи на корейському 
кордоні»141. У той момент потреба заспокоїти японців переважила занепо
коєння японським впливом на корейське населення далекосхідних прикор
донних районів. Щойно 28 липня 1937 року, після втручання Ніколая Єжова 
та Кліма Ворошилова, Наркомат закордонних справ мусив погодитися на за
провадження нового прикордонного режиму на Далекому Сході142.

18 серпня 1937 року Сталін і Молотов надіслали далекосхідному керів
ництву проект пропозицій щодо виселення корейців143. Він нагадував де
портації 1935 року з України та Ленінградської области тим, що стосувався 
лише 12 прикордонних районів, але містив також істотну відмінність: висе
лення мало зачепити винятково корейців, і то всіх без винятку. За три дні 
офіційна постанова ЦК та Раднаркому про депортацію охопила вже 23 райо
ни, у зв’язку з чим кількість корейців, які підлягали виселенню, збільшилася 
з 44 тис. 23 до 135 тис. 343 осіб144. У колишніх корейських колгоспах мали 
оселитися ті ж таки здемобілізовані червоноармійці145. Засяг депортації й 
надалі більшав, аж заки 22 вересня 1937 року заступник наркома внутріш
ніх справ Васілій Чернишов нарешті попрохав у Єжова санкції на виселення 
корейців із Далекосхідного краю всіх до одного. Його міркування були дуже 
симптоматичними:

Залишати ці кілька тисяч корейців у ДСК [Далекосхідний край. -  Ред.], 
за обставин, коли основну масу їх виселяють (або виселили), буде небез
печним, бо сімейні зв’язки усіх корейців дуже міцні; територіяльне об
меження проживання їх у ДСК лише в решті районів, безсумнівно, по
значиться на їхніх настроях, і ці групи будуть чудовим ґрунтом для япон
ської роботи146.

140 ГАРФ, ф. 5446, оп. 29, спр. 67 (1936), арк. 42-43. [Цитати подано в перекладі з ан
глійської. -  Ред.]
141 Там само, арк. 18. [Цитату подано в перекладі з англійської. -  Ред.]
142 Див.: там само, арк. 18—25.
143 Див.: РГВА, ф. 33879, оп. 2, спр. 181 (1938), арк. 8-11.
144 Див.: Белая книга о депортации корейского населення России в 30-40-х годах. 64-67; 
РГВА, ф. 33879, оп. 2, спр. 181 (1937), арк. 3-6.
145 Див.: ГАРФ, ф. 5446, оп. 29, спр. 113 (1938).
146 Белая книга о депортации корейского населення России в 30-40-х годах: 110.
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8. Етнічні чистки та ворожі нації

Іншими словами: ми скривдили частину корейців, тож можна гадати, 
що всі корейці наші вороги. Ця психологія відіграла надзвичайно важливу 
роль не тільки в поширенні етнічних чисток, а й у дедалі дужчій ескалації 
терору в Радянському Союзі взагалі. Волю Чернишова вволили147. Єжов 
29 жовтня звітував Молотову, що до Казахстану та Узбекистану виселено 
171 тис. 781 корейця й залишається зачистити якихось 700 розпорошених 
корейців148. Перша етнічна чистка цілого народу, включно з комуністами, 
стала доконаним фактом.

Коли колгоспник Кім Сен Мен почув, що всіх корейців переселяють до 
Середньої Азії, то відказав, що, «мабуть, нам там створять автономну корей
ську область»149. Коментар Кіма був не менш симптоматичним, ніж міркуван
ня Чернишова, бо увиразнював тяглість між практикованою в 1920-х роках 
політикою переміщення селян за національною ознакою й етнічними чист
ками 1930-х років. Хоч як дивно, Кім не зовсім помилявся. Депортованих 
корейців селили в окремих корейських колгоспах і відкривали для них ко- 
рейськомовні школи150. Єжов особисто дозволив перевезти до Середньої Азії 
цілий корейський педагогічний технікум, корейське видавництво та корей
ську газету151. Навіть у розпалі стовідсоткової етнічної чистки, коли кожного 
корейця оголошено було потенційним шпигуном і зрадником, від формул 
радянської національної політики все ще не відмовлялися цілком.

Ворожі національності

Депортація корейців збіглася з початком масового, т. зв. «великого», те
рору -  і цим частково пояснюється швидке набуття нею тотального характе
ру. На часи великого терору припало вивершення тенденції до поступового 
переходу від терору винятково за класовим принципом до нового типу теро
ру, що за мішень йому правили -  серед іншого -  цілі національності. У цей 
період нарешті покінчено з двозначністю, що рівночасно вможливлювала як 
депортацію корейців, так і утворення для них нових національних установ у

147 Див.: там само: 111.
148 Див.: ГАРФ, ф. 5446, оп. 29, спр. 48 (1937), арк. 156. Разом із корейцями виселено 
також близько 11 тис. китайців, а 600 поляків і кількасот німців, латишів та литовців 
заарештовано. Див.: Н. Ф. Бугай, «Корейский вопрос на Дальнем Востоке и депорта- 
ция 1937 года», Проблеми Дальнего Востока, № 4 (1992): 158.
149 Белая книга о депортации корейского населення России в 30-40-х годах. 133.
150 Див.: ГАРФ, ф. 5446, оп. 29, спр. 48 (1937), арк. 156,176.
151 Див.: Белая книга о депортации корейского населення России в 30-40-х годах. 100; 
ГАРФ, ф. 5446, оп. 20а, спр. 509 (1937), арк. 1-12.
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місці заслання. На з’їзді КП(б)У в 1937 році партідеолог Олександр Шліхтер 
ужив окреслення «шкідництво різних націй», говорячи про німців і поляків 
на Україні152. Отак навпростець, та ще й на відносно привселюдному зібран
ні, наважувався дати волю словам мало хто інший, але саме цим настроєм 
було позначено внутрішньопартійний обмін думками, який узасаднював 
колективний терор проти діяспорних національностей Радянського Союзу, 
поклавши кінець опорові органів, відповідальних за м’яку лінію, на кшталт 
Ради національностей.

За доби великого терору етнічні чистки охопили всі радянські прикор
донні райони та всі діяспорні національності Радянського Союзу. 17 липня 
1937 року Раднарком ухвалив постанову про поширення нового прикордон
ного режиму на території, суміжні з Іраном і Афганістаном. У рамках ново
го режиму здійснено етнічні чистки: наприкінці 1937 року виселено понад 
тисячу курдських родин, а в 1938 році -  2 тис. іранських родин153. У верес
ні 1937 року окремою вказівкою ЦК зініційовано «чистку» Нахічеванської 
АСРР, розташованої на кордоні з Іраном154. Наступного місяця ще одна вка
зівка ЦК стосувалася виселення «куркульських і басмацьких елементів» із 
прикордонних районів Таджикистану -  хоча фактично його здійснять що
йно 1938 року155. До кінця 1938 року новий режим поширено на ввесь радян
ський кордон156. Відбулися й додаткові етнічні депортації з західних прикор
донних районів. У листопаді 1937 року Одеський обком наказав виселити 
5 тис. німецьких господарств157. Скорочення німецького й польського насе
лення України та Білорусії за період між переписами 1937 року й 1939 року 
дає змогу припустити, що депортації тривали й надалі158.

152 Див.: Німці в Україні. 20-30-mi pp. XX cm. Збірник документів державних архівів 
України: 13.
153 Див.: ГАРФ, ф. 5446, оп. 20а, спр. 933 (1937), арк. 7-8; оп. 23а, спр. 50 (1938), арк. 1-2; 
Н. Ф. Бугай, «Канун войньї: репрессии в отношении советских курдов», Советские 
курди: время перемен (Москва, 1993): 48; «Курди», Так зто било, т. 1: 95-125; ГАРФ, 
ф. 54446, оп. 23а, спр. 29 (1938), арк. 23. Окреслення «іранці» не було власне етнічним 
терміном: під нього підпадали перси, азербайджанці та курди, народжені в Ірані (навіть 
за наявности в них радянського громадянства), і це знову наголошувало ключову роль 
транскордонних етнічних зв’язків.
154 Див.: РГАСПИ, ф. 558, on. 11, спр. 56 (26.09.1937), арк. 99.
155 Див.: там само, (02.10.1937), арк. 117-118; спр. 58 (17.12.1938), арк. 68.
156 Див.: ГАРФ, ф. 5446, оп. 29, спр. 96 (1938), арк. 1-10; спр. 67 (1938), арк. 52.
157 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 458 (19.11.1937), арк. 9/7,63-70.
158 Польське населення України зменшилося приблизно на 99 тис. осіб, а німецьке -  на
40 тис. осіб. У Білорусії кількість польської людности зі 119 тис. 881 осіб у 1937 році
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Прикметний факт: етнічні чистки не просто поширилися на всі радян
ські прикордонні райони -  терор проти діяспорних національностей пі
шов усередину, охопивши всю територію Радянського Союзу159. Початком 
цього процесу стали антинімецька й антипольська кампанії під час терору
1933 року на Україні. Всесоюзного масштабу він набув після постанови 
Політбюра від 5 листопада 1934 року «Про боротьбу з контрреволюційним 
фашистським елементом у німецьких колоніях», яка потягла за собою аре
шти і показові процеси не лише в Україні, а й у віддалених від кордону місце
востях на кшталт Славгородського німецького району в Сибіру160. Так само 
репресії в Ленінграді слідами убивства Кірова мали серед своїх мішеней і 
діяспорні національності. 1936 року Комісія партійного контролю та НКВС 
почали чистку серед усіх політичних емігрантів у Радянському Союзі, зо- 
середжуючися головно на поляках. Ця чистка швидко переросла в кампанію 
масових арештів161. Із початком «масових операцій» великого терору влітку
1937 року цей терор проти верхівки -  закордонних комуністів -  злився з

скоротилася до 54 тис. 500 осіб 1939 року (45,46% від попереднього числа). Розрахунок 
здійснено (зваживши на приписки, характерні для 1939 року) за вид.: Всесоюзная пе- 
репись населения 1937 г. Краткие итоги (Москва, 1991): 94 та Всесоюзная перепись на
селення 1939 года.Основние итоги (Москва, 1992): 68. А втім, скорочення населення 
могли спричинити не депортації, а арешти й страти під час великого терору.
159 Терор оминув ті бездержавні діяспори, чиї матірні національності не проживали ком
пактними спільнотами поблизу Радянського Союзу, як-от євреїв, айсорів і ромів. Хоча 
й до них під час великого терору ставилися з неабиякою підозрою, зліквідувавши деякі 
їхні інституції, я не натрапив на офіційні документи, де вони вирізнялися би як окре
мий об’єкт репресій. Так само й статистичні дані щодо національного чинника в терорі 
не дають підстав уважати, що на них спеціяльно спрямовано було увагу. За тверджен
ням Аркадія Ваксберґа, який мав доступ до архівів колишнього КДБ у Москві, перші 
справи саме проти євреїв розпочато 1939 року, після укладення пакту між Гітлєром і 
Сталіним. Див.: Аркадий Ваксберг, Сталин против евреев. Секрети страшной зпохи 
(New York, 1995); nop.: Terry Martin, «An Affirmative Action Empire»: 782-785.
160 Див.: РГАСПИ, ф. 558, on. 11, cnp. 51 (04.11.1934), арк. 71-72; cnp. 64 (20.07.1934), 
арк. 85; L. P. Belkovec, «Der Beginn des Massenterrors. Die Getreiderequirierung von
1934 im westsibirischen Deutschen Rayon», Forschungen zur Geschichte und Kultur der 
Russlandsdeutschen, Nr. 4 (1994): 121; Victor Chentsov, «Die deutsche Bevolkerung am 
Dnepr im Zeichen des stalinistischen Terrors», idem Nr. 5 (1995): 11-13; ГАРФ, ф. 3316, 
on. 30, cnp. 831 (1936), арк. 7-8; on. 29, cnp. 631 (1935), арк. 18-19; Німці в Україні. 
20-30-mi pp. XX cm. Збірник документів державних архівів України: 186-187.
161 Див.: В. Н. Хаустов, «Из предьістории массовьіх репрессий против поляков. Середина 
1930-х гг.», Репрессии против поляков и польских граждан (Москва, 1997): 10-21; Nikita 
Pietrow, «Polska operacja NKWD», Karta, nr. 11 (1993): 24-27.
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масовими етнічними чистками, спрямованими на власних громадян діяспор- 
них національностей, наслідком чого стала масова кампанія терору проти 
нової категорії ворожих національностей162. 11 серпня 1937 року Політбюро 
схвалило оперативний наказ наркома № 00485 «Про операцію для репре- 
сування членів ПОВ, військовополонених польської армії, перебіжчиків з 
Польщі, політемігрантів та політобмінних із Польщі, колишніх членів ППС 
та інших польських політичних партій»163. Двома днями пізніше Єжов під
писав цей наказ (із долученням детального історичного опису походження 
та діяльности ПОВ на виправдання антипольських операцій)164, у якому ви
значалося, хто підлягає арештам: усі політичні емігранти й утікачі, а також 
«найактивніша частина місцевих націоналістичних елементів із польських 
національних районів»165. У жовтні 1937 року цю категорію було розширено: 
до неї потрапили всі поляки з «консульськими зв’язками» (а під це окреслен
ня підпадав замалим кожен радянський поляк)166. 1938 року НКВС уже брав 
поляків (і представників інших діяспорних національностей) винятково за 
їхню національну належність167.

Наказ щодо ПОВ від 11 серпня 1937 року став першовзором для цілої 
низки аналогічних наказів по НКВС, які стосувалися всіх діяспорних на
ціональностей Радянського Союзу168. У системі НКВС усі ці накази вкупі

162 Був і наказ по НКВС від 25 липня 1937 року, спрямований винятково проти нім- 
ців-чужинців, які працювали на військових підприємствах і на транспорті. Див.: 
Ленинградский мартиролог, 1937-1938, т. 2 (Санкт-Петербург, 1996): 452-453.
163 Див.: «Массовьіе репрессии оправданьї бьіть не могут», Источник, № 1 (1995): 125. 
Реальна підпільна Польська організація військова, створена під час Першої світової 
війни для підтримки легіонів Пілсудського, припинила свою діяльність у Польщі 
1918 року, а в Україні -  1921 року. НКВС почав арешти за членство в ПОВ під час 
терору 1933 року на Україні й не припиняв їх аж до закінчення великого терору. Див.: 
Piotr Mitzner, «Widmo POW»: 21-23.
164 Обидва документи відтворено у вид.: ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, до
кументи.
165 Там само: 348.
166 Див.: Н. В. Петров и А. Б. Рогинский, «Польская операция НКВД 1937-1938 гг.», 
Репрессии против поляков: 27. В операціях проти інших національностей «консульські 
зв’язки» так само слугували стандартною підставою для арешту.
167 Див.: там само: 29—34; Nikita Pietrow, «Polska operacja NKWD»: 32; C. Біло- 
кінь, «Документи з історії НКВД УРСР», Наше минуле, № 1 (1993): 40-41.
168 Див.: Н. В. Петров и А. Б. Рогинский, «Польская операция НКВД 1937-1938 гг.»: 
28-29; Н. Охотин и А. Рогинский, «Из истории “немецкой операции” НКВД 1937- 
1938 гг.», Наказанний народ. Репрессии противроссийских немцев, под ред. И. Л. Щер- 
бакова (Москва, 1999): 35-74; Н. Охотин и А. Рогинский, «Латьішская операция 
1937-1938 годов. Архивньїй комментарий», ЗО октября, № 4 (2000): 5.
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називали «національні операції» (на відміну від решти «масових операцій», 
започаткованих наказом по НКВС № 00447 від ЗО липня 1937 року і спря
мованих проти «колишніх куркулів, злочинців та інших антирадянських 
елементів»)169. Постановою Політбюра від 15 січня 1938 року продовжено 
до 15 квітня 1938 року цю «операцію для розгрому шпигунсько-диверсій- 
них контингентів із поляків, латишів, німців, естонців, фінів, греків, іранців, 
харбінців, китайців і румунів, як іноземних підданців, так і радянських гро
мадян, згідно з наявними наказами НКВС СРСР». Окрім того, постанова 
санкціонувала нову операцію, аби «погромити кадри болгар і македонців»170. 
Накази по НКВС були й на корейців та афганців171. У НКВС говорили про 
свою «німецьку операцію» та «латиську операцію»172. Людей заарештовува
ли «за польською лінією» або «фінською лінією» національного терору173. 
Найпоказовіше, що в документах НКВС для внутрішнього користування ці 
операції схарактеризовано як спрямовані проти «національностей закордон
них урядів», і це окреслення діяспорних національностей (переважно радян
ських громадян, чиї предки жили впродовж десятиліть, а інколи й століть 
на території Російської імперії та Радянського Союзу) абсолютизувало їхню 
транскордонність -  єдиний помітний складник ідентичности, що був достат
нім доказом нелояльности і підставою для арештів і страт174.

Національні операції в рамках великого терору аж ніяк не були друго
рядними. Згідно з недавно уприступненою статистикою з московських ар
хівів колишнього КДБ, з липня 1937 року до листопада 1938 року загалом 
у межах національних операцій засуджено 335 тис. 513 осіб, а в межах опе
рації, здійснюваної за наказом № 00447, -  767 тис. 397 осіб175. Сукупних да
них про кількість арештів за цей період немає, зате є цифра 1 млн 565 тис. 
41 заарештований за політичними звинуваченнями з 1 жовтня 1936 року до

169 Див.: Н. В. Петров и А. Б. Рогинский, «Польская операция НКВД 1937-1938 гг.»: 
30-31. Наказ № 00447 див.: «Limity terroru», Karta, nr. 11 (1993): 8-15.
170 Див.: Так зто бьіло, т. 1:253.
171 Див.: «Limity terroru»: 8; Н. В. Петров и А. Б. Рогинский, «Польская операция НКВД 
1937-1938 гг>: 33. У липні 1937 року Сталін дав указівку заарештувати всіх афган
ських громадян у Туркменії. Див.: РГАНИ, ф. 89, оп. 48, спр. 7 (15.07.1937), арк. 1.
172 Расцьіслау Платонау і Мікола Сташзвіч, «Дзве аперацьіі супраць “ворагау народа”», 
Беларускі гістарични часопіс, № 1 (1993): 78-79.
173 Див.: Н. В. Петров и А. Б. Рогинский, «Польская операция НКВД 1937-1938 гг.»: 28.
174 Див.: там само: 34.
175 Якщо немає застережень, усі статистичні дані в наступних двох уступах подано 
за публікаціями: Н. В. Петров и А. Б. Рогинский, «Польская операция НКВД 1937— 
1938 гг.»: 32-33,37-38; Nikita Pietrow, «Polska operacja NKWD»: 33,39-40.
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1 листопада 1938 року. Навіть за цей довший проміжок часу на національні 
операції припадає 21,4%, а на наказ № 00447 -  49% усіх арештів. Коли ж роз
глянути загальну кількість страт, частка національних операцій виявиться 
ще більшою. Із-поміж 681 тис. 692 страт у 1937-1938 роках на національні 
операції припадає 247 тис. 157 (36,3%), а на наказ № 00447 -  386 тис. 798 
(54,1%). З-поміж заарештованих за політичними та неполітичними звину
ваченнями в 1937-1938 роках страчено 19%, з-поміж заарештованих за на
казом № 00447 -  49,3%, з-поміж заарештованих у рамках національних опе
рацій -  73,7%. Частка страт у польській операції була трохи вища (79,4%), 
а в грецькій, фінській та естонській -  навіть іще вища; натомість страчених 
афганців та іранців було істотно менше176. Підсумовуючи, можна ствердити, 
що національні операції дали близько однієї п’ятої всіх арештів і близько од
нієї третини всіх страт під час великого терору; при цьому арешт у рамках 
національної операції набагато частіше призводив до страти177.

Скільки саме представників діяспорних національностей заарештовано 
та страчено, на жаль, невідомо, бо не кожен заарештований, скажімо, в рам
ках польської операції був поляком і не всі заарештовані поляки проходи
ли за польською операцією. Наприклад, у Білорусії до 1 вересня 1938 року 
серед заарештованих у рамках польської операції було тільки 43% поляків, 
тоді як аналогічні цифри для німецької та латиської операцій становили 76% 
німців і 74,6% латишів відповідно178. Крім того, всі три названі національнос
ті потрапляли під кожну з трьох операцій. У Московській області за даними 
на 1 липня 1938 року поляків у рамках польської операції проходило 57%, а 
в усьому Радянському Союзі протягом вересня-листопада 1938 року їхня 
частка в цій операції була 54,8%. Нікіта Петров й Арсєній Рогінський підра
хували, що в рамках польської операції заарештовано 139 тис. 835 осіб, тим 
часом сукупна кількість заарештованих поляків в усіх національних опера
ціях і за наказом № 00447 становить 118-123 тис. осіб за ввесь період вели
кого терору. Якщо це співвідношення (84,4%-88%) поширюється й на решту

176 До цього зводиться вся наявна інформація. Ці дані узгоджуються з загальною тен
денцію до застосування найсуворіших репресій на Заході та найменш суворих на 
Півдні.
177 У національних операціях не було такої розкладки страт і ув’язнень, яку встановлю
вав наказ № 00447, хоча всі страти в рамках усіх операцій відбувалися за погодженням 
з Центром (хай і суто формальним). Можливо, то була одна з причин, які зумовили 
вищу частку страт у національних операціях.
178 Див.: Расцьіслау Платонау і Мікола Сташзвіч, «Дзве аперацьіі супраць “ворагау на- 
рода”»: 78-79.

439



8. Етнічні чистки та ворожі нації

національних операцій, то на діяспорні національності припадатиме все- 
таки 25,7%-26,8% від загального числа арештів (та ще вища частка страт) у 
рамках масових операцій доби великого терору, хоча ці національності ста
новили заледве 1,7% всього радянського населення179.

Ледве чи варто дивуватися, що разом із етнічними чистками та націо
нальними операціями в грудні 1937 року з’являються постанови, якими

179 Див.: Всесоюзная перепись населення 1937 г.: Краткие итоги: 83-84. Особливу увагу 
до діяспорних національностей потверджують цифри з Ленінградської й Одеської об
ластей, а також із Карельської АСРР. На підставі біографічних даних 11 тис. 547 осіб, 
страчених у Ленінграді та Ленінградській області в серпні-листопаді 1937 року, що їх 
подає тритомовий «Ленинградский мартиролог» (цей список уважається майже ви
черпним, а отже й надається до статистичної інтерпретації, хоча для невеликої кіль
косте осіб бракує відомостей про національність), я підрахував частку кожної наці- 
ональности у співвідношенні зі сподіваною, керуючися національним складом насе
лення Ленінграда й области. Хоча національні операції (крім польської, розпочатої
20 серпня) щойно розгорталися і більшість страт, імовірно, здійснено було за нака
зом № 00447, відсоток діяспорних національностей непропорційно високий: скажімо, 
кількість страчених поляків становить 3094,2% від сподіваної цифри з огляду на їхню 
частку в загальному населенні Ленінграда й области. Іншими словами, ймовірність 
страти для поляків -  суто через їхню національну належність -  була в 30,94 раза вища, 
ніж для неполяків. Інших діяспорних національностей це стосувалося все-таки мен
шою мірою -  пор. 230,1% для фінів, 410,7% для естонців, 372,3% для німців, 159,1% для 
латишів. У випадку Одеської области, де є дані про загальну кількість страт за ввесь 
період масових операцій, відповідні показники становлять 2236,3% для поляків, 526% 
для німців, 148,6% для болгар. Щодо Карелії є дані про загальну кількість арештів упро
довж масових операцій (за винятком періоду від 10 серпня по 20 вересня 1938 року). 
З-поміж заарештованих тут страчено 85,97%. Відповідний показник для фінів дорів
нює 1515,1%, тобто ймовірність арешту для них була в 15,15 раза вищою від середньої. 
Можна гадати, що їхня частка серед страчених була ще трохи вища. Порівняти ці циф
ри з даними щодо недіяспорних національностей дає змогу табл. 45. Оприлюднена 
ҐУЛАҐівська статистика за 1939 рік також засвідчує істотне перевищення сподіва
ного відсотка для діяспорних національностей -  і зворотну тенденцію для корінних 
національностей. Статистичний розрахунок здійснено за вид.: Ленинградский мар
тиролог, 1937-1938, т. 1-3 (Санкт-Петербург, 1996-1998); Н. Н. Данилов, «Зарьітьі, 
но не похороненьї», Мемориал-Аспект, N° 9 (1994): 5; И. Такала, «Национальньїе 
операции ОГПУ/НКВД в Карелии», В семье единой. Национальная политика пар- 
тии больгиевиков и ее осуществление на Северо-Западе России в 1920-1950-е годи, под 
ред. Тимо Вихавайнена и Ириньї Такальї (Петрозаводск, 1998): 194-195, 200; J. Arch 
Getty, Gabor Т. Rittersporn and Viktor N. Zemskov, «Victims of the Soviet Penal System in 
the Pre-war Years: A First Approach on the Basis of Archival Evidence», American Historical 
Review, vol. 98 (October 1993): 1028.
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скасовано всі національні ради та національні школи для затаврованих ді- 
яспорних національностей180. В оперті на ці постанови партія спромоглася 
сформулювати -  для самої себе -  нерозголошуване публічно пояснення 
національного терору. Національні інституції оголошено «штучно створе
ними», тобто історично невиправданими181. Ба більше -  Георгій Малєнков 
заявив, що їх часто зовсім і не партія створювала: «Тепер цілком з'ясовано, 
що в низці випадків національні райони було створено з ініціятиви ворогів 
народу для того, щоб полегшити успішне розгортання своєї контрреволю
ційної шпигунсько-шкідницької роботи»182. Аналогічно, один із делегатів на 
жовтневому (1937 року) Пленумі ЦК зазначив: «Поляки, працюючи через 
своїх агентів, національних фашистів і троцькістських шпигунів, зміцню
вали прикордонні райони своїми людьми, щоб їхньою людиною був голова 
колгоспу, сільради тощо»183. Дарма що висловлені із застосуванням парано- 
їдальної фразеології часів великого терору, ці коментарі по суті виражають 
усвідомлення такої реальносте: мовляв, ми гадали, що національні ради зне
шкодять націоналізм, а вони його посилили; ми гадали, що вони забезпечать 
лояльність наших діяспорних національностей, а вони її підважили; ми ду
мали, що вони допоможуть нам поширювати наш вплив на закордон, а тра
пилося зовсім навпаки.

Незнаний до останнього часу масштаб масового терору проти діяспор
них національностей має неабиякі наслідки для витлумачення великого те

180 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 994 (11.12.1937), арк. 56/75, 56/76; оп. 114, спр. 633
(01.12.1937), арк. 75/6,75/7. Істотний виняток був один: ліквідація оминула Республіку 
Німців Надволжя та німецькі школи на її території. Бездержавні діяспори Радянського 
Союзу, як-от євреї, роми, айсори, опинилися в проміжній категорії. Центральні органи 
не давали вказівок щодо їх цілеспрямованого переслідування, і немає даних про не
пропорційно численні жертви серед них під добу великого терору. Та все ж наприкінці 
1937 року розпочато ліквідацію їхніх національних інституцій. Єврейських і ромських 
національних рад не згадано у грудневій постанові ЦК 1937 року; перший варіянт по
станови щодо закриття шкіл для діяспорних національностей так само не стосувався 
єврейських, ромських і айсорських шкіл. А втім, виконуючи цю постанову, Наркомос 
РСФРР на початку 1938 року заходився ліквідовувати їх нарівні зі школами інших 
діяспорних національностей. Ідишські культурні інституції, на відміну від інституцій 
решти діяспорних націй, не зникли зовсім, але їхня кількість наприкінці 1930-х років 
поступово меншала. І хоча євреїв не було виділено як окремий об’єкт репресій жодним 
документом центральних органів, антисемітизм під час великого терору виразно по
силився, а держава майже припинила боротися з ним.
181 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 114, спр. 829 (01.12.1937), арк. 75/6.
182 Там само, арк. 122.
183 Там само, оп. 2, спр. 627 (11-12.10.1937), арк. 55-56.
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рору. В 1935-1938 роках у рамках етнічних чисток і національних операцій 
заарештовано, депортовано або страчено приблизно 800 тис. осіб. Це стано
вить близько третини загальної кількости політичних жертв за цей проміжок 
часу184. Уже самого цього факту вистачає, аби зумовити потребу перегляду 
наявних інтерпретацій великого терору. По-перше, маючи на оці його моти
ви, крім пояснень на рівні політичної верхівки, зосереджених на Сталіні та 
його оточенні, крім пояснень із урахуванням регіональної специфіки, що ви- 
яскравлюють напругу в стосунках між Центром і периферією, крім ідеоло
гічних пояснень, що наголошують тяглість терору за класовою ознакою («ко
лишні куркулі» в наказі № 00447), крім соціяльних пояснень, що стосуються 
надзвичайного занепокоєння керівництва розмахом злочинности («злочин
ці» в наказі № 00447), треба додати ще одне -  національне, або ксенофобне, 
пояснення, стисло окреслене вище185. Іншими словами, серед причин вели
кого терору важливе місце належить тим, що вели до етнічних чисток.

По-друге, маючи на оці перебіг великого терору, не можна не помітити, 
що він був віддзеркаленням, а до певної міри й утіленням, загальнішого пере
ходу від переслідувань за класову належність до дедалі виразнішого перева
жання репресій за національною ознакою, що не припинятимуться до самої 
смерти Сталіна. Роґінський і Петров, узагальнивши чималий масив даних із 
центральних архівів НКВС, доходять висновку, що з січня-лютого 1938 року 
(тобто впродовж шести-семи місяців великого терору з шістнадцяти) НКВС 
змістив головний фокус своєї уваги з виконання наказу № 00447 на націо
нальні операції. В останні місяці терору він зосередився сливе вже тільки 
на них186. Тому не буде великим перебільшенням сказати, що в листопаді
1938 року великий терор перетворився на терор національний.

184 Ідеться про дуже приблизну оцінку. Я не диспоную цифрами за 1935-1936 роки та 
вичерпними даними про депортації 1937-1938 років.
185 Про ситуацію в політичній верхівці див.: Robert Conquest, The Great Terror: A 
Reassessment (New York, 1990) [Це друге видання Конквестової книжки. Український 
переклад, що вийшов друком 2009 року, здійснено за першим виданням 1968 року, 
яке мало назву «The Great Terror: Stalin's Purge of the Thirties». -  Ред.]; інтерпретацію
з урахуванням регіонального чинника див.: J. Arch Getty, Origins of the Great Purges: 
The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933-1938 (Cambridge, 1985); «класову» 
інтерпретацію див.: Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution (Oxford, 1994): 163-170; 
соціяльну інтерпретацію див.: David Shearer, «Crime and Social Disorder in Stalin’s 
Russia: A Reassessment of the Great Retreat and the Origins of Mass Repression», Cahiers 
du monde russe, vol. 39 (1998): 119-148. Звісно, цей перелік чинників терору неповний.
186 Див.: Н. В. Петров и А. Б. Рогинский, «Польская операция НКВД 1937-1938 п>: ЗО.
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На початку цього розділу сформульовано парадокс: яким робом держа
ва, що не прагнула перетворитися на національну (а радше навпаки), могла 
стати ареною великомасштабних етнічних чисток? Адже радянський зсув у 
бік етнічних чисток у 1930-х роках не супроводжувало навіть запровадження 
асиміляторських тенденцій; натомість іще більше наголошувано на самобут
ності національностей Радянського Союзу. До цього призвела сукупна дія 
трьох чинників. По-перше, радянське керівництво вже мало досвід пересе
лень за національною ознакою в 1920-х роках: вони були покликані сприяти 
національній консолідації та утворенню національних територіяльних оди
ниць. Недарма найголовнішими пропагандистами права націй на самовизна
чення були Ленін і Вудро Вілсон. Противлячися ідеї постання російської на
ціональної держави, Лєнін і Сталін погоджувалися із засадою національної 
держави й прагнули створити конечні передумови існування такої держави 
(національна територія, національні кадри, національна мова, національна 
культура) для кожної національної меншини в Радянському Союзі. Якщо за
вгодно, вони були захисними націоналістами187.

По-друге, до радянських етнічних чисток спричинилася поширена в ма
сах міжнаціональна ворожнеча. Через збіг станового й етнічного поділу з су
перництвом за землеволодіння та територіяльними спорами деякі з найчис- 
ленніших діяспорних національностей (корейці, німці, фіни, поляки) стали 
об’єктом ворожого ставлення з боку широкого загалу. Це потягло за собою їх 
цькування під час колективізації, а відтак і масові еміграційні рухи в їхньо
му середовищі. Як наслідок, їх затаврували місцеві комуністи. Тут знов-таки 
проглядає зв’язок із поширенням радянських етнічних чисток на недіяспор- 
ні національності під час Другої світової війни, коли їм було піддано кілька 
північнокавказьких народів (чеченців, інгушів, балкарців, карачаївців). Саме

187 У цьому сенсі існує прямий зв’язок між радянськими проектами етнічної консолі
дації 1920-х років і радянською підтримкою схвалених міжнародною спільнотою «лі
беральних» етнічних чисток по закінченні Другої світової війни: «обмінів» людністю 
між СРСР і Польщею та Чехословаччиною, а також вигнання німецької меншини зі 
Східної Европи. Метою цих акцій не була русифікація чи створення російської націо
нальної держави; йшлося про втілення в життя ідеї національної консолідації (шляхом 
етнічних чисток) майбутніх східноєвропейських союзників СРСР, особливо Польщі 
та Чехословаччини, а також союзних республік: України, Білорусії та Литви. Про 
згадані обміни див.: Terry Martin, «The Origins of Soviet Ethnic Cleansing»: 817-824. 
Щодо зв’язку між ліберальною ідеологією самовизначення націй та етнічними чистка
ми див.: David Laitin, Ethnic Cleansing, Liberal Style (Cambridge [Mass.], 1995).
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з цими національностями асоціюються найжорстокіші масові національні 
конфлікти як у 1920-1930-х роках, так і за царату188.

По-третє, головну роль відіграла впевненість радянських керівників у 
неабиякій вазі національного чинника в політичних справах. Її віддзерка
ленням була вся політика підтримки національних інституцій, і вона ж таки 
зумовила принцип П’ємонту -  прагнення використати транскордонні ет
нічні зв’язки задля поширення власних впливів на закордон. Та водночас гі- 
пертрофований страх радянської влади перед закордонним капіталістичним 
впливом та ідеологічною заразою (що його я називаю радянською ксенофо
бією) робив ці зв’язки потенційно підозрілими. Збагнувши, що транскордон
ні етнічні зв’язки не вдається використати для підривної діяльности в сусід
ніх країнах, а натомість вони дають зворотний ефект, радянське керівництво 
негайно зреагувало на це вказівкою щодо етнічних чисток у прикордонних 
районах, які зрештою переросли в повномасштабний національний терор по 
всьому СРСР. При цьому етнічні чистки, спрямовані на народи з підозрілими 
транскордонними зв’язками далеко від кордонів Радянського Союзу, трива
ли аж до самого кінця сталінської доби: депортацій зазнали кримські татари, 
греки, вірмени, болгари, турки-месхетинці, курди, іранці та хемшіли -  наро
ди, що мешкали в Надчорномор’ї та прикордонних районах Закавказзя189.

Діяспорні національності часто вважають нелояльним елементом, а отже 
й перепоною на шляху націєтворення, що зумовлює їхню нараженість на ет
нічні чистки. А втім, радянський випадок є особливий, бо радянська ксено
фобія, як я підкреслив, мала підґрунтя радше ідеологічне, ніж національне. 
Національний вимір у ній з’явився через принцип П’ємонту з його наголо
шуванням на транскордонних етнічних зв’язках, що їх, з огляду на геогра
фію СРСР, могли мати лише неросіяни. Наприкінці 1930-х років, поряд із 
етнічними чистками й увагою до національної самобутности, відродилася 
доволі агресивна підтримувана державою риторика російського націоналіз
му, що її сплеск припав на період найвищої напруги великого терору. Однак 
цей російський націоналізм варто тлумачити скорше як наслідок, аніж як 
причину радянської ксенофобії. Дедалі дужчий страх перед націоналізмом

188 Це не означає, що всі народи, які брали участь у масових міжетнічних протистоян
нях, було здепортовано, -  навіть на Північному Кавказі (де Дагестан правив за арену 
запеклих міжетнічних конфліктів, але депортацій не зазнав), тимчасом як у Калмикії 
таких конфліктів не було, а депортація мала місце. Див.: Н. Ф. Бугай, Л. Берия -  
И. Сталину: «Согласно вашему указанию...»: 56-162.
189 Що ці операції було замислено саме як етнічні чистки в прикордонних районах див.: 
Н. Ф. Бугай, Л. Берия -И . Сталину: «Согласно вашему указанию...»: 149-150; 163-185.
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і нелояльністю неросіян у зв’язку з їхнім завзятішим спротивом колективі
зації, а також набуття радянською ксенофобією національного виміру через 
обернення навспак принципу П’ємонту спонукали радянське керівництво 
ототожнювати державу насамперед із її російським ядром.

Попри це, до категорії ворожих націй за певних обставин могли по
трапити навіть ті ж таки росіяни. За постановою Політбюра, ухваленою 
в січні 1938 року, переслідуванню підлягали поляки, латиші, німці, естон
ці, фіни, греки, іранці, китайці, румуни та харбінці190. Харбінців тут згада
но нарівні з євразійськими народностями. Насправді назва ця походить 
від назви північнокитайського міста Харбіна, де базувалося управління 
Китайсько-Маньчжурської залізниці. До середини 1930-х років вона нале
жала Радянському Союзові, який здійснював оперативне керування нею. 
Харбінці, які тут працювали, були переважно етнічними росіянами. Коли за
лізницю продали Японії, багато хто з них повернувся до Радянського Союзу. 
В очах радянського керівництва вони, дарма що росіяни, поставали як іще 
одна діяспорна національність -  з огляду на свої зв’язки з харбінцями, що за
лишилися в Китаї. Тому, незважаючи на їхню російськість, їх зарахували до 
ворожих націй -  об’єкта національних операцій під час великого терору191. 
Це переконливо свідчить, що рушійною силою радянських етнічних чисток 
була не російська, а радянська ксенофобія.

190 Див.: Так ато бьіло, т. 1:253.
191 Окрім постанови Політбюра щодо харбінців, датованої січнем 1938 року, див. на
каз НКВС про них-таки (взорований на «польському» наказі № 00485): Мемориал- 
Аспект, № 1 (1993): 2.





9
Радянська національна політика 

після перегляду її курсу (1933-1939 роки)

Через перегляд радянської національної політики вслід за грудневими 
постановами Політбюра 1932 року, що про них ішлося в попередньому роз
ділі, діяспорні національності СРСР спіткало доти небачене лихоліття: ет
нічні чистки, масові арешти та кількасот тисяч страт. На ці національності, 
однак, припадало лише 1,7% населення країни (2 млн 750 тис.), хоча під час 
Другої світової війни та після неї практику етнічних чисток поширено було 
й на численні «корінні» національності Радянського Союзу, а ще в категорії 
ворожих націй поступово опинилися й радянські євреї1. Та все ж у другій по
ловині 1930-х років жодна з корінних неросійських національностей СРСР 
не вважалася ворожою, і немає переконливих доказів на користь того, що 
їх виокремили саме для того, аби провести проти них спеціяльну кампанію 
терору. Звісно, з огляду на антиукраїнізаційні постанови майбутнє корені- 
зації, зокрема плекання національних кадрів і національних мов, викликало 
поважні сумніви. Місцеві керівники не могли взяти втямки, чи слід розуміти 
буквально, а отже й виконувати, наявну в постанові вказівку про перегляд і 
продовження з новою силою курсу на українізацію, чи, може, кампанія теро
ру, яка супроводжувала появу згаданих постанов, є сигналом відмови від ко- 
ренізації, -  а чи після закінчення надзвичайної ситуації, пов’язаної з голодом 
і розкуркуленням, узагалі поновиться status quo ante. Ба більше: оскільки 
ці постанови містили критику тільки українізації та білорусизації, було так 
само незрозуміло, чи вони стосуються рівною мірою також і східних респу
блік, а чи, як то вже було під час культурної революції, політичні тенденції на 
Радянському Сході та Радянському Заході набудуть різних обрисів.

1 Див.: Gennadi Kostyrchenko, Out of the Red Shadow: Anti-Semitism in Stalin’s Russia 
(Amherst, N. Y., 1995) [Пор. рос. видання: Геннадий Костьірченко, В плену у красного 
фараона. Политические преследования евреев в последнее сталинское десятилетие 
(Москва, 1994). -  Ред.].
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Справа Скрипника

Відповіді на ці запитання дали не грудневі постанови 1932 року, а сиг
нали, надіслані під час кампанії терору та пропаганди в Україні (т. зв. «спра
ви Скрипника»), що тривала рік. За іронією долі, якраз Микола Скрипник, 
досвідчений і прагматичний старий більшовик, добре здавав собі справу із 
сигнальної функції радянських кампаній терору: недарма саме він під час 
культурної революції закликав (хоч і марно) влаштувати показовий про
цес проти великодержавних шовіністів, щоб урівноважити численні проце
си над місцевими націоналістами. Тепер він сам перетворився на мішень у 
найбільшій кампанії національного терору за ввесь міжвоєнний період. Аби 
витлумачити сигнали, надсилані цією радянською кампанією терору (як і 
будь-якою іншою), слід відповісти на два основні запитання: які категорії на
селення підпадали під неї і якого ґатунку критики зазнавали головні жертви 
терору? Під час терору 1933 року на Україні, окрім німців і поляків, переслі
дування було спрямовано на три основні категорії: націонал-комуністів (ре
презентованих, зокрема, самим Скрипником), діячів української культури 
(зосібна, вчителів і фахівців із національної політики) та еміґрантів-західня- 
ків. Численні звинувачення, висувані проти Скрипника, можна поділити на 
чотири групи: йому приписували вироблення небезпечної теоретичної мі
шанки націоналізму з більшовизмом, роздмухування ролі національного пи
тання, неслушне апелювання до принципу П’ємонту та намагання силоміць 
зукраїнізувати школярів російської національности.

Микола Скрипник у Радянському Союзі уособлював взірець націонал- 
комуніста. Він був ініціятором або одним із найпалкіших пропаґаторів бага
тьох важливих новацій у радянській національній політиці (суцільна укра
їнізація, переслідування великодержавних шовіністів, наукове дослідження 
національного питання, принцип П’ємонту, піраміда національних рад, тери- 
торіяльні претензії до РСФРР, українська мовна реформа). З другого боку, 
то був старий більшовик -  у партії з 1899 року, член військово-революцій
ного комітету, що розробляв план Жовтневої революції. Як член Політбюра 
ЦК КП(б)У та ЦК ВКП(б) він мав чималий вплив. Отже, йому не потрібні 
були рекомендації ні як націоналові, ні як комуністові. Коли вже в переході 
на націоналістичні позиції оскаржено самого Скрипника, жоден націонал- 
комуніст не міг почуватися в безпеці -  саме про це й мала сигналізувати 
Скрипникова справа.

Початком її стала постанова Політбюра від 14 грудня 1932 року, а за
кінченням -  листопадова постанова 1933 року щодо українізації та міро-

448



Справа Скрипника

дайний виступ Сталіна на партійному з’їзді в січні 1934 року2. Після виїзду 
Кагановича з України 1928 року позиція Миколи Скрипника як провідного 
фахівця з національного питання в Україні стала незаперечною. Годі було 
й подумати про те, щоби публічно підважити його позицію. А втім, ревне 
насадження українізації, виступи на підтримку територіяльних претензій 
до РСФРР і захист транскордонної співпраці з українцями-західняками, 
взяті вкупі, притягали на нього дедалі гострішу критику як усередині самої 
України, так і поза її межами. Під час відвідин України його засудила за наці
оналізм делегація ЦКК. Політбюро ЦК КП(б)У кілька разів мусило ганити 
українських партійців за те, що вони критикували Скрипника3. До того ж 
кампанія проти українського націоналізму почала зачіпати людей, яким він 
протегував. У 1931-1932 роках три редактори збірки його праць із шістьох 
були звинувачені в націоналізмі4. Крім того, в нього почали виникати непо
розуміння з іншими членами Політбюра5. У березні 1932 року Політбюро 
ЦК КП(б)У навіть попросило Скрипника обґрунтувати свої теоретичні пра
ці з національного питання, які він щойно перед тин зібрав докупи й видав у 
двох томах6. Щоправда, надзвичайна ситуація, що виникла через голод, від
вернула тоді увагу до становища на селі, і Скрипник ніяк не зреагував на це 
прохання.

У січні 1933 року Сталін здійснив кілька кадрових перестанов, дещо від
мінних від тих, про які писав був Кагановичеві в серпні 1932 року. Павєл 
Постишев, який виїхав з України 1930 року й упродовж 1931-1932 років був 
Сталіновою правою рукою в секретаріяті ЦК, повернувся на Україну в ран-

2 Див.: James Mace, Communism and the Dilemmas of National Liberation: 192-231, 264- 
301; Ю. І. Шаповал, Україна 20-50-x років: Сторінки ненаписаної історії: 115-148; 
О. С. Рубльов та І. А. Черненко, Сталінщина і доля західноукраїнської інтелігенції. 20- 
50-ті роки XX cm:. 104-130.
3 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 32 (31.03.1930), арк. 103/11; спр. 33 (27.07.1930), 
арк. 4/7.
4 Ідеться про О. І. Бадана, Андрія Річицького та Матвія Яворського. Про Яворського 
та Бадана див.: О. С. Рубльов та І. А. Черненко, Сталінщина і доля західноукраїнської 
інтелігенції. 20-50-тірокиXXcm:. 86-104.
5 Ці конфлікти дуже докладно описано в двох листах Панаса Любченка до Сталіна, 
датованих початком 1933 року. Див.: РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 130 (1933), арк. 76-84, 
95-130.
6 Див.: там само, арк. 79-80; С. В. Косіор, «За рішуче проведення ленінської націо
нальної політики, за більшовицьку боротьбу проти націоналістичних ухилів», Вісті 
ВУЦВК, № 164 (23.07.1933): 1-2; «Із виступу т. Г. І. Петровського на зборах партосе- 
редку ВУАМЛІН’у 05.07.33 р>, Вісті ВУЦВК, № 154 (11.07.1933): 2.
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зі другого секретаря ЦК (на ділі він від січня 1933 року до січня 1937 року 
виконуватиме функції першого секретаря). Всеволода Балицького, керівни
ка українського ДПУ в 1923-1931 роках, поновлено на тій самій посаді. Не 
залишився без роботи Ніколай Попов, фахівець із національного питання, 
який у 1924-1927 роках очолював на Україні агітпроп, а тепер став секрета
рем ЦК та редактором «Комуніста». Нарешті, Менделя Хатаєвіча, ще одно
го сталінського фахівця з національного питання, призначено членом ЦК і 
першим секретарем Дніпропетровського обкому7. Негайно почався тиск на 
Скрипника. Вже в січні, незважаючи на протести наркома, скасовано курс на
ціональної політики, що його він запровадив в усіх вишах як обов’язковий8. 
На початку лютого Постишев непрямо заатакував Скрипника на Пленумі 
ЦК КП(б)У9. Той відповів виступом на колегії Наркомосу, превентивно бо- 
ронячися проти небезпечного звинувачення в організації примусової украї
нізації дітей російської національносте, і навіть намагався видати цю свою 
промову окремою брошурою10.

Його спроби виявилися марними. Скрипникового особистого секрета
ря Миколу Ерстенюка 19 лютого заарештувало ОДПУ, начебто за участь 
у контрреволюційній Українській військовій організації (УВО)11. Тут уже 
Скрипник поїхав до Москви і 23 лютого мав сорокахвилинну приватну роз
мову зі Сталіним12. Його аргументи не подіяли. Уже 28 лютого Ерстенюк дав

7 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 907 (25.11.1932), арк. 123/83; оп. 26, спр. 68
(23.02.1933), арк. 104/4 ,104/5 ,104/14; «Постанова ЦК ВКП(б) з 24 січня 1933 р. 
та завдання більшовиків України», Більшовик України, № 3 (1933): 3-21. Окрім 
того, керувати Одеським обкомом доручено Є. І. Веґерові.
8 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 74 (20.01.1933), арк. 133/16; спр. 74 (10-19.02.1933), 
арк. 134/3; спр. 68 (20.02.1933), арк. 102/28; Бюлетень Народнього Комісаріату Освіти, 
№ 8-9(1933): 3-4.
9 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 66 (05-07.02.1933), арк. 58.
10 М. Скрипник, Нариси підсумків українізації та обслужування культурних потреб 
нацменшостей УСРР, зокрема російської. Промова на засіданні колегії НКО УСРР з
1402.33 р. (Харків, 1933). Промова надійшла до видавництва 16 лютого й з’явилася 
друком 23 лютого. Однак Політбюро негайно дало вказівку про конфіскацію накла
ду. Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 68 (03.03.1933), арк. 105/22; спр. 69 (31.03.1933), 
арк. 108/8.
11 Див.: О. С. Рубльов та І. А. Черненко, Сталінщина і доля західноукраїнської інтелі
генції. 20-50-тіроки XX cm.: 117.
12 Див.: «Посетители кабинета И. В. Сталина», Исторический архив, № 2 (1995): 168. 
До зустрічі Скрипника зі Сталіним 23 лютого в того ще 15 лютого побували Косіор і 
Постишев. Розмова тривала понад три години (за присутносте Молотова та Ягоди).
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ОДПУ свідчення про те, що, мовляв, Скрипник «своєю націоналістичною 
діяльністю заохочував мене та інших членів УВО в наших контрреволю
ційних діях»13. Упродовж березня-травня 1933 року українська преса на
друкувала кілька примітних статтей, які містили критику позицій, асоційо
ваних із особою Скрипника: українізації російських дітей, правописної ре
форми 1928 року, Скрипникового тлумачення революції на Україні, -  хоча 
й без згадки прізвища14. Скрипник востаннє спробував усправедливити 
свої минулі дії та публікації, написавши 92-сторінкову розправу під назвою 
«Національна політика на межі двох п’ятирічок», але Політбюро знову ви
знало його виправдання недостатніми15.

Аж напередодні Пленуму ЦК КП(б)У, наміченого на 8-11 червня, укра
їнське Політбюро санкціонувало відкритий і нищівний напад на Скрипника 
в часописі «Більшовик України»16. На самому Пленумі Скрипник удався до 
самокритики за помилки на мовному та ідеологічному фронтах, а також за 
надміру активне наполягання на принципі П’ємонту17. Однак його самокри
тику Постишев відкинув:

Адже це [теоретичні помилки. -  Т. М.] дрібниці порівняно з тією шкід
ницькою роботою, яка велася в системі органів освіти і була скерована 
на оплутування нашої молоді ворожою пролетаріятові ідеологією. [...Ц]і 
шкідники в Наркомосі всюди розставили своїх людей в системі органів

Ще дві зустрічі Косіора, Постишева та Чубаря зі Сталіним мали місце 16 та 18 люто
го. Обидві тривали приблизно по чотири години. Присутніми на них були Каганович, 
Молотов і представники ОДПУ.
13 О. С. Рубльов та І. А. Черченко, Стпалінщина і доля західноукраїнської інтеліген
ції. 20-50-тіроки XX cm:. 117.
14 Див.: П. Любченко, «Про націонал-більшовизм», Більшовик України, № 3 (1933): 84-  
91; В. П., «Ліквідувати збочення національної політики по школі», Комуніст, N° 82
(25.03.1933): 3; А. Хвиля, «За більшовицьку пильність на фронті творення української 
радянської культури», Комуніст, N° 92 (04.04.1933): 2-3; «Нарада з питань національ
ної політики партії», Комуніст, N° 113 (29.04.1933): 2; С. Щупак, «Неприхований фор
малізм і націоналізм», Комуніст, N° 119 (09.05.1933): 3; А. Хвиля, «Знищити націо
налістичне коріння на мовному фронті», Комуніст, № 140 (03.06.1933): 2; Собрание 
узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украинской 
Социалистической Советской Республики, N° 18 (1933): 16-17.
15 Див.: «Із виступу т. Г. І. Петровського на зборах партосередку ВУАМЛІН’у
05.07.33 р>, Комуніст, N° 172 (11.07.1933): 2.
16 Див.: О. Г. Шліхтер, «За більшовицьку непримиренність в теорії», Більшовик
України, N° 5-6  (1933): 69-86.
17 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 66 (08-11.06.1933), арк. 82-84.
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освіти. [...] [Як наслідок,] справа українізації в низці випадків опинялася 
в руках різної наволочі петлюрівської, [...] ці вороги, і з партквитком і 
без нього, ховалися за вашу широку спину члена Політбюра ЦК КП(б)У,
[...] ви нерідко [їх] захищали. Про це треба говорити, це головне18.

Слідами Пленуму українська преса зарясніла статтями (частину з них на
писали члени Політбюра), де Скрипник уже був прямою мішенню19. 7 липня 
Політбюро дійшло висновку, що «тов. Скрипник не виконав взятого на себе 
зобов’язання подати в ЦК короткого листа з визнанням своїх помилок і рішу
чою новою їх критикою для опублікування в пресі»20. Цю резолюцію ухвалено 
без Скрипника, який покинув засідання раніше, зайшов до свого кабінету й за
стрелився21. Оскільки Скрипник був старим більшовиком, після самогубства 
його не затаврували як зловмисного контрреволюціонера, а схарактеризува
ли як заслуженого комуніста, котрий, на жаль, «послабив свою революційну 
більшовицьку пильність, припустився того, що на найвідповідальнішу ділян
ку нашого ідеологічного фронту втерлося чимало шкідницьких елементів, що 
мали зв’язки з контрреволюційними організаціями»22. Сталін навіть удався до 
богословського виразу, висловившись про «гріхопадіння Скрипника23.

Кампанія в пресі проти Скрипника тривала до кінця осені 1933 ро
ку24. Цікаво відзначити, що першу атаку спрямовано було проти помилки,

18 Там само, арк. 79.
19 Див.: Ф. Таран, «Проти ідеалізації, прикрашування дрібно-буржуазних націо
налістичних партій», Комуніст, № 150 (15.06.1933): 2; П. Любченко, «Про “деруси- 
фікацію” та “полурусів”», Комуніст, N° 161 (28.06.1933): 2; «Нещадно викривати й 
викорінювати наслідки шкідництва та націонал-опортуністичних перекручень на 
мовному фронті», Комуніст, № 162 (29.06.1933): 3; О. Г. Шліхтер, «Дужче вогонь 
проти буржуазно-націоналістичних недобитків», Комуніст, N2 164 (03.07.1933): 2; 
«Більшовицький вогонь проти перекручень національної політики партії», Комуніст, 
N2 166 (04.07.1933): 1; П. П. Любченко, «Про деякі помилки на теоретичному фронті», 
Комуніст, N2 166 (04.07.1933): 3.
20 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 70 (17.06.1933), арк. 117/21; спр. 70 (26.06.1933), 
арк. 118/14; спр. 70 (05.07.1933), арк. 120/4; спр. 70 (07.07.1933), арк. 121/1.
21 Див.: там само (07.07.1933 вечір), арк. 122/1.
22 «Промова тов. Г. І. Петровського», Вісті ВУЦВК, N2 152 (09.07.1933): 2. Пор.: 
«Похорон М. О. Скрипника», Вісті ВУЦВК, N2 152 (09.07.1933): 2; «Помер 
тов. М. О. Скрипник», Комуніст, № 169 (08.07.1933): 4; «Вище революційну пиль
ність», Комуніст, N2 170 (09.07.1933): 2; «Микола Олексієвич Скрипник», Більшовик 
України, N2 7-8  (1933): 103-105.
23 Й. В. Сталін, «Звітна доповідь XVII з’їздові партії про роботу ЦК ВКП(б)»: 356.
24 Див.: М. М. Попов, Про національні ухили в лавах української парторганізації і про 
завдання боротьби з ними (Харків, 1933); «Із виступу тов. Г. І. Петровського на збо
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напозір вельми дрібної: уживання Скрипником терміна «націонал-біль- 
шовизм» на окреслення колишніх керівників КПЗУ, а також членів не- 
більшовицької Української комуністичної партії (УКП), яка проіснувала 
легально на радянській Україні до 1925 року25. Здається, що під цим тер
міном Скрипник мав на увазі соціялістичне зміновіхівство, тобто україн
ських соціялістів, які, поробившися більшовиками з огляду на національ
ний чинник, потім у багатьох випадках поверталися до своїх первинних 
позицій. Тепер його терміновжиток умисно перекручували, подаючи його 
як хибну спробу виправдати поєднання націоналізму з більшовизмом. 
Стверджували, що ця ідеологія збивала з пантелику українську молодь і 
торувала шлях для поширення націоналістичних ідей у середовищі УКП26. 
Своєю чергою, це тягло за собою проникнення петлюрівців на чільні по
сади, а відтак і провал хлібозаготівель. Щодо цього Постишев не залишав 
сумнівів: «Скрипник якнайрельєфніше показав, що всяка спроба комуніс
та примирити пролетарський інтернаціоналізм із націоналізмом неминуче 
приводить його до лона націоналістичної контрреволюції»27. Ясніше ска
зати було неможливо. Націонал-комунізм поставав тепер як ідеологія на
ціоналістичного дезертирства. У цьому сенсі справа Скрипника позначила 
поширення кампанії терору проти зміновіхівської інтелігенції, що «не змі
нила своїх віх» із націоналізму на соціялізм, іще й на націонал-комуністів 
усередині самої партії, яких тепер звинувачено в зміні віх із соціялізму на 
націоналізм.

Цей новий акцент ставив під удар багатьох впливових українських ке
рівників із числа колишніх боротьбистів, зокрема секретаря ЦК Панаса

рах партосередку ВУАМЛІН’у 05.07.33 р.»: 2; С. В. Косіор, «За рішуче проведення 
ленінської національної політики, за більшовицьку боротьбу проти націоналістич
них ухилів», Комуніст, № 182 (23.07.1933): 1-2; «Про націоналістичні ухили в лавах 
української парторганізації та про завдання боротьби з ними. Резолюція, ухвале
на одноголосно зборами партактиву м. Харкова на доповідь секретаря ЦК КП(б)У 
тов. М. М. Попова», Комуніст, № 172 (11.07.1933): 1.
25 Див.: П. Любченко, «Про націонал-більшовизм». Як повідомляє Петровський, за ви
користання цього терміна Любченко критикував Скрипника на засіданні Політбюро 
в березні 1932 року. Див.: «Із виступу тов. Г. І. Петровського на зборах партосередку 
ВУАМЛІН’у». Натомість Затонський мав суперечку зі Скрипником щодо такого сло
вовжитку ще раніше -  на червневому (1927 року) Пленумі ЦК КП(б)У.
26 Див.: П. Любченко, «Про націонал-більшовизм»: 91; Ф. Таран, «Проти ідеалізації, 
прикрашування дрібно-буржуазних націоналістичних партій», Комуніст, № 152
(15.06.1933): 2.
27 ЦДАГО, ф. 1, on. 1, спр. 420 (18-22.11.1933), арк. 125-126.
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Любченка. На початку січня 1933 року до Любченка дійшли чутки про те, що 
на засіданні Політбюра 14 грудня 1932 року Сталін «доволі сильно насварив» 
його за національну політику на Україні28. Переляканий Любченко написав 
Сталіну два довгі листи, детально подавши численні приклади своєї незго
ди зі Скрипником за три попередні роки, включно з осудом Скрипникової 
теорії «націонал-більшовизму» на засіданні Політбюра ЦК КП(б)У в бе
резні 1932 року. Він розповів, як після призначення секретарем ЦК усунув 
більшість боротьбистів і західноукраїнських емігрантів з їхніх посад у ЦК і 
не зміг усунути їх із Наркомосу лише через «виняткове становище, що ним 
користався за останні роки Скрипник», звівши «до мінімуму критичне став
лення до себе»29. Переляком Любченко й відбувся, а 1934 року ще й пішов 
угору, на посаду голови Раднаркому УСРР, але тільки тому, що взяв собі за 
правило підозрювати решту боротьбистів у націоналізмі. Ця безкровна чист
ка боротьбистів була прелюдією до масових операцій часів великого теро
ру, коли вони стали однією з категорій населення, насамперед наражених на 
арешти та страти, і той-таки Любченко уникнув аналогічної долі лише тому, 
що пішов слідами Скрипника, вкоротивши собі віку30.

Занепокоєння тим, що націоналізм непомітно просякає партію під 
прикриттям коренізації та що Скрипникові писання про «націонал-біль- 
шовизм» сприяли цьому, було головною пружиною кубанської справи та 
справи Скрипника. Наслідком цієї стурбованости стало повернення улю
бленої сталінської метафори часів громадянської війни про «національний 
прапор». Любченко, приміром, цитував статтю Сталіна, писану 1918 року: 
«Національний прапор пристьогується до справи лише для обдурювання мас, 
як популярний прапор, зручний для прикриття контрреволюційних задумів 
національної буржуазії»31. Маскувальна риторика 1933 року нав’язла у ву
хах: «переважним забарвленням класового ворога, яким він маскується, на
самперед є національний прапор, націоналістичні шати»32. Відштовхуючися 
від цієї метафори, Скрипника раз у раз звинувачували за його намагання 
«прикрашувати» буржуазні українські партії та ідеї33. І Сталін, і Лєнін до
бачали в націоналізмі небезпечну маскувальну ідеологію, що вможливлює

28 РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 130 (1933), арк. 76.
29 Там само, арк. 128.
30 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 990 (10.09.1937), арк. 990/751; Ю. І. Шаповал, 
Україна 20-50-х років: Сторінки ненаписаної історії: 223-240.
31 П. П. Любченко, «Про деякі помилки на теоретичному фронті»: 3.
32 XVII сьезд Всесоюзного коммунистической партии (б). Стенографический отчет: 199.
33 «Микола Олексієвич Скрипник»: 104.
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створення об’єднаного національного фронту попри протилежність класо
вих інтересів. Коренізацію замислено, щоб знешкодити цей націоналістич
ний потенціял наданням національних форм. А втім, по спливі десяти років 
Сталін визнав провал цієї політики на Україні:

Я говорив про живучість пережитків капіталізму. Слід зауважити, що пе
режитки капіталізму в свідомості людей далеко більш живучі в галузі на
ціонального питання, ніж в будь-якій іншій галузі. Вони більш живучі, бо 
мають можливість добре маскуватися в національному костюмі. Багато 
хто думає, що гріхопадіння Скрипника є поодинокий випадок, виняток з 
правила. Це невірно34.

То була надзвичайно важлива заява. Вона засвідчувала дедалі більшу 
переконаність Сталіна в тому, що націоналізм у багатьох випадках не можна 
знешкодити за допомоги коренізації: він повсякчас залишатиметься потен
ційною небезпекою й вимагатиме періодичних чисток і кампаній терору.

На додачу до теоретичної помилки з націонал-більшовизмом, Скрипника 
звинувачували, за словами Косіора, в тому, що він «дуже переоцінював, фети
шизував національне питання»35. Цитуючи Сталіна, українське керівництво 
закидало Скрипникові, що в нього «нацпитання набрало самодовліючого 
значіння», замість поставати ■шогутнім резервом пролетарської революції»36. 
Курси національної політики, що їх він запровадив, були предметом неаби
яких кпинів. Любченко завважував, що на Скрипникову вимогу виші ви
діляли 110 годин на вивчення національного питання й лише 60 годин на 
ленінізм («[...] нацпитання виросло, його роздмухали [...] в окрему царину 
соціяльного буття»37), а у Скрипникових виступах із національного питання 
«немає класиків марксизму, -  немає Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна, не
має покликів на них»38. Безнастанні атаки на Скрипникове перебільшення 
ваги національного питання стали знаком остаточного кінця жорсткої лінії 
на українізацію; крім того, в атмосфері глузів і скептицизму відкинуто ідею -  
пропаговану лише за вісім років до того не ким іншим, як Кагановичем, -  
що національне питання може належати до стрижневих більшовицьких за
вдань. Скрипникові вирази «національна справа», «національна свідомість»,

34 Й. В. Сталін, «Звітна доповідь XVII з’їздові партії про роботу ЦК ВКП(б)»: 356.
35 С. В. Косіор, «За рішуче проведення ленінської національної політики, за більшо
вицьку боротьбу проти націоналістичних ухилів»: 2.
36 П. П. Любченко, «Про деякі помилки на теоретичному фронті»: 3.
37 РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 130 (1933), арк. 78.
38 Там само, арк. 99.
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«наші національні інтереси» теж було оцінено як радше націоналістичні, ніж 
більшовицькі39. Як показала ще справа Шумського, більшість українських 
партійців не знали, як їм сприймати риторику національної ідентичности, 
що супроводжувала українізацію. Тепер із цією риторикою було покінчено. 
Після 1933 року українізація триватиме, хоча набагато кволіше, але навко
ло неї вже не буде нескінченних дискусій. То не була така вже дрібничка. 
Росіянам-партійцям не подобалося щодня чути про свою належність до ко
лишньої великодержавної нації і теперішню потребу приносити жертви на 
користь раніше пригноблених народів.

Пропаґандивну кампанію проти змішування націоналізму з більшовиз
мом, а також перебільшення ролі національного питання супроводжував 
терор ДПУ проти українських діячів у ділянці культури та національної 
політики. В листі до Сталіна Любченко зазначав, що викладачі курсу на
ціонального питання були «дуже сумнівні щодо принципу твердости лені
нізму». Упродовж 1933 року більшість із-посеред них таки ж і звільнено з 
посади, а чи й заарештовано40. До листопада 1933 року із системи Наркомосу 
за націоналізм усунуто 2 тис. працівників, понад 300 науковців і редакто
рів заарештовано або звільнено з посади, а з вісьмох інших українських цен
тральних установ за націоналізм викинуто ще 200 осіб. Новий нарком освіти 
Володимир Затонський доповідав на листопадовому Пленумі про потребу 
вишколити на короткотермінових курсах 16 тис. нових учителів, бо «старі 
вчителі амортизуються. Хто з них умирає, декого ми самі виганяємо, кого 
ДПУ забере [сміх]»41. Коли Затонський зазначив, що з 29 директорів педа
гогічних установ увільнено одинадцятьох, один із членів ЦК пожартував: 
«18 залишилося?»42. Ця кампанія терору потверджувала те, що виголошу
вала кампанія пропаганди: націонал-комунізм є небезпечним явищем, а на
ціональне питання та розбудова української національної культури відтепер 
мають другорядний статус і належать до м’якої лінії.

Окрім того, Скрипника критикували за обстоювання принципу П’ємонту. 
На час листопадового (1933 року) Пленуму ЦК КП(б)У Гітлєр уже зміцнив 
свою владу, і панівною темою стала загроза чужинецької інтервенції, спря

39 Див.: О. Г. Шліхтер, 1) «За більшовицьку непримиренність в теорії», 82-83; 
2) «Посилимо більшовицьку пильність на фронті боротьби за здійснення ленінської 
національної політики на Україні», Більшовик України, № 9-10 (1933): 63; М. М. По
пов, Про національні ухили в лавах української парторганізації і про завдання боротьби 
з ними: 16.
40 Див.: РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 130 (1933), арк. 78,128.
41 ЦДАГО, ф. 1, on. 1, спр. 421 (18-22.11.1933), арк. 141,144.
42 Там само, арк. 145.
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мованої на відокремлення України від СРСР, -  адже про цю мету відкрито 
говорив Альфред Розенберґ, провідний гітлерівський фахівець у питаннях 
східної політики43. В своїй промові «Радянська Україна -  непохитний фор
пост Великого СРСР» Постишев заявляв, що помилки Скрипника могли 
спричинити «відрив України від СРСР», а це «означало б початок кінця 
всього СРСР, початок кінця влади робітників і селян»44. Перед самогубством 
Скрипник збагнув, що наполягання на принципі П’ємонту стало його вель
ми дошкульним місцем. Під час свого останнього публічного самозахисту на 
червневому (1933 року) Пленумі він визнавав:

У 1927 р. я сказав, що Радянська Україна є П’ємонт для всього україн
ського народу, розташованого на всій території етнографічної України. 
[Однак] з розвитком фашизму в Польщі та в Німеччині ми маємо по
ворот серед західного українського народу, який зовсім інакше ставить 
питання про соборну Україну, ставить це гасло, як гасло фашистського 
об’єднання для боротьби з радянською владою45.

Окрім того, Скрипник вибачився за підтримку зреформованого укра
їнського правопису 1928 року, який, мовляв, містячи поступки галицькому 
вжиткові, «давав змогу прибулим сюди зрадникам і провокаторам робити 
свою огидну й чорну справу»46.

Тікаючи від польських переслідувань і прагнучи взяти участь в україні
зації, багато західноукраїнських інтелектуалістів переїхали в 1920-х роках на 
Радянську Україну. 1933 року вони перетворилися на головну мішень теро
ру. Арешти галичан -  як відтепер стали називати західняків, підкреслюючи 
їхнє чужинецьке походження, -  почалися, властиво, ще в грудні 1932 року47. 
А що серед близьких співробітників Скрипника було чимало українців з 
Галичини: Бадан, Ерстенюк, Річицький, -  то ці арешти підважували і його

43 Див.: там само, спр. 420-421 (18-22.11.1933); С. Косіор, Підсумки і найближчі за
вдання проведення національної політики на Україні: Доповідь на об’єднаному Пленумі 
ЦК і ЦКК КП(б)У 20 листопада 1933 року (Київ, 1933); П. Постишев, У боротьбі за 
ленінську національну політику (Харків, 1934): 7-34.
44 ЦДАГО, ф. 1, on. 1, спр. 420 (18-22.11.1933), арк. 119.
45 РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 66 (08-11.06.1933), арк. 83.
46 Там само, арк. 83-84.
47 Див.: О. С. Рубльов та І. А. Черченко, Сталінщина і доля західноукраїнської інтелі
генції. 20-50-ті роки XX cm.: 104-105. Галичани потрапили в окрему категорію, намі
чену для терору, й у проекті для внутрішнього вжитку, з якого в листопаді 1933 року 
зродиться постанова Пленуму ЦК КП(б)У про українізацію. Див.: РГАСПИ, ф. 558, 
оп. 11, спр. 132 (1933), арк. 108.
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позицію. Атака на галичан фактично стала водночас атакою на кадрове гро
но, що керувало здійсненням українізації. В травні 1933 року ДПУ передало 
до Політбюра ЦК КП(б)У список із 31 члена партії, прохаючи схвалити їх 
залучення до показового процесу над українськими націоналістами. То все 
були «галичани»48. Навряд чи випадає дивуватися, що за цих обставин іще 
одна повальна чистка спіткала КПЗУ49. 1938 року вона припинить існуван
ня. Починаючи з 1933 року принцип П’ємонту годився лише на те, щоби по
силювати національно забарвлену радянську ксенофобію та послаблювати 
рішучість керівництва у переведенні коренізації.

Страх перед українським сепаратизмом доповнювала нова хвиля гуч
ної риторики про непохитну єдність Радянського Союзу. З огляду на це, 
Скрипникові закидали його часті демарші проти всесоюзних органів на по
саді наркома юстиції в 1920-х роках. Постишев підкреслював, що «Скрипник 
усе союзне буквально зустрічав у багнети, СРСР уявлявся йому наче орган 
на кшталт Ліги Націй, куди можна періодично з’їжджатися погомоніти, але 
який не повинен мати реального впливу на життя й роботу кожної окремої 
республіки»50. Звісно, проти всесоюзних рішень упродовж 1920-х років час
то й енергійно протестували й Чубар із Кагановичем. Критика давніх учин
ків Скрипника мала тільки дати зрозуміти, що місництво надалі не толеру- 
ватиметься.

Окрім цього наполягання на цілковитій політичній єдності (що за
вжди належало до системи цінностей Імперії національного вирівнювання), 
з’явився й новий, важливіший момент: наголошування культурної єдности 
росіян і українців. Скрипника звинувачено було в лінії «на ослаблення гос
подарських, політичних і культурних зв’язків України з іншими радянськи
ми республіками [...] на максимальний відрив української мови від руської, 
на заміну схожих з руськими слів в українській мові польськими, чеськими, 
німецькими [...]»51. Це вписувалося в стратегію реабілітації російської куль
тури та російської національности, після 1933 року вже не притлумлюваних, 
як раніше, згідно з засадами Імперії національного вирівнювання, а навпа
ки -  активно насаджуваних як єднальний стрижень СРСР. Риторика теро
ру 1933 року на Україні рясніла закликами до братерства, тобто «повнішого

48 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 16, спр. 10 (08.06.1933), арк. 90-93. Цей процес зрештою не 
відбувся.
49 Див.: В. Стасяк, «Очистити КПЗУ від агентів націоналізму», Більшовик України, 
№ 3(1934): 42-55.
50 Див.: ЦДАГО, ф. 1, on. 1, спр. 420 (18-22.11.1933), арк. 127.
51 С. Косіор, Підсумки і найближчі завдання проведення національної політики на 
Україні: Доповідь на об’єднаному Пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У 20 листопада 1933року: 57.
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розквіту УСРР в братерській сем’ї СРСР»52, якому мав служити «пролетар
ський інтернаціоналізм, що зміцнює братерство народів»53. Скрипникове 
прагнення до культурного змагання України з РСФРР, а також його зусил
ля на підтримку приєднання суміжних територій РСФРР та на сприяння 
українізації в РСФРР тепер було рішуче засуджено54. Це новозапроваджене 
наполягання на братерстві народів переросте 1935 року в «дружбу народів», 
що надалі служитиме як усюдисуща метафора на позначення нового радян
ського національного устрою.

Скрипникові закидали не лише сіяння незгоди між Україною та РСФРР, 
але й намір підірвати статус росіян на Україні шляхом примусової україніза
ції. Як показано в розділі 3, плани суцільної українізації на 1932 рік зазнали 
краху і натомість витворилася ситуація двомовности в громадському жит
ті. Скрипник, і надалі виступаючи за повну українізацію початкової освіти, 
йшов урозріз із цим розвитком подій. Його освітня політика ґрунтувалася на 
його ж таки власних поглядах на мову зросійщених українців як «змішану 
говірку» з українською синтаксичною основою. Тому діти мали навчатися 
в україномовних школах, навіть якщо їхні батьки заявляли, що їхня рідна 
мова -  російська. Скрипник дуже полюбляв цю свою теорію й покликався на 
неї ще й восени 1932 року55. Одразу ж після усунення Скрипника новий нар
ком освіти Затонський засудив її, окресливши як «примусову українізацію» 
та «дерусифікацію»56. Один із критиків дотепно завважив, що Скрипникова 
теорія дуже скидалася на старорежимну, згідно з якою українська говірка в 
ґрунті речі є російським наріччям, а тому українці повинні розмовляти ро
сійською мовою57.

52 «Маркс і диктатура пролетаріяту», Більшовик України, № 5 -6  (1933): 16.
53 М. Попов, «Перемога марксизму-ленінізму -  перемога партії Леніна», Більшовик 
України, № 5 -6  (1933): 28.
54 Див.: РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 130 (1933), арк. 107-109.
55 Див.: О. Шліхтер, «Посилимо більшовицьку пильність на фронті боротьби за здій
снення ленінської національної політики на Україні»: 62. Скрипник не відмовився від 
цієї теорії навіть коли мусив сам себе захищати (лютий 1933 року) й удаватися до са
мокритики (червень 1933 року). Див.: М. Скрипник, Нариси підсумків українізації та 
обслужування культурних потреб нацменшостей УСРР, зокрема російської. Промова на 
засіданні колегії НКО УСРР з 14.02.33р. (Харків, 1933) ; РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 66 
(08-11.06.1933), арк. 82-84.
56 Див.: ЦДАВО, ф. 166, оп. 11, спр. 24 (1933), арк. 6; «Об обеспечении культурних 
потребностей...»: 16-17.
57 Див.: О. Шліхтер, «Посилимо більшовицьку пильність на фронті боротьби за здій
снення ленінської національної політики на Україні»: 65.
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Критику Скрипникової теорії супроводжувало почування, що національ
на гордість росіян зазнала принижень. Назву «полуруси», що її Скрипник 
дав зросійщеним українцям, трактовано як національну образу58. Як ствер
джували, мову донбаських шахтарів російської національности в одному 
етнографічному дослідженні скваліфіковано немовби «блатну»59. Донбаські 
школярі начебто соромилися говорити російською мовою: «Двоє учнів від
мовилися переповісти по-російськи прочитане, -  мотив: “я соромлюсь”»60. 
Той самий Затонський, який 1926 року заявляв, що російська культура є за
надто сильна, аби їй щось загрожувало на Україні, тепер твердив, що її було 
пригнічено61. Сенсаційна стаття в газеті «Правда» цитувала лист одного вчи
теля з Білорусії, етнічного росіянина на прізвище Степуро, на якого напада
ли за те, що він звернувся до своєї сільради російською мовою, та забороня
ли йому «говорити по-російському з власного жінкою»62. Після цього листа 
білоруське керівництво негайно вибачилося63. Як ми бачили, невдоволення 
росіян радянською національною політикою було широко розповсюджене 
ще в 1920-х роках і на початку 1930-х років. Утім, публічного розголосу та 
офіційної підтримки воно почало набувати щойно 1933 року.

Зважаючи на те, що ці вияви невдоволення мали офіційну підтримку 
на риторичному рівні, фактичний мовний перерозподіл у шкільній мережі
1933 року був на диво стриманий. Затонський розпорядився здійснити пе
ревірки, щоби з’ясувати, скільки російськомовних учнів навчається в укра
їномовних школах64. Слід нагадати, що під час культурної революції, коли 
систему освіти інтенсивно розбудовували, на Україні скоротилися абсолют
на кількість російських шкіл (із 1.284 до 1.004) і контингент учнів у них (із 
285,5 тис. до 211 тис.). У найзросійщеніших великих містах Одесі, Миколаєві 
та Харкові їхня частка була дещо менша (від 30% до 50%), у Києві вона трохи

58 Див.: П. Любченко, «Про “дерусифікацію” та “полурусів"»: 2.
59 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 308 (17.06.1933), арк. 73.
60 ЦДАВО, ф. 539, оп. 11, спр. 1112 (1933), арк. 64.
61 Див.: В. П. Затонський, «З питань національної політики на Україні», Більшовик 
України, № 9-10 (1933): 111.
62 Про це згадував Микола Гикало у своєму виступі на XVII з’їзді ВКП(б). Див.: 
XVII сьезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет: 72.
63 Див.: РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 224 (1937), арк. 142; Н. Гикало и Н. Голодед, «Об 
ошибках партийньїх и советских организаций Белоруссии в национальном вопросе», 
Правда, № 62 (04.03.1933): 2.
64 Див.: ЦДАВО, ф. 539, оп. 11, спр. 1112 (1933), арк. 21-23,62-65 ,70-73 ,92-93 ,113-  
117; спр. 1121 (1933), арк. 50-56; В. П. Затонський, «З питань національної політики 
на Україні»: 111.
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не доходила до половини (8 тис. 40 із 16 тис. 460). У Херсоні, колись пе
реважно російському місті, не залишилося жодної російськомовної школи. 
Найдетальніше досліджено становище в 13 промислових районах Донбасу, 
найзросійщенішого українського краю. З’ясовано, що навіть тут із-поміж 
учнів, чиєю рідною мовою була російська, до російськомовних шкіл учащало 
тільки 62,7% (22 тис. 746 із 36 тис. 303)65.

Затонський лише трохи скорегував цю систему на 1933/1934 навчаль
ний рік. Частку учнів, що навчалися в російськомовних школах, було збіль
шено з 6,9% в 1932/1933 навчальному році до 8,7% -  у 1933/1934-му. Цей 
показник усе ще не сягав частки росіян у населенні України (9,23%). У вели
ких містах зміни були помітніші. Кількість дітей у російськомовних перших 
класах зросла в Харкові з 20% до 39%, в Одесі -  з 21% до 38%, у Херсоні -  з 
0% до 32%66. На Донбасі відсоток учнів у російськомовних школах зрівняв
ся з відсотком російськомовного населення67. Крім того, вжито заходів для 
збільшення числа російських театрів. Хоч як дивно, станом на 1933 рік по 
всій Україні російською мовою працювали тільки дев’ять театрів, тоді як, 
скажімо, їдишем -  дванадцять. У столиці Харкові не було жодного росій
ського театру. 1933 року Політбюро постановило створити Російський дер
жавний театр у Харкові та збільшити кількість російськомовних театрів по 
всій Україні. Газети не перебували в центрі уваги. Частка україномовних га
зет у загальноукраїнському накладі скоротилася з 91,6% 1932 року до 89,9% 
у 1933 році та 88,2% 1934 року. Водночас ріст частки російськомовних газет 
був скромним: із 4,7% до 6,3% та 8,3% відповідно68.

Характер цих змін дає підстави для певних висновків. По-перше, 1933 рік 
не став поворотним пунктом до русифікації України. Скромну реорганізацію 
шкіл, театрів і преси радше було спрямовано на узгодження цих ділянок із 
загальним станом справ у республіці, де встановилася двомовність у громад
ському житті (і то російська мова мала сильні позиції в найбільших містах). 
По-друге, особливу увагу приділено Донбасові. Отже, на зміну десятирічним 
намаганням українського керівництва поширити свій культурний вплив на

65 Див.: В. П. Затонський, 1) «Школи України розпочинають новий навчальний 
рік», Вісті ВУЦВК, № 197 (01.09.1933): 3; 2) «З питань національної політики на 
Україні»: 111; ЦДАВО, ф. 539, оп. 11, спр. 1112 (1933), арк. 62; спр. 1121 (1933), 
арк. 51-54; ВДАГО, ф. 1, on. 1, спр. 421 (18-22.11.1933), арк. 142.
66 Див.: ВДАГО, ф. 1, on. 1, спр. 421 (18-22.11.1933), арк. 142.
67 Див.: ВДАВО, ф. 539, оп. 11, спр. 1121 (1933), арк. 55-56.
68 Див.: Преса Української РСР 1918-1973. Науково-статистичний довідник (Харків, 
1974): 176-177.
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прилеглі регіони РСФРР -  Центрально-Чорноземну область і Північно- 
Кавказький край, прийшла зворотна тенденція: українізацію цих регіонів 
беззаперечно припинено, а присутність російської мови на Донбасі посиле
но. Мета не викликає сумнівів: міцніше прив’язати Україну до РСФРР, під
тримавши російський складник її прикордонних районів. По-третє, освітні 
реформи проходили під гаслом «національного самовизначення населення, 
його суб’єктивних прагнень»69. То була величезна новина в радянській на
ціональній політиці. До 1933 року мову освіти вибирати було не вільно, а 
винародовлення наражалося на активну протидію. Після 1933 року націо
нальним меншинам дедалі більше надавано можливість асимілюватися.

Отже, зі справи Скрипника випливали такі висновки. У націонал-ко- 
мунізмі відтепер слід було вбачати загрозу єдності Радянського Союзу. 
Національне питання остаточно відходило на задній план, підпадаючи ви
нятково під м’яку лінію. Заведено політичну практику уникати надмірного 
дискутування і теоретизування в ділянці національного питання. Принцип 
П’ємонту відійшов у небуття, а транскордонні етнічні зв’язки розглядалися 
крізь призму загроз, а не нагод. Культурні зв’язки між Росією та Україною 
набули особливої ваги, бо мали правити за клей, на якому триматиметься 
братерство, а трохи перегодом і дружба народів усього Радянського Союзу. 
Статус росіян на Україні піднесено, надто в районах, суміжних із РСФРР. 
Суцільну українізацію скасовано, але їй на зміну не прийшла політика ру
сифікації.

Принцип найбільшої загрози

Не всі ці зміни було чітко висловлено в резолюції листопадового 
(1933 року) Пленуму ЦК КП(б)У, який офіційно підвів риску під спра
вою Скрипника. Однак одна принципова новина до цього документа по
трапила: теза про те, що «в даний момент головну небезпеку являє собою 
місцевий український націоналізм, що змикається з імперіялістичними 
інтервентами»70. 1923 року стрижневим складником Імперії національного 
вирівнювання стала засада, згідно з якою великодержавний шовінізм стано
вить більшу загрозу, ніж місцевий націоналізм. Нею обґрунтовували потре
бу притлумлювати традиційну російську культуру та російське національне 
самовираження, щоб не провокувати відплатного націоналізму з боку рані

69 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 6213 (1933), арк. 8.
70 С. Косіор, Підсумки і найближчі завдання проведення національної політики на 
Україні: Доповідь на об’єднаному Пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У 20 листопада 1933року. 58.

462



Принцип найбільш&і загрози

ше пригноблених народів. Цю засаду не раз пробували поставити під сумнів 
(на Україні, в Татарії та Білорусії), але центральна влада завжди її борони
ла; зокрема, саме так учинив був Сталін у своєму міродайному виступі на 
XVI з’їзді ВКП(б). Тому обернення навспак цієї засади на Україні, поясню
ване загрозою «міжнародної інтервенції», було дуже важливим сигналом, 
хоча вплив цієї зміни на політичну лінію в інших частинах СРСР мав уви
разнитися щойно перегодом.

Справа Скрипника набула чималого всесоюзного розголосу й перебува
ла під пильною увагою фахівців з національного питання. Резолюцію листо
падового (1933 року) Пленуму ЦК КП(б)У вкупі з промовами Постишева 
й Косіора опублікувала «Правда», долучивши до них ще й передову статтю 
про суть проблеми71. Ці три тексти перекладено десятками мов Радянського 
Союзу, вкупі з ромською, комі та мордовською72. Цим ще раз засвідчено про
відну роль України у визначенні радянської національної політики. Слідами 
України, як правило, йшла Білорусія -  і в цій республіці 1933 року також 
почалася дуже схожа кампанія національного терору. Білоруські керівники 
не раз казали, що їхні помилки в національній політиці аналогічні з укра
їнськими73. Грудневий (1933 року) Пленум ЦК КП(б)Б ухвалив таку саму 
резолюцію, як і щойно закінчений листопадовий (1933 року) Пленум ЦК 
КП(б)У, повторивши навіть назву і твердження, що білоруський націоналізм 
у Білорусії відтепер становить більшу загрозу74. Щоправда, обидві резолюції 
містили застереження: «Великодержавний руський шовінізм є як і раніш го
ловна небезпека в масштабі всього Радянського Союзу [...]»15.

71 Див.: «Итоги и ближайшие задачи проведення нацнональной политики на Украи- 
не>>, Правда, № 326 (27.11.1933): 2; «Ленинская национальная политика побеждает», 
Правда, № 327 (28.11.1933): 1. Промови Косіора та Постишева передруковано в на
ступних числах; див.: Правда, № 331 (02.12.1933): 4; № 335 (06.12.1933): 3.
72 Див.: Литература национальностей СССР, № 3 (1934): 15; № 7 (1934): 11; № 8 
(1934): 18.
73 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 401 (20-23.07.1933), арк. 38; П. Кірушьін, «Контр- 
рзволюцьійньї беларуски нацьіянал-дзмакратнзм на службе інтзрвенцьіі», Бальшавік 
Беларусі, № 1-2 (1935): 115; XVII сьезд Всесоюзной коммунистической партии (б). 
Стенографический отчет: 72.
74 Див.: Итоги и ближайшие задачи проведения ленинской нацнональной политики в 
БССР (Минск, 1934).
75 С. Косіор, Підсумки і найближчі завдання проведення національної політики на 
Україні: Доповідь на об’єднаному Пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У 20 листопада 1933 року: 
58. Пор.: Итоги и ближайшие задачи проведения ленинской национальной политики в 
БССР. 9.
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Україна й Білорусія започаткували процес з’ясування, де ж саме міс
цевий націоналізм устиг перетворитися на більшу загрозу. В Карелії груд
невий (1933 року) Пленум також оголосив більшою загрозою місцевий на
ціоналізм, знов-таки з огляду на те, що «рештки буржуазно-куркульських 
і націоналістичних елементів Карелії змикаються з інтервенціоністськими 
колами фашистської Фінляндії, ставлячи собі за мету відторгнення Карелії 
від Радянського Союзу та приєднання її до Фінляндії під гаслом створення 
“Великої Фінляндії” аж до Уралу»76. Карельське керівництво визнало було 
фінську мову за державну в Карелії й активно запрошувало до себе фінських 
переселенців з Канади та Сполучених Штатів77. Тепер цю практику піддано 
осудові, а республіка дістала вказівку проводити політику карелізації78. Як 
ми бачили, терор 1933 року на Україні також спричинив арешти серед по
ляків, німців і фінів, зініціювавши процес, що призведе до розпочатих на
прикінці 1934 року депортацій західних національних меншин Радянського 
Союзу. Нарешті, хоча в Криму корінна національність мала статус «культур
но відсталої», місцевий націоналізм і там оголошено найбільшою небезпе
кою, знов-таки через його гадані зв’язки з інтервенціоністськими силами в 
Туреччині79.

Кримська ухвала мала особливий підтекст, бо означала, що місцевий 
націоналізм може постати найбільшою небезпекою так само й у східних 
«культурно відсталих» республіках, зосібна в численних тюркських, як-от 
в Азербайджані, Казахстані чи Узбекистані. Якщо в Україні та Білорусії ко- 
ренізація вже пригальмувала в 1928-1932 роках, і постанови 1933 року були 
лише вислідом цієї тенденції, то на Радянському Сході коло коренізації до 
початку культурної революції по-справжньому й не заходилися, а тому обер
нення курсу означало б тут зміну далеко крутішу й несподівану. У першій 
половині 1933 року в Середній Азії навіть поновилися спроби пришвидшити

76 П. Хюппенен, «Местньш национализм -  главная опасность в карельской парторга- 
низации, на данном атапе», Советская Карелия, № 1-2 (1934): 16.
77 Див.: Маркку Кангаспуро, «Финская зпоха Советской Карелии», В семье единой. 
Національная политика партии большевиков и ее осуществление на Северо-Западе 
России в 1920-1950-е годи: 123-160; Michael Gelb, «“Karelian Fever”: The Finnish 
Immigrant Community During Stalin’s Purges», Europe-Asia Studies, vol. 45 (1993): 1091- 
1116.
78 Див.: П. Хюппенен, «Местньш национализм -  главная опасность в карельской парт- 
организации, на данном зтапе»: 19-22.
79 Див.: К. П. Сізонов, «Знищити до кінця націоналістичну контрабанду на фронті ра
дянського будівництва і права», Радянська Україна, № 8 (1934): 33.
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коренізацію. В серпні 1933 року Пленум Середньоазійського бюра вперше 
після 1927 року вніс до порядку денного звіт про переведення коренізації. 
Великодержавним шовіністам у звіті неабияк перепало за саботування коре
нізації по всій Середній Азії80. Слідами Пленуму розгорнуто було кампанію 
в пресі на підтримку коренізації81. Так само й у РСФРР постанова ВЦВК, 
ухвалена в листопаді 1932 року, де наголошено на потребі прискорити прове
дення коренізації в автономних областях і республіках Федерації, потягла за 
собою поновлення зусиль у цьому напрямку82. У Казахстані події розгорта
лися навіть драматичніше. 1933 року Ґолощокіна усунули з посади першого 
секретаря, і він зазнав критики від ЦК не за місцевий націоналізм, а за ве
ликодержавний шовінізм83. У квітні 1933 року новопризначений казахський 
перший секретар, досвідчений фахівець із національного питання вірменин 
Левон Мірзоян, дав новий потужний імпульс коренізації -  як мовній, так і 
спрямованій на утвердження позицій корінної національносте84. Політбюро 
ЦК ВКП(б) підтримало Мірзояна й запровадило низку заходів сприяння ви
школові та висуванню казахських кадрів85.

Хоча ця поновлена кампанія коренізації дістала схвалення з боку ЦК 
та ВЦВК, дедалі дужчий розголос українських подій після самогубства 
Скрипника в липні 1933 року, вивершений широким оприлюдненням резо
люції листопадового (1933 року) Пленуму ЦК КП(б)У, неабияк підважу
вав вірогідність цього схвалення. Вже 4 квітня 1933 року перший секретар 
Середньоазійського бюра Карл Бауман надіслав Сталіну таку шифрограму: 
«З метою завдання швидкого удару активним контрреволюційним елемен
там Середазбюро ЦК ВКП(б) просить надати політтрійці ПП ОДПУ право 
вносити НМСЗ [найвищу міру соціяльного захисту. -  Ред.] у шкідницьких, 
повстанських, бандитських справах і щодо розкрадань». Сталін черкнув на

80 Див.: РГАСПИ, ф. 62, on. 1, спр. 1038 (25-29.08.1933), арк. 110-166; оп. 2, спр. 1039 
(25-29.08.1933), арк. 1-168.
81 Див.: К. Аблянов, «За большевистские национальнме кадрьі», Правда Востока, 
№ 199 (28.08.1933): 2; «Национализация советского аппарата и вопросм культурного 
строительства в республиках Средней Азии», Правда Востока, № 223 (26.09.1933): 2-4.
82 Див.: Постановлений Президиума ВЦИК от 1.11.32 u Президиума Башкирского ЦИК 
от 29.11.32 о коренизации аппарата (Уфа, 1933).
83 Шестой пленум Казахского краевого комитета ВКП(б). Стенографический отчет 
(Алма-Ата, 1936): 3-8.
84 Див.: О коренизации. Сборник руководящих материалов (Алма-Ата, 1934): 21-25; 
«О коренизации», Большевик Казахстана, № 6 (1933): 1-7; И. Кабулов, «За решитель- 
ную борьбу на два фронта в национальном вопросе в Казахстане», № 1 -2  (1934): 9-14.
85 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 933 (01.11.1933), арк. 148/44.
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цій телеграмі: «За. І. Ст.»86. Хоча в ній іще не було названо націоналістів, 
ДПУ незабаром розпочало арештовувати чільних націонал-комуністів у всіх 
середньоазійських республіках87. 24 вересня 1933 року голову киргизького 
Раднаркому Юсупа Абдрахманова виключили з партії й передали в руки 
ОДПУ як націоналіста88. Як і на Україні, його було звинувачено в саботажі 
хлібозаготівель.

Найбільшого розголосу дано було арештові двох провідних таджиць
ких націонал-комуністів: Абдурагіма Ходжибаєва, голови Раднаркому, та 
Нусратуло Максума, голови ЦВК Таджикистану89. Цей арешт супрово
джувала масова кампанія терору проти таджицьких націонал-комуністів. 
До 28 жовтня, посеред цієї кампанії, вже заарештували 693 особи, серед 
них 14 працівників центрального республіканського апарату, 35 партійних 
і радянських керівників, 141 чиновника районного рівня та ще 145 низового 
рівня90. У республіці такого розміру, як Таджикистан, де письменних кому- 
ністів-таджиків було не вельми багато, то була масова кампанія. Про усунен
ня Максума та Ходжибаєва на грудневому (1933 року) Пленумі таджиць
кого обкому оголосив перший секретар Середньоазійського бюра Бауман, 
поінформувавши делегатів, що обидва винуватці, крім усього іншого, сабо
тували хлібозаготівлі й дотримувалися агресивних антиросійських позицій: 
«Не раз з їхніх вуст лунали розмови про те, що треба прогнати всіх росіян
із Таджикистану»91. Бауман провів пряму паралель з українськими подіями:

Ви знаєте, що в резолюції щодо України про національну політику сказа
но, що для Радянського Союзу загалом ухил до великодержавного шові

86 Там само, ф. 558, оп. 11, спр. 64 (10.04.1933), арк. 21.
87 На додачу до арештів у Киргизії і Таджикистані, див. повідомлення про арешти 
в Туркменії і Узбекистані: «На VI сьезде Компартии Туркмении», Правда Востока, 
№ 13 (15.01.1934): 2; РГАСПИ, ф. 17, оп. 27, спр. 54 (10-14.01.1934), арк. 124-129.
88 Див.: «Резолюция обьединенного заседания бюро Киргизского обкома и прези- 
диума ОКК ВКП(б) [...]», Правда Востока, № 227 (30.09.1933): 1; «О положеним в 
Киргизской парторганизации. Статья зам. Пред. ЦКК-НКРКИ тов. Н. Антипова». 
Правда Востока, № 228 (02.10.1933): 1.
89 Див.: РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, спр. 63 (01.12.1933), арк. 65-67; ф. 17, оп. З, спр. 935
(05.12.1933), арк. 150/100; ГАРФ, ф. 3316, оп. 7с, спр. 92 (1934), арк. 10-42; РГАСПИ, 
ф. 121, оп. 2, спр. 362 (1933), арк. 1-121; «Постановление обьединенного Пленума 
ЦК и ЦКК КП(б) Таджикистана от 23-25 декабря 1933 года», Правда Востока, № 5
(05.01.1933): 1.
90 Див.: РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 103 (1933), арк. 74.
91 Див.: К. И. Бауман, «Превратить Таджикистан в образцовую советскую социалис- 
тическую республику», Партработник. Орган Средазбюро ЦКВКЩб), № 1 (1934): 16.

466



Принцип найбільшої загрози

нізму є головна небезпека на поточному етапі. Разом із тим, для України 
на поточному етапі визнано, як головну небезпеку, ухил до місцевого 
українського націоналізму.

У Таджикистані Хаджибаєв і Максум, стоячи на чолі уряду, проводили 
буржуазно-націоналістичну лінію, зминаючися на ділі з куркульською 
контрреволюцією. Отже, ясно, що тут, у Таджикистані, боротьба з буржу- 
азно-націоналістичним ухилом має бути неабияк загострена. Це питан
ня стоїть гостро. Буржуазні націоналісти в Таджикистані робили свою 
ставку на інтервенціоністські задуми імперіялістів, прагнули порушити 
єдність трудящих Радянського Союзу92.

Ще трохи, і Бауман сказав би, що місцевий націоналізм слід розглядати 
як найбільшу небезпеку в Середній Азії. Узбецький перший секретар Акмаль 
Ікрамов пішов іще далі й таки заявив, що найбільшою загрозою в Узбекистані 
є саме місцевий націоналізм, бо «узбецька націоналістична контрреволюція 
пречудово змикалася з чужинецькими інтервентами»93.

На цьому етапі Сталін двічі втрутився в перебіг подій, притримуючи 
рух за переосмислення принципу найбільшої загрози на радянському Сході. 
Перший такий випадок стосувався Казахстану. Після резолюції листопадо
вого (1933 року) Пленуму ЦК КП(б)У становище Мірзояна в Казахстані 
зробилося двозначним, адже його поява тут пов’язувалася з усуненням 
Ґолощокіна за великодержавний шовінізм, та й сам він твердо підтримав сво
їм авторитетом кампанію за поновлення коренізації. Турбувався Мірзоян не
даремно. Помітивши зміну політичної атмосфери після справи Скрипника, 
Ґолощокін 4 серпня 1933 року листовно звернувся до Сталіна та Кагановича
зі скаргою на Мірзояна, який, мовляв, задалеко зайшов у його звинуваченні 
як великодержавного шовініста та в підтримці коренізації. Мірзоянові дали 
вказівку притишити пропаґандивну кампанію94. Бюро Казахського крайко
му, зібравшися після української резолюції, ухвалило компромісний доку
мент про те, що «в Казакстані головною небезпекою й надалі залишається 
великодержавний шовінізм. Водночас завважено потребу систематичнішої 
та рішучішої боротьби проти казакського націоналізму». Як було пояснено, 
рішення не наслідувати українських політичних інновацій було наслідком 
«украй слабкої коренізації держапарату, виняткової відсталости [казах
ської] національної культури, недостатнього розвитку промисловости та

92 Там само: 27.
93 РГАСПИ, ф. 17, оп. 27, спр. 54 (11-15.02.1934), арк. 127.
94 Див.: РГАСПИ, ф. 81, оп. З, спр. 419 (04.08.1933), арк. 55-57.
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національних пролетарських кадрів, культурної відсталости казакських мас 
тощо»95. Мірзоян надіслав це рішення Сталіну, щоб дізнатися про його ре
акцію. В супровідній записці він зазначав, що «у зв'язку з публікацією укра
їнської резолюції та доповіді Косіора районні й обласні активи також став
лять на обговорення питання про національну політику та боротьбу на два 
фронти», а отже -  переосмислення принципу найбільшої загрози. Мірзоян 
просив схвалити поданий проект постанови96.

Того самого дня Сталін надіслав відповідь:
З великодержавним шовінізмом ведуть боротьбу не тільки місцеві парт- 
організації, але насамперед ЦК ВКП(б) загалом. Чергове завдання казак
ських більшовиків полягає в тому, щоби, борючись із великоросійським 
шовінізмом, зосередити вогонь проти казакського націоналізму та ухилу 
до нього. Інакше годі обстояти ленінський інтернаціоналізм у Казакстані.
Не можна сказати, щоб у Казакстані не було інтернаціонального повстан
ня мас більше, ніж на Україні. Радше навпаки. І якщо попри це місце
вий націоналізм не становить нині головної небезпеки в Казакстані, то 
це пояснюється тим, що кавказькому націоналізмові важче зімкнутися з 
чужоземними інтервентами, ніж українському. Однак ця сприятлива для 
Казакстану обставина не повинна вести до послаблення боротьби казак
ських комуністів проти казакського націоналізму та примирення з ним. 
Навпаки, боротьбу проти місцевого націоналізму слід всіляко посилити, 
щоб створити умови для насадження ленінського інтернаціоналізму се
ред трудящих мас національностей Казакстану. Як матеріял для орієнту
вання надсилаю вам ухвалу ЦК ВКП(б) про Таджикистан97.

Згадана Сталіним резолюція Політбюра щодо Таджикистану була від
носно м’якою. Вона засуджувала порушення Максумом і Ходжибаєвим ле
нінського інтернаціоналізму, але не ставила під сумнів ані коренізації, ані 
принципу найбільшої загрози98. Бауман таки надіслав був Сталіну ще одну 
таджицьку резолюцію, якою передбачалося обернути навспак принцип най
більшої загрози, але Сталін гостро відкинув цю спробу: «Секретаріят ЦК 
вважає за недоцільне ухвалювати цю резолюцію, зокрема ми вважаємо хиб

95 VIII Казахстанская краевая конференция ВКП(б). Стенографический отчет (Алма- 
Ата, 1935): 221-222.
96 ЦКРКП(б) и национальний вопрос} кн. 1 (М., 2005), с. 725.
97 Там само.
98 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 935 (05.12.1933), арк. 150/100. Див. також: РГАСПИ, 
ф. 81, оп. З, спр. 103-104 (1933-1934).
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ною формулу про найбільшу небезпеку від національних ухилів, яку ви ви
сунули. Ми пропонуємо цієї резолюції не ухвалювати, а якщо її вже ухвале
но, то не публікувати»99.

Утручання Сталіна покінчило зі спекуляцією, що принцип найбільшої 
загрози буде обернено в протилежний бік по всьому Радянському Союзові. 
Крім того, воно утвердило той принцип, що національності, які мешкають 
уздовж західного кордону Радянського Союзу, будуть предметом пильнішої 
уваги. Отже, в цій сфері розрізнення між східними та західними радянськи
ми національностями стали пов’язувати з географічним чинником, а не з рів
нем розвитку. Не лише у «відсталому» Казахстані, а й у «культурній» Грузії 
Берія міг рішуче й упевнено стверджувати: «Становище в нас, звісно, не таке, 
як було на Україні. Головною небезпекою в нас і надалі залишається велико
державний шовінізм»100. В автономних республіках Середнього Надволжя, 
вдалині від кордонів, питання навіть не виносили на розгляд101. У Казахстані 
тривала мірзоянівська коренізація.

На XVII з’їзді ВКП(б) в січні 1934 року Сталін привселюдно поклав 
край дебатам про принцип найбільшої загрози:

Сперечаються про те, який ухил становить головну небезпеку, ухил до 
великоруського націоналізму чи ухил до місцевого націоналізму? За су
часних обставин це -  формальна і тому пуста суперечка. Безглуздям було
б давати придатний для всіх часів й обставин готовий рецепт про головну 
та неголовну загрозу. Таких рецептів немає взагалі в природі. Головну за
грозу становить той ухил, проти якого перестали боротися і якому дали, 
таким чином, розростися до державної загрози. (Тривалі оплески)102.

У такий спосіб Сталін розпрощався з одним із наріжних каменів Імперії 
національного вирівнювання й уторував шлях реабілітації російської націо
нальної культури. Росіяни та російська культура більше не мусили відпові
дати за гріхи царату. На практиці, звісно, вже мало місце асиметричне за

99 Див.: там само, ф. 558, оп. 11, спр. 48 (13.12.1933), арк. 64.
100IX сьезд КП(б) Грузии. Стенографический отчет (Тифлис, 1935): 72.
101 Див. матеріяли партійних конференцій 1934 року в Марійській автономній області 
та Башкирській АСРР (де висловлено стурбованість лише з приводу «татарського дер
жавного шовінізму стосовно башкирів та інших місцевих національностей»): РГАСПИ, 
ф. 17, оп. 21, спр. 2825 (1934), арк. 69-74; спр. 274 (13-17.01.1934), арк. 144. Щодо 
Татари див.: М. Разумов, «Победа ленинской национальной политики», Большевик, 
№21(1933): 28-41.
102 Й. В. Сталін, «Звітна доповідь XVII з’їздові партії про роботу ЦК ВКП(б)»: 357.
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стосування терору, спрямованого проти місцевого націоналізму, а не проти 
російського шовінізму. Телеграма Сталіна Мірзоянові з вимогою до тамтеш
ніх комуністів зосередити вогонь на місцевому націоналізмі свідчила про те, 
що ця модель існуватиме й надалі. Так і сталося. В січні 1937 року, на почат
ку нової великої хвилі терору, принцип найбільшої загрози зринув востаннє. 
Саме тоді Казахстан -  республіка, що найзавзятіше наполягала на більшій 
небезпеці великодержавного шовінізму в 1933 році, -  офіційно визнав у себе 
головною загрозою місцевий націоналізм103. Такий стан справ зберігатиметь
ся до кінця Сталінового правління. Це передбачало щораз нові й нові кампа
нії терору проти місцевого націоналізму, але, як ми зараз побачимо, не озна
чало відмови від коренізації.

Українізація після справи Скрипника

Постанова Політбюра від 14 грудня 1932 року засудила не власне україні
зацію, а лише її «механічне» переведення, вимагаючи натомість не русифіка
ції, а висування «більшовицьких українських кадрів»104. Поки тривала справа 
Скрипника, ця фраза перетворилася на заклик до «більшовицької україніза
ції», що мала заступити українізацію механічну, або «петлюризацію»105. На 
червневому Пленумі Постишев дав таке окреслення механічної українізації: 
«Адже то є факт, товариші, що до партії та комсомолу приймали нерідко за 
ознакою самої лише національної належности, тільки тому, що українець [...]. 
[ЦК ВКП(б)] привернув увагу партійних організацій України до потре
би усунення механічного переведення українізації»106. Місяцем пізніше на

103 Див.: «Отчетннй доклад товариша Л. И. Мирзоянапервому сьезду КП(б) Казахстане
о работе крайкома КП(б)К», Большевик Казахстана, № 6-7 (1937): 59.
104 Див.: Голод 1932-1933років на Україні. Очима істориків, мовою документів-. 292-293.
105 Про запровадження цієї формули див.: М. Попов, «Перемога марксизму-ленініз
му -  перемога партії Леніна»: 28; М. Скрипник, Нариси підсумків українізації та об
служування культурних потреб нацменшостей УСРР, зокрема російської. Промова на 
засіданні колегії НКО УСРР з 14,02.33p.: 5. Збереглися й проекти резолюції Політбюра 
від 14 грудня 1932 року та постанови листопадового (1933 року) Пленуму ЦК КП(б)У 
з редакційною правкою Сталіна. До обох документів Сталін кількаразово дописав ви
слів «більшовицька українізація», тож складається враження, що він і там, і там уви- 
пуклив цю фразу, прагнучи збереженням українізації якось урівноважити суворе при
душення її націоналістичного варіянта, що його начебто насаджував Скрипник. Див.: 
РГАСПИ, ф. 17, оп. 163, спр. 968 (14.12.1932), арк. 101-120; ф. 558, оп. 11, спр. 132 
(1933), арк. 104-119.
106 РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 66 (08-11.06.1933), арк. 58.
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Пленумі ЦК КП(б) Білорусії перший секретар Микола Гикало повторив ту 
саму формулу: «Ми повинні до кінця з коренем виривати небільшовицьке 
ставлення до справи добору кадрів, ми повинні будемо повести шалену бо
ротьбу проти добору кадрів не по-більшовицьки, а згідно з тим принципом, 
що він білорус, єврей, росіянин, українець тощо»107. Звісно, саме таким ро- 
бом найенергійніше кував кадри не хто інший, як Каганович, чиї здобутки на 
посаді першого секретаря ЦК КП(б)У було піднесено протягом 1933 року до 
небес108. Тому українські більшовики легко могли засумніватися в щирості 
наполягань Косіора, які пролунали в червні, а відтак і в листопаді 1933 року: 
мовляв, унаслідок справи Скрипника висування гідних довіри кадрів укра
їнської національности зробилося ще важливішим пріоритетом109.

Насправді кампанія терору 1933 року, знищивши весь апарат Наркомосу, 
що опікувався українізацією, й усунувши його впливового керівника, ціл
ком сподівано призвела до спонтанної хвилі деукраїнізації. Ніколай Попов 
відзначав існування «на місцях тенденції ототожнення перегинів в україні
зації і самої українізації. Окремим товаришам здається, що ліквідація пере
гинів означає ліквідацію українізації»110. Він повідомляв, що заводські ба
гатотиражні газети повсюдно переходили з української мови на російську. 
У Луганську газета обкому партії цілком перейшла на російську мову, збе- 
рігши лише українську назву111. У Сталіні (Донецьку) міський виконком на
важився перевести все своє книговодство на російську, а змішані українсько- 
російські школи також почали працювати тільки російською. Нещодавно 
зукраїнізований було Одеський державний університет повернувся до ро
сійської викладової мови. Його проректор пояснював це тим, що «пора вже 
починати вчити людей»112. Італійський консулят повідомляв, що російська 
мова дедалі ширше вживається серед чиновників і що «по всіх конторах ро
зіслано обіжник із вимогою опитати співробітників, чи вони вивчали укра

107 Там само, оп. 21, спр. 401 (20-23.07.1933), арк. 34.
108 Див.: А. Хвиля, Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті 
(Харків, 1933): 5.
109 Див.: С. В. Косіор, 1) «За рішуче проведення ленінської національної політики, за 
більшовицьку боротьбу проти націоналістичних ухилів»; 2) Підсумки і найближчі за
вдання проведення національної політики на Україні: Доповідь на об’єднаному Пленумі 
ЦК і ЦКК КП(б)У 20 листопада 1933 року. 59. Така сама політика буде заявлена й у 
Білорусії. Див.: Итоги и ближайшие задами проведения ленинской национальной поли
шиш в ECCR 11-12.
110 ЦДАГО, ф. 1, on. 1, спр. 421 (18-22.11.1933), арк. 114.
111 Там само, арк. 114-115.
1,2 Див.: там само, оп. 20, спр. 6634 (1935), арк. 101.
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їнську мову “самохіть99 [...] а чи проти свого бажання»113. Найвідвертіше ви
словився директор Одеського художнього технікуму: «У нас до справи, яка 
трапилася зі Скрипником, всі викладачі навчали українською мовою, але 
після справи Скрипника українська мова стала в технікумі глохнути, і ті ви
кладачі, що раніш читали по-українськи, перейшли на російську, боячись, 
аби їм не пришили націоналізму»114.

Сила цієї спонтанної хвилі деукраїнізації була така, що вже на листопа
довому (1933 року) Пленумі з'явилося відчуття потреби засудити її:

Великодержавні руські шовіністи і українські націоналісти намагаються 
витлумачити рішучу боротьбу партії з петлюрівськими елементами, як 
ревізію національної політики. Треба дати найнещаднішу відсіч цим на
клепницьким і провокаційним намаганням.
Партія нещадно викриватиме і надалі всякі спроби ревізії рішень XII і 
XVI партійних з’їздів під прикриттям «лівацьких» фраз про те, що наці
ональне питання нібито вижило себе, що національні республіки більше 
непотрібні115.

Та все ж листопадовий (1933 року) Пленум не зупинив кампанії терору 
проти «українських націоналістів». Вона тривала далі, захопивши добрячу 
частину 1934 року й спричинившися до подальшої спонтанної деукраїнізації. 
Після Пленуму припинилося публічне обговорення українізації, але посилено 
увагу до вшанування прийнятних українських національних героїв, насампе
ред Шевченка116. Ця мовчанка щодо українізації по скерованій прати її переги
нів кампанії тривалістю в рік природно породила широко розповсюджене уяв
лення про те, що українізацію після 1933 року геть зовсім було облишено117.

113 Oral History Project of the Commission on the Ukrainian Famine, ed. by James E. Mace and 
Leonid Heretz, vol. 1 (Washington, 1990): 446-447.
114 ЦДАГО, ф. 1, on. 20, cnp. 6634 (1935), арк. 103.
115 C. Косіор, Підсумки і найближчі завдання проведення національної політики на 
Україні: Доповідь на об'єднаному Пленумі ЦК і ЦКККП(б)У 20 листопада 1933року: 62.
116 Твердження про мовчанку преси щодо питань українізації ґрунтується на перегля
ді таких видань, як «Вісті ВУЦВК», «Комуніст», «Більшовик України», «Літературна 
газета» та «Бюлетень Народнього Комісаріяту Освіти», котрі регулярно насвітлюва- 
ли українізацію в період від 1925 до 1933 року. Щодо Шевченка див.: Н. Каганович, 
«Як українські націоналісти фальсифікували Тараса Шевченка», Вісті ВУЦВК, 
№ 1 (08.01.1934): 2-3; Є. Шабльовський, «Проти націоналістичної фальсифікації 
Шевченка», Літературна газета, № 1 (03.01.1934): 3; № 3 (30.01.1934): 2.
117 Наприклад, див.: James Mace, Communism and the Dilemmas of National Liberation: 300- 
301; Ю. І. Шаповал, Україна 20-50-xроків: Сторінки ненаписаної історії: 98-114.
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Хоча з 1933 до 1937 року тему українізації не мусували публічно, архів
ні документи свідчать, що впродовж усього цього періоду вона залишалася 
об’єктом уваги республіканського керівництва. Ба більше, немає сумніву, що 
засяг перегляду коренізації в Україні та Білорусії обмежив сам Сталін. У се
редині 1934 року він безпосередньо втрутився в перебіг справ у Білорусії. 
Привід для цього дали дві події. По-перше, голова білоруського Раднаркому 
Галадзєд поскаржився до Москви на першого секретаря ЦК КП(б)Б Гикала, 
який втручався у справи, що належали до компетенції радянських органів118. 
По-друге, перевірка ЦК виявила факти систематичної полонізації білорусь
ких дітей у польських національних радах у Білорусії. Галадзєда та Гикала 
викликали до Москви, щоб обговорити ці питання. На серпневому (1934 
року) Пленумі ЦК КП(б)Б Гикало переповів завваги Сталіна під час мос
ковської зустрічі:

Сталін у своїх репліках і виступі ставив питання про недооцінку радян
ської державної роботи. Він зосібна ставив притання про недооцінку на
ціональних моментів у партійній і радянській роботі. Ми не можемо недо
оцінювати складнощі роботи в національній республіці. Товариш Сталін 
наголошував, що, приміром, у якій-небудь Самарській області там справа 
простіше стоїть, не так складно. А в нас до цього додається прикордонне 
розташування Білорусії. І тов. Сталін прямо підкреслював -  і цю помилку 
я, безумовно, маю в своїй роботі в Білорусії, -  що я як керівник маю цю 
помилку, тому що в своїй роботі, у своєму бажанні закрутити оперативно 
роботу, недооцінював усієї ваги радянсько-державної роботи119.

Це напрочуд цікавий уривок. У грудні 1932 року Сталін напав був на 
КП(б)У через брак контролю з її боку над проведенням українізації держав
ними органами (Скрипниковим Наркомосом) та запустив хвилю терору, 
здійснюваного руками партійних органів і ДПУ, тобто засобами жорсткої 
лінії, проти радянських установ, відповідальних за м’яку лінію120. Тепер він 
виступав на захист радянських установ, чиєю функцією було втілювати 
м’яку лінію, від надмірного контролю з боку партійних функціонерів, пред
ставників жорсткої лінії. Водночас зі своїм утручанням у білоруські справи 
Сталін призначив Панаса Любченка, колишнього боротьбиста й фахівця з 
національного питання, головою Раднаркому УСРР, знов-таки демонструю

118 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 404 (03.08.1934), арк. 2-5,86-93.
119 Там само, арк. 23.
120 Див.: С. В. Косіор, «За рішуче проведення ленінської національної політики, за біль
шовицьку боротьбу проти націоналістичних ухилів».
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чи в такий спосіб своє бажання мати «щирого» українця на чолі радянських 
органів, відповідальних за м’яку лінію на Україні121.

Сталінову критику білоруського керівництва в липні 1934 року офіцій
но оформила резолюція ЦК122. На серпневому (1934 року) Пленумі Гикало 
засудив той факт, що «на масових зборах, робітничих зборах, демонстраціях 
тощо майже забувають білоруську мову», і наголосив, що вона «не повинна 
бути на задвірках»123, як це має місце в партійному житті. Галадзєд закликав 
до відновлення коренізації: «У зв’язку з цим нам доведеться на Бюрі ЦК ще 
попрацювати над добором кадрів із корінного населення, обізнаних із мо
вою, побутом і культурою населення, що мешкає в Білорусії»124. Крім того, 
Пленум засудив переслідування білоруської мови в польських районах і за
кликав до «якнайбільшого забезпечення інтересів білоруської мови»125. Який 
саме вплив на переведення білорусизації справило втручання Сталіна -  не 
зовсім ясно; однак у 1935 році Гикало принаймні міг похвалитися тим, що 
з-поміж 1858 шкіл, наявних у Білорусії, 1624 (87,4%) мають білоруську ви- 
кладову мову126.

Того ж таки 1934 року знову зростає політична увага до українізації. 
У березні 1934 року Косіор запропонував Політбюрові ЦК КП(б)У здій
снити перевірку стану українізації в державних органах і оголосити про 
неї в українській пресі127. До травня 1934 року відділ культури і пропаганди 
ЦК склав проект постанови, що читається, наче якийсь документ середини 
1920-х років;

ЦК КП(б)У ухвалює:
1. Зобов’язати всіх комуністів, що володіють українською мовою, вжива
ти в роботі на зборах, у виступах.
2. Провадити дальше навчання української мови для тих службовців, що
не знають, або недостатньо знають мову, порядком громадської роботи,

121 Див.: РГАСПИ, ф. 558, on. 11, спр. 64 (14.02.1934), арк. 60. Варто звернути увагу й на 
те, що в своєму листі до Кагановича від 11 серпня 1932 року Сталін пропонував був на 
цю посаду іншого колишнього боротьбиста Григорія Гринька.
122 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 404 (03.08.1934), арк. 2-5.
123 Там само, арк. 20-21.
124 Там само, арк. 89.
125 Там само, арк. 2.
126 Див.: Н. Гикало, «Большевики Белоруссии в борьбе за социализм», Большевик, № 4
(1935): 22.
127 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 4672 (14.03.1934), арк. 4/12.
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в зв’язку з тим, що внаслідок широкого розвитку української культури в 
цілому потреба в державних курсах українознавства нині відпала.
3. Встановити, що кожен співробітник державної і кооперативної устано
ви повинен володіти українською мовою [...] в таком обсязі, щоб а) точ
но розуміти одержувані письмові і усні розпорядження, б) відповідати і 
давати довідки в службових питаннях, в) грамотно листуватися і вести 
книговодство.
4. Зобов’язати наркомфін, т. Рекіса, нкздоров. (т. Канторовича), нклп, 
т. Цицулківського, вукоопспілку, т. Кузьменка, негайно усунути всі ви
явлені неприпустимі хиби в проведенні українізації в доручених їм уста
новах. Надалі покласти на керівників установ персональну відповідаль
ність за стан українізації. [...]128.

Політбюро створило авторитетну комісію (Косіор, Попов, Любченко), 
яка мала відредагувати постанову для оприлюднення. А втім, документ цей 
так ніколи й не побачив світу.

Замість сміливого наміру повернутися до мовної українізації 1920-х ро
ків, Політбюро тепер заходилося енергійно поновлювати політику висуван
ня етнічних українців на керівні посади. 26 лютого 1935 року воно скерувало 
до кадрового відділу ЦК таку постанову:

1. Відділу керівних парторганів разом з обкомами надати у Секретаріят 
не менш 120-150 чоловік (українців) для висунення на пости секретарів 
РПК і 120 чоловік для висунення на пости голів РВК.
2. З складу секретарів РПК і голів РВК (українців) скласти список това
ришів, яких можна пересувати на обласну і центральну партійну і радян
ську роботу.
3. Сільськогосподарському відділу і відділу керівних парторганів склас
ти список товаришів (українців) з складу слухачів ВКСГШ і університе
ту Артема з докладною особистою характеристикою, яких можна вису
нути на керівну партійну роботу в райони або в обласний і центральний 
партійний і радянський апарат.

На додачу від усіх відділів ЦК вимагалося:

4. Всім відділам ЦК переглянути разом із обкомами і міськпарткомами 
бюро парткомітетів, а також актив вищих учбових закладів і намітити

128 ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 352 (03.05.1934), арк. 68-69.
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для висунення на керівну партійну і радянську роботу, а також для ро
боти в центральний і обласний партійний і радянський апарат не менше 
300 чоловік українців з найбільш грамотної, політично перевіреної і спо- 
собної молоді.
5. Скласти список з докладною особистою характеристикою українців, 
що працюють в апаратах Обкомів і Облвиконкомів, а також тих, що пра
цюють в центральному радянському апараті.

Нарешті, комсомолові наказано «внести в ЦК пропозиції щодо висунен
ня на керівну роботу в комсомолі нових українських кадрів, які виросли в 
низових організаціях і на учобі»129. Такої потужної кампанії національного 
вирівнювання на Україні не бачено було з 1925 року, тобто від моменту най
вищого сплеску українізації за Кагановича.

Услід за цим дивовижним документом з’явилася ще безпрецедентніша 
постанова ЦК від 3 червня 1935 року, що вимагала від усіх комісаріятів не
гайно висунути етнічних українців на керівну роботу130. Подальші практичні 
дії перевершили навіть «механічну українізацію» 1920-х років. Кілька ухвал 
Оргбюра містили вказівки щодо висунення українців на високі керівні по
сади. Наприклад, у Наркоматі здоров’я українців повинні були висунути на 
керівну роботу в облздороввідділах, міськздороввідділах, як-от на посади за
відувачів, начальників управлінь, завідувачів відділів тощо131. В Наркомюсті 
українці мали обійняти посади помічника генпрокурора, прокурора НКЮ, 
членів Найвищого суду, обласних прокурорів та їхніх заступників і заступ
ників голів обласних судів132.

Із указівок Оргбюра ясно випливало, що етнічних росіян прямо засту
патимуть етнічними українцями. В деяких випадках росіян перепризнача- 
ли на іншу роботу, в інших про їхню долю нічого не було сказано133. Такої 
неприхованої заміни на високих посадах етнічних росіян етнічними укра
їнцями за суто національною ознакою не було навіть за часів апогею украї
нізації під проводом Кагановича. Директиви Оргбюра 1935-1936 років від
новлювали й стару практику надання переваг українцям у заміщенні вакан
сій. Наркомові комунального господарства дано вказівку «при звільненні

129 ЦДАГО, ф. 1, оп. 6, спр. 373, арк. 95.
130 Див.: там само, оп. 26, спр. 4701 (05.07.1935), арк. 40/3.
131 Див.: там само.
132 Див.: там само, спр. 4701 (19.08.1935), арк. 43/33.
133 Див.: там само, арк. 43/2.
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керівних посад -  висувати на ці посади переважно українців». Київському 
та Харківському юридичним інститутам наказано здійснити розширення з 
такою настановою: «Укомплектувати ці факультети переважно українцями 
(75-85%)». Оргбюро продукувало документи про масове висунення укра
їнців на керівні посади впродовж року після появи лютневої постанови 
Політбюра 1935 року. На додачу, Політбюро, звернувши увагу на особливо 
незадовільне становище в Одеській, Дніпропетровській і Сталінській облас
тях, наказало їм негайно призначити українців на керівні пости134.

Із огляду на брак публічного обговорення та втрати архівної докумен
тації під час Другої світової війни, визначити, яким був стан українізації, 
що зумовив появу цих директив, доволі важко135. Щоправда, збереглися па
пери трьох масштабних, хоча й дещо фрагментарних перевірок, здійснених
1935 року в Одеській, Дніпропетровській і Сталінській областях136. Із цих 
матеріялів ясно випливає, що все усне спілкування велося винятково росій
ською мовою, а книговодство було переважно переведене на російську мову 
в Одеській і Сталінській областях, а також у Дніпропетровську, хоча облас
ні органи Дніпропетровщини здебільшого й надалі вживали української137. 
Звіти не містять усеохопної інформації про кількість українців на керівних 
посадах, але вказують на те, що українці, хоча й становили більшість насе
лення всіх трьох областей, залишалися в меншості, коли йшлося про обса
дження керівних постів. Скажімо, на Дніпропетровщині частка українців в 
обласній президії становила 25%, а в міській -  42%, тоді як у населенні об
ласті -  79,7%138. Усі звіти містили висновок про цілковитий брак уваги до 
українізації та відзначали (як це було й до 1933 року) «виявлення негатив
ного ставлення до українізації»139.

Можна було б припустити, що таке енергійне поновлення українізації 
слідом за галасливою справою Скрипника вимагатиме якихось публічних 
роз’яснень. А втім, українська преса справляла мовчанку, і згадані вище ви

134 Див.: там само, спр. 4702 (15.03.1936), арк. 65/13, 65/9; спр. 4702 (28.06.1936), 
арк. 75/11; спр. 4676 (10.09.1935), арк. 47/43.
135 За винятком документів найвищих партійних органів (секретаріяту, Оргбюра та 
Політбюра), а також невеликої частини документації відділів ЦК, майже всі відпо
відні матеріяли було знищено радянською владою перед вступом німців до Києва в 
1941 році.
136 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 6634 (1935), арк. 1-124.
137 Див.: там само, арк. 1,7-10,27-28,92-94.
138 Див.: там само, арк. 1-5. З Одещини та Донеччини точних даних про керівні посади 
не надійшло.
139 Там само, арк. 115.
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сування ухвалювалися й проходили потиху. Крім цього разючого контрасту в 
публічному насвітленні, нова українізація різнилася від старої ще двома осо
бливостями. По-перше, її суттю було національне вирівнювання, а не мовна 
українізація. По-друге, увагу приділювано винятково висуванню українців 
на керівні посади (від районного рівня й аж до центральних комісаріятів). 
У 1920-х роках пріоритетом була українізація урядового апарату. Це знов- 
таки пов’язувалося із завданнями мовної українізації. Щоб українська мова 
могла набути статусу офіційної, українці були потрібні на тих місцях, де 
фактично здійснювалося книговодство. Коли національний терор 1933 року 
вщух, знову, як здається, постановлено наголосити на українськості керівни
цтва республіки. Для цього були потрібні примітні постаті. Хоча Сталін із 
плином часу відмовився від мовної коренізації, він так ніколи й не облишив 
власного -  цілком вірогідного -  уявлення про те, що націоналістичні настрої 
слабшатимуть, якщо республіканське керівництво переважно складатиметь
ся з представників титульної національносте.

Оцінити ефект українізаційної кампанії середини 1930-х років складно. 
Судячи з цифр, які оприлюднили Постишев у січні 1936 року та Косіор у 
травні 1937 року, можна дійти висновку, що під час терору 1933-1934 років 
відбулася відчутна деукраїнізація, яку й мала скориґувати кампанія 1935—
1936 років. Постишев навів такі дані про кількість осіб української націо
нальносте на різних посадах станом на 1 січня 1934 року та 1 січня 1936 року: 
секретарів райкомів -  179 із 431, начальників і заступників начальників об
ласних відділів -  14 із 32, пропагандистів -  5 тис. із 9,5 тис., редакторів ра
йонних газет -  213 із 319, директорів МТС -  384 з 604, голів райвиконкомів 
і міськрад -  250 з 332140.

За даними Косіора, частка студентів-українців у вишах коливала
ся від найвищого показника в 74,4% у сільськогосподарчих інститутах до 
низьких 31-40% в індустріяльних. Для порівняння, в 1932-1933 роках в 
інститутах УСРР студенти української національносте становили 54,5% 
контингенту141. 1937 року частка українців у державному апараті дорівню
вала 52,7%, трохи зрісши проти 51,4%, зафіксованих 1930 року; тим ча
сом у партії ця цифра досягла 57%, і то вже був відчутний приріст проти 
52,9% у 1930 році142. У комсомолі українців побільшало неабияк: із 66,1%

140 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 4668 (26-30.01.1936), арк. 126-127; спр. 4665 (27.05- 
07.06.1937), арк. 44-47.
141 Див.: там само, спр. 4665 (27.05-03.06.1937), арк. 45.
142 Див.: там само, арк. 46-47; А. Хвиля, До розв’язання національного питання на 
Україні (Харків, 1930): 72-73; ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 6197 (1935), арк. 96.
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1928 року до 74% у 1937 році143. Ця не надто вірогідна статистика дає змо
гу припустити, що представництво українців у високій освіті й урядуванні 
було 1937 року трохи вищим, ніж на гребені кампанії українізації. Звісно, 
беручи до уваги масовий наплив українців до міст та безнастанну розбудову 
органів урядування та освітньої системи, українське представництво в них 
мало збільшитися без якихось особливих зусиль із боку уряду. Тим-то під 
час найвищого сплеску українізації національне вирівнювання не належало 
до пріоритетів. Природне множення українських кадрів тимчасово внедій- 
снили терор і чистки 1933 року, а відтак скориґувала українізаційна кампа
нія 1935-1936 років.

Табл. ЗО. Наклади газет на Україні (1930-1939 роки)

РІК
Україно
мовний
наклад

Частка в 
цілокупному 

накладі, %

Російсько
мовний
наклад

Частка 
в цілокупному 

накладі, %

Цілокупний
наклад

1930 349.290 76,7 85.080 18,7 455.406
1931 464.642 88,9 37.448 7,2 522.919
1932 950.295 91,7 48.948 4,7 1.037.164
1933 661.495 89,9 46.091 6,3 735.453
1934 480.611 88,2 45.480 8,3 545.104
1935 675.768 79,2 150.813 17,7 853.327
1936 756.193 83,7 113.108 12,5 903.708
1937 845.698 77,1 213.954 19,5 1.096.329
1938 817.480 68,5 351.075 29,4 1.193.948
1939 854.968 67,4 390.237 30,8 1.268.018

Підраховано за вид.: Преса Української РСР, 1918-1973. Науково-статистичний довідник: 
176-177.

Уживання української мови в урядуванні -  найгостріше питання у 
1925-1933 роках -  відійшло в середині 1930-х років на задній план144. Як я 
вже зазначав, із 1933 року офіційне вживання української мови скоротилося, 
внаслідок чого у вересні 1935 року з’явилася постанова Політбюра, що карта
ла Сталінський, Дніпропетровський і Одеський обкоми145. В пресі та в почат

143 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 4665 (27.05-07.06.1937), арк. 47; ГАРФ, ф. 374, 
оп. 27с, спр. 1709 (1929), арк. 78.
144 Одна з ухвал Оргбюра містила вказівку Наркоматові здоров’я й надалі видавати 
свої медичні часописи українською мовою. Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 4701 
(05.07.1935), арк. 40/3.
145 Див.: там само, спр. 4676 (10.09.1935), арк. 47/43.
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ковій освіті українська мова зберігала панівні позиції. Як показує табл. ЗО, 
частка україномовних газет, досягши найвищого показника 1932 року, потім 
почала зменшуватися, і цей процес, на короткий час обернений було навспак 
кампанією українізації 1935-1936 років, знову прискорився в період терору 
1937-1938 років.

Ця статистика, поза сумнівом, перебільшує домінування української 
мови, бо з різних джерел відомо, що газети з українською назвою часом могли 
друкувати матеріяли російською мовою146. Наприкінці 1935 року Постишев 
констатував, що з усіх 32 центральних газет жодна не виходила російською 
мовою, а з 23 обласних газет російськомовною була тільки одна (сталінська). 
Крім того, він зазначив, що під ту пору україномовних шкіл було 17 тис. 327, 
а російськомовних -  лише 1 тис. 394147. У книгодрукуванні ситуація не за
знала якихось різких змін. Якщо 1932 року українською мовою виходило 
71,7% назв та 84,7% загального накладу всіх книжок, то 1937 року відповідні 
цифри становили 58,6% та 89,6%148. Та хоча українська мова й залишалася 
панівною в пресі й початковій освіті, в державному апараті її вживання по
мітно скоротилося.

Хоч як дивно, але з початком великого терору виник нетривалий рух 
за відновлення ще й мовної українізації. 13 січня 1937 року Політбюро ЦК 
ВКП(б) ухвалило постанову, в якій Постишева було розкритиковано за те, 
що дозволив троцькістам проникнути до Київського обкому та до апарату 
ЦК149. Трьома днями пізніше він мусив удатися до самокритики в присутності 
Кагановича, а на посаді секретаря Київського обкому його змінив Сєрґей 
Кудрявцев150. За два місяці Постишева звільнили ще й із посади другого се
кретаря й усунули з України. Згідно зі сценарієм, що став типовим для вели
кого терору, його негайно звинуватили у створенні на Україні культу власної 
особи. Зокрема, звернуто було увагу на запровадження «куточків Постишева» 
по школах і на те, як учням розповідали про «друга дітей Постишева»151.

Та, на відміну від інших, Постишеву було закинуто ще й хиби в пере
веденні українізації. Каменуючи його у виступі на засіданні Політбюра

146 Див.: ЦДАГО, ф. 1, оп. 20, спр. 6634 (1935), арк. 32-33.
147 Див.: П. Постишев, «Радянська Україна на порозі 1936 року», Більшовик України, 
№11-12(1935): 39-41.
148 Див.: В. П. Затонський, Національно-культурне будівництво і боротьба проти на
ціоналізму (Київ, 1934): 13; Книга и книжное дело в Украинской ССР (Киев, 1985): 399.
149 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 4682 (16.01.1937), арк. 77/1.
150 Див.: там само, арк. 77/1; ф. 81, оп. З, спр. 220 (1937).
151 Див.: там само, ф. 17, оп. 21, спр. 4682 (27.05-03.06.1937), арк. 41.
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ЦК КП(б)У, Каганович говорив про «недооцінку національного питання, 
яка позначилася на доборі кадрів», мовляв, «тут оргпитання превалювало 
над політикою»152. Лютневий (1937 року) Пленум ЦК КП(б)У повторив 
Кагановичеву критику недооцінки національного питання на Україні як 
найсерйознішої політичної помилки153. Здавалося, цього разу терор спра
цює на користь українізації. Кудрявцев, наступник Постишева, завважив: 
«Добре відомо, що Постишев під час своєї роботи на Україні любив нагаду
вати про уроки 1933 року», тобто про небезпеку українського націоналізму, 
але «націоналістів замінили троцькісти, зінов’євці та праві, які заходилися 
шкодити»154. Кудрявцев давав зрозуміти, що падіння Постишева означає від- 
кинення політичного курсу, з яким він найбільше асоціювався, -  атаки на 
український націоналізм 1933 року. На лютнево-березневому Пленумі ЦК 
ВКП(б) Постишева знову ганили за те, що він легковажив національну по
літику155. Ба більше, сам Сталін наголосив, як важливо висувати національні 
кадри, хоча його слова стосувалися не національної політики, а боротьби з 
сімейщиною. За показову мішень йому був Мірзоян, узятий на зуби за те, 
що привів із собою власних людей з Азербайджану, замість висувати місцеві 
казахські кадри156.

Крах Постишева, завваги Кагановича, резолюція лютневого (1937 року) 
Пленуму, ремарки Сталіна на лютнево-березневому Пленумі, а також те, що 
аж до червня 1937 року великий терор був насамперед спрямований проти 
гаданих «троцькістів», а не проти «буржуазних націоналістів», -  усе це під
штовхувало українське керівництво до висновку, що Центр сигналізує про 
поновлення коренізації. На з’їзді КП(б)У в травні-червні 1937 року Косіор 
оголосив про реабілітацію навіть примусової мовної українізації: «Ми, 
Центральний Комітет КП(б)У, за цей час продовжували лінію на дальшу 
українізацію. Не може працювати в нашому апараті людина, яка не знає мови 
народу, який вона обслуговує, якому вона служить. Кожний, хто працює на 
Україні, повинен знати мову українського народу»157. Його промова рясніла 
закликами до здійснення жорсткої лінії на українізацію: «Я гадаю, що ми по-

152 Там само, ф. 81, оп. З, спр. 224 (1937), арк. 56.
153 Там само, арк. 91; пор.: ф. 17, оп. 21, спр. 4669 (31.01.03.02.1937), арк. 42.
154 Там само, ф. 17, оп. 21, спр. 4665 (27.05-03.06.1937), арк. 47,52.
155 Див.: «Материальї февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б)», Вопроси исто- 
рии,№ 11-12 (1995): 10.
156 Див.: там само: 12-13.
157 РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 4665 (27.05.-03.06.1937), арк. 42.
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винні чинити більший тиск, щоб перевести українізацію апарату [...], для цьо
го потрібні тільки увага та тверда рука»158.

Наступник Постишева Кудрявцев пішов іще далі. Він засудив наявну 
розколину між українською культурною та російською економічною сфера
ми, що вже існувала 1932 року й поглибилася після 1933 року:

За останні роки в промовах багатьох товаришів і насамперед у промовах 
Постишева, який задавав тон, мало місце ототожнення національної по
літики партії та національно-культурного будівництва.
Якщо ви подивитеся на промови Постишева про національне питання в 
ці роки, ви побачите, що [...] Постишев уважав головним змістом націо
нальної політики будівництво початкових шкіл, розвиток театру, літера
тури, ідеологічного фронту тощо.
Хіба не ясно, що це є хибне ставлення до національної політики?
Хіба не зрозуміло, що національно-культурне будівництво є частиною, 
але тільки частиною національної політики партії? [...] Хіба не зрозуміло, 
що зростання промисловости, розвиток сільського господарства, підне
сення добробуту, ріст українських кадрів, що все це є наслідком націо
нальної політики нашої партії?
Хіба то випадковість, що в Києві ми маємо відносно чималий прошарок 
українських кадрів у культурному секторі, але серед господарницьких ка
дрів прошарок українських кадрів є зовсім мізерним159.

Цією промовою пишався б і Скрипник. Хіба що в уже далекому 1930 
році або навіть 1927 року можна було почути на Пленумі ЦК або на з’їзді 
КП(б)У таке славослів'я українізації.

Українське керівництво помилилося. У вересні 1937 року почалися ма
сові арешти т. зв. «буржуазних націоналістів». Ба більше -  підтримка, яку 
надавали коренізації заарештовані за буржуазний націоналізм, тепер дістала 
наличку «шкідництво». То був поворот до звичайної радянської заведенції 
навзаєм узалежнювати між собою терор і національну політику. Починаючи 
з листопада 1937 року кілька постанов Політбюра ЦК ВКП(б) та ухвал 
Оргбюра піднесли статус РСФРР, російської мови та російської культури. 
Ці ухвали однаковою мірою зачіпали всі республіки. Україну виокремлено в

158 Там само, арк. 50.
159 Там само.
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одному-єдиному документі -  резолюції Оргбюра від 1 грудня «Про російські 
газети на Україні»:

Центральний Комітет ВКП(б) відзначає, як один із виявів шкідництва з 
боку буржуазних націоналістів на Україні, брак газет російською мовою, 
передусім у Харкові, Дніпропетровську, Києві, Миколаєві та інших міс
тах України.
Уважати неправильним і політично хибним таке ставлення ЦК КП(б)У 
до ліквідації російських газет у республіканському та обласних центрах 
України, яке, в ґрунті речі, полегшило злочинну роботу буржуазних на
ціоналістів160.

За якихось п’ять місяців мова 1933 року залунала знову, ба ще й із по
більшеною силою.

У супровідній записці Лев Мехліс наполягав, що «в жодній союзній чи 
автономній республіці російська преса не перебуває в такому підупалому 
стані, як на Україні»161. Крім того, віддзеркалюючи нові політичні віяння, він 
стверджував, що «українське населення залюбки читає російські газети»162. 
Ухвалою Оргбюра передбачалося створити республіканську щоденну росій
ськомовну газету з накладом, не меншим, ніж у «Комуніста», а також росій
ськомовні щоденні газети в Харкові, Дніпропетровську, Одесі та Миколаєві. 
У січні 1938 року почала виходити «Советская Украйна»163. Російськомовна 
преса зробила велетенський стрибок: із 12,5% загальноукраїнського накла
ду 1936 року до 29,4% у 1938 році. То був знак ліквідації останніх решток 
усеохопної українізації. У середині 1938 року спостерігачеві цілком могло 
здатися, що пішла вирішальна хвиля русифікації. Однак із закінченням ве
ликого терору та приєднанням Західної України 1939 року становище знову 
стабілізувалося. Відтоді Україна залишатиметься двомовною та двокультур- 
ною164.

160 Там само, оп. 114, спр. 633 (01.12.1937), арк. 75/8.
161 Там само, спр. 829 (01.12.1937), арк. 135.
162 Там само.
163 Див.: там само, оп. 21, спр. 4685 (04.12.1937), арк. 10/37. У жовтні 1937 року роз
почато й видання російськомовної щоденної газети в Білорусії. Див.: Советская 
Белоруссия, № 1 (02.10.1937): 1.
164 Див.: Yaroslav Bilinsky, The Second Soviet Republic: The Ukraine after World War II (New 
Brunswick, N.J., 1964).
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Тиха коренізація 
на радянському Сході

Відмінності в застосуванні принципу найбільшої загрози на радянсько
му Сході в 1933-1934 роках давали підстави гадати, що відповідна різниця 
матиме місце й у справі переведення коренізації. Та насправді подібностей 
було більше, ніж відмінностей. Як і в Україні та Білорусії, публічне обгово
рення коренізації тут майже припинилося. їй надавали відтепер набагато 
меншої ваги, хоча вона залишалася актуальним внутрішнім завданням для 
центральної та республіканської влади. Ця практика тихої коренізації буде 
на ділі притаманна радянській політиці аж до кінця сталінської доби. Як і в 
Україні, коренізація здійснюватиметься на Сході принагідно, і періоди її зане
хаяння чергуватимуться з гарячковими кампаніями на її підтримку. Ще одна 
подібність -  дедалі важливіша роль примітних лідерів. Нарешті, занепад мов
ної коренізації в Україні та Білорусії так само був чинником зближення між 
радянським Заходом і Сходом, де ця політика ніколи не була першочерговим 
завданням. Найбільшою відмінністю залишалася хронічна нестача освічених 
представників титульних націй на радянському Сході, чим зумовлено більшу 
увагу до високої школи, покликаної готувати кваліфікованих працівників для 
заміщення технічних посад в керівних органах та промисловості. Тому я роз
почну з аналізу національного вирівнювання у високій освіті, відтак перейду 
до розгляду коренізації в бюрократії республіканського щабля й насамкінець 
окреслю проблему міжнаціонального протистояння.

Висока освіта
У 1930-1934 роках від провідних московських і ленінградських вишів 

вимагали бронювати чималу кількість місць для вступників із-поміж куль
турно відсталих національностей. Скасування броні для національних мен
шин у 1934 році дехто з дослідників потрактовує як кінець національного 
вирівнювання для східних народів у галузі високої освіти165. У постанові про 
скасування броні йшлося:

1. З огляду на те, що бронювання місць у вищих технічних навчальних 
закладах, вишах, технікумах і робітфаках для відряджуваних із нацреспу
блік та областей здійснюється механічно, без урахування потреби націо

165 Див.: Gerhard Simon, Nationalism and Policy Towards the Nationalities in the Soviet Union: 
55; William Fierman, Language Planning and National Development: The Uzbek Experience 
(Berlin, 1995): 195.
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нальних республік та областей у відповідних кадрах [...], уважати недо
цільним збереження броні для націоналів у системі навчальних закладів 
усесоюзних наркоматів.
2. Уважати за конечне здійснити плановий набір націоналів до навчаль
них закладів наркоматів Союзу РСР. Відповідно до цього, доручити 
Держпланові СРСР у плануванні вишколу кадрів на другу п’ятирічку 
особливо виділяти потреби в кадрах нацреспублік та областей за кожною 
окремою спеціяльністю.
3. Зобов’язати всі загальносоюзні наркомати, в чиєму підпорядкуванні 
є вищі технічні навчальні заклади, виші, технікуми й робітфаки, забез
печити контроль [...] за належним комплектуванням їх із націоналів [...].
ВЦВК у грудні 1934 року видав аналогічну постанову для комісаріятів 

РСФРР, де броню зберегли ще на рік166. Постанова ЦВК позначила кінець 
культурної революції у високій освіті. Її стилістика -  зі згадкою про «ме
ханічне» здійснення національного вирівнювання за національною озна
кою -  наподібнювала взірець, усталений постановою щодо українізації від
14 грудня 1932 року, яка теж закликала до дальшого вирівнювання у змоди- 
фікованій формі.

Реальні зміни в системі броні для національних меншин, заведені квіт
невою постановою ЦВК 1934 року, були мінімальні. За старими правилами 
республіки самі заявляли про свої потреби, і їхні пропозиції зазвичай при
ймали без змін. Тепер їхні потреби мав за науковою методикою визначати 
Держплан, беручи до уваги насамперед величезну нестачу технічних кадрів. 
Застарої системи заповненням броні відав Наркомос (пізніше КВТО ЦВК), 
а тепер за це відповідав кадровий сектор кожного комісаріяту. Як і раніше, на 
республіки покладали завдання добирати кандидатів. Надалі й установлю
вали квоти, що про їх виконання слід було звітувати перед ЦВК167. Головна 
відмінність полягала у відмові від поняття броні та від щорічних публічних 
кампаній, пов’язаних із цим поняттям. Національне вирівнювання переста
ло бути публічним і відкритим. Замість квот ішлося про завдання та графі
ки виконання. «Правда Востока» відтак не вміщувала об’яв із зазначенням 
кількости заброньованих місць для абітурієнтів. Ця практика тихого ви
рівнювання була частиною всеохопнішої стратегії, впроваджуваної в 1933- 
1938 роки, щоб пом’якшити невдоволення росіян.

166 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, спр. 768 (1934), арк. 16.
167 Ці звіти були не менш докладні, ніж у 1930-1934 роках. Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 24, 
спр. 768 (1934-1935), арк. 1-155; оп. 29, спр. 536 (1936-1937), арк. 1-317.
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На додачу, сталися ще дві зміни, що одна з них мала характер символіч
ний, а друга -  практичний. Прикінцевий пункт квітневої (1934 року) поста
нови ЦВК звучав так: «Сповістити всі установи про неправильне застосу
вання під теперішню пору терміна “культурно відсталі національності”»168. 
То був іще один знак завершення культурної революції, що її декларованою 
метою на радянському Сході було подолання культурної відсталости. Це 
завдання тепер офіційно вважалося за виконане. Цю зміну супроводжува
ла «велика колотнеча» в комісії ЦВК, що відповідала за скасування броні, 
оскільки риторика культурної відсталости та рішучість Центру здійснювати 
девелопменталістські розвоєві програми на радянському Сході були чіль
ним складником культурного капіталу східних національностей. Однак, як 
і у випадку з бронею, зміна найбільше стосувалася риторичного аспекту. 
Практика вирівнювання для східних національностей тривала, хоча на їх по
значення тепер уживано делікатнішого виразу «раніше культурно відсталі 
національності»169.

Друга зміна також віддзеркалювала перехід від утопізму культурної 
революції до прагматичнішої постави, характерної для періоду «велико
го відступу», який настав по ній. У 1934-1937 роках звертали більше уваги 
на проблему подолання велетенського розриву між початковою та високою 
освітою, або ж, за словами одного туркменського урядовця, «вишколу кадрів 
для вишколу кадрів»170. У більшості східних національних республік сливе 
не було середньої освіти. Ще й 1935 року в Таджикистані сьомий клас за
кінчили заледве 130 таджиків, а десятий клас -  жоден, тоді як за республі
канським планом на 1935/1936 навчальнальний рік до тамтешніх технікумів 
мали вступити 1 тис. 402 таджики171. У Киргизії 1937 року по всій республіці 
у 8 - 10-х класах навчалося всього тридцятеро киргизів172. Як наслідок, під час 
культурної революції та в 1930-х роках за сполучну ланку між початковою 
школою (чотири класи, а часто й менше) та високою освітою правили корек
тивні курси та робітфаки173. До 1938 року розбудова мережі початкових шкіл 
ледве встигла початися, коли її доповнила ще одна кампанія -  за підвищення

168 Див.: там само, оп. 24, спр. 768 (1934), арк. 16.
169 Див.: там само, арк. 52.
170 Див.: там само, оп. 29, спр. 536 (1937), арк. 222-224; оп. 13, спр. 27 (1936), арк. 27, 
63,76-77.
171 Див.: там само, оп. 29, спр. 536 (1937), арк. 12.
172 Див.: там само, оп. ЗО, спр. 872 (1937), арк. 105.
173 Про особливу прив’язаність східних національностей до системи робітфаків та 
її популярність в їхньому середовищі див.: А. С., «Рабфаки и горская молодежь», 
Революция и горец, № 6-7 (1930): 73-78.

486



Тиха коренізація на радянському Сході

рівня викладання російської мови як другої. Серед іншого, цим пересліду
вано мету полегшити доступ до високої школи, бо зусилля щодо мовної ко- 
ренізації поза педагогічними вишами великою мірою припинилися з кінцем 
культурної революції.

Як і на Україні, скасування броні 1934 року спершу витлумачили, по
при наявні в постанові застереження, як сигнал занехаяння політики націо
нального вирівнювання. На 1934/1935 навчальний рік Держплан не визна
чив контрольних цифр для національних меншин174. Комісаріяти заявляли, 
мовляв, «коли вже броню скасовано, то не треба вести жодної роботи для 
залучення націоналів»175. Як наслідок, у 1934/1935 навчальному році до цен
тральних вишів потрапило менше представників східних національностей. 
Наприклад, у технічних вишах Наркомату важкої промисловости кількість 
вступників із числа «раніше культурно відсталих національностей» зменши
лася драстично: 1 тис. 60 із 22 тис. 658 осіб (4,47%) у 1934 році проти 1 тис. 
638 із 17 тис. 156 осіб (8,72%) 1933 року176. Однак Рада національностей, що 
її роботою в 1935-1937 роках енергійно керував білоруський фахівець із на
ціонального питання Аляксандар Хацкевіч, зробила вирівнювання у системі 
високої освіти одним зі своїх пріоритетних напрямків і рішуче втрутилася, 
домігшися їх поновлення177.

Завдяки цим зусиллям, Держплан і всесоюзні комісаріяти знову вста
новили квоти на 1935/1936 навчальний рік і звітували про їх виконання178. 
Набір представників східних національностей до вишів Наркомату важкої 
промисловости в 1935 році становив 1 тис. 174 особи із загальної кількос
те 23 тис. 436 -  і то було трохи більше, ніж попереднього року. Постанова 
ЦВК, видана 1936 року, недвозначно надавала переваги в наборі представ
никам титульних національностей: «починаючи з 1936 року здійснювати пе
реважно з-поміж корінної національности відповідної республіки за місцем 
перебування технікуму»179. На спеціяльній нараді, присвяченій проблемам 
вишколу національних кадрів, Хацкевіч висловив власну стурбованість тим, 
що один сільськогосподарчий виш у Туркменії мав із-поміж своїх 450 сту
дентів лише ЗО туркменів, і назвав це прикладом «брутального порушення

174 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 29, сир. 536 (1935), арк. 159.
175 Там само, оп. 24, спр. 768 (1935), арк. 100.
176 Див: там само, арк. 129-129 зв.
177 Про діяльність Хацкевіча див.: там само, оп. 24, спр. 768 (1934-1935); оп. 29, спр. 536 
(1936-1937); оп. 13, спр. 24 (1935), арк. 153-183; оп. ЗО, спр. 872-874 (1937).
178 Див.: там само, оп. 24, спр. 768 (1935), арк. 18-23,29-62,100-109,115-135.
179 Там само, оп. 29, спр. 536 (1936), арк. 205-206.
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директив партії та уряду», згідно з якими заклади цього типу «повинні готу
вати фахівців головно з корінних національностей»180. На іншій спеціяльній 
нараді з питань вишколу національних кадрів Григорій Петровський дорік
нув Держпланові та КВТО за недостатнє сприяння національному контин
гентові й остеріг: «Якби, припустімо, ці справи заслухали ЦК та т. Сталін, ви 
знаєте -  це [для вас] було б дуже погано»181. Енергійність його висловів дає 
підстави гадати, що всесоюзні комісаріяти своїх квот не виконували. Крім 
того, вона свідчить про рішучість радянської влади вести далі вирівнювання 
східних національностей у системі освіти як на центральному, так і на рес
публіканському рівні182. Упродовж 1930-х років ці заходи здійснювали без 
галасу й завзяття, притаманних культурній революції. Зрештою, саме в та
кій формі вони фактично дотривають аж до розпаду Радянського Союзу в 
1991 році183.

Органи врядування
Як і на Україні, кінець культурної революції на радянському Сході супро

воджувало стихійне занедбання коренізації. Після кількарічного швидкого 
зростання частка представників титульної нації в центральному апараті рес
публік скоротилася: в Туркменії -  з 18,9% до 13,8%, у Таджикистані -  з 16,3% 
до 15,1%, у Киргизії -  з 20,7% до 13%184. Аналогічні явища спостерігалися й 
деінде на радянському Сході. Як показує табл. 31, представництво корінних 
національностей у партії теж сягнуло найвищих показників 1932 року, а від
так їхній відсоток дещо скоротився. Цю тенденцію намагалися перебороти в 
другій половині 1933 року, коли Середньоазійське бюро та Казахстан запо-

180 Там само, оп. 13, спр. 27 (1936), арк. 86-87; оп. 29, спр. 536 (1935), арк. 44.
181 Там само, оп. 13, спр. 27 (1936), арк. 91.
182 Друкований орган Ради національностей також приділяв значну увагу вишколу 
кваліфікованих національних кадрів. Див.: С. Акопов, «Подготовка национальньїх ка- 
дров», Революция и национальности, № 4 (1934): 54-60; Б. P., «О национальньїх кадрах 
специалистов», там само, № 10 (1935): 51-53; А. Телиханов, «О национальньїх совет- 
ских кадрах», там само, № 12 (1935): 66-70; А. Богданов, «Подготовка национальньїх 
кадров», там само, № 4 (1936): 44-51; А. Богданов и И. Агишев, «Подготовка кадров 
Узбекистана», там само, № 7 (1936): 54-57.
183 Див.: Victor Zaslavsky, The Neo-Stalinist State: Class, Ethnicity, and Consensus in Soviet 
Society (Armonk, N. Y., 1994): 112-113; Robert J. Kaiser, The Geography o f Nationalism in 
Russia and the USSR (Princeton, N. J., 1994): 234; Nancy Lubin, Labour and Nationality in 
Soviet Central Asia (Princeton, N.J., 1984): 154-158; Rasma Karklins, Ethnic Relations in 
the USSR: The Perspective from Below (Boston, Mass., 1986): 163.
184 Див.: РГАСПИ, ф. 62, on. 2, спр. 3133 (1933), арк. 8; спр. 3163 (1933), арк. 163.
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Табл. 31. Частка корінних національностей 
серед членів партії на радянському Сході, %

Партійна організація 1927 1932 1937

Казахстан 38 51 49
Узбекистан 36 58 52
Таджикистан 49 53 45
Киргизія 52 57 50
Татарія 32 42 42
Башкирія 16 22 21
Чувашія 58 62 61
Удмуртія 18 32 ЗО
Марі 38 41 37

Див.: Gerhard Simon, Nationalism and Policy Towards the Nationalities in the Soviet Union: 32-33. Для 
Таджикистану подано цифру не за 1932 рік, а за 1933 рік. Дані щодо Казахстану за 1932 рік узято з вид.: 
Martha Brill Olcott, The Kazakhs (Stanford, Calif., 1987): 277.

чаткували нову кампанію коренізації, але тривало це недовго, і на початку 
1934 року публічне обговорення питань коренізації припинилося185.

За небагатьма прикметними винятками, центральні апаратники з
1933 року так само ігнорували коренізацію. Винятком були принагідні кам
панії з приводу аж надто очевидних випадків занехаяння коренізації, коли 
завдавано взірцевих кар. За заведеним звичаєм, ішлося про осуд і догану з 
Москви, але без звільнень із посади чи арештів. Першою жертвою в 1935 році 
стало керівництво Удмуртської АСРР186. Як показано в табл. 32, представни
цтво удмуртів в урядовому апараті на республіканському та районному рівні 
після 1933 року різко скоротилося. Центр звернув увагу на факт неймовір
ного зменшення кількости кваліфікованих працівників-удмуртів (із 45,8% 
до 15%) -  при тому, що частка удмуртів на керівних посадах навіть зросла (з 
62,1% до 68,7%).

Проблему національної «прогалини посередині» -  жвавої коренізації на 
керівному та на обслуговому рівнях за мінімальної присутности національ-

185 Його обговорювали в деяких малотиражних спеціялізованих часописах, як-от 
«Революция и национальности», де вели рубрики на кшталт «Национальні кадри» чи 
навіть «Коренізація». Ще можна назвати «Власть Советов», «Советское строитель- 
ство» та «Революционньїй Восток».
186 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 28, спр. 787 (1935), арк. 114; спр. 822 (1935), арк. 1-206; 
спр. 823 (1935), арк. 1-21; И. Красильников и др., «Вопросьі коренизации в Удмуртии», 
Революция и национальности, № 8 (1935): 25-30.
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Табл, 32. Коренізація в Удмуртії в 1933-1935 роках 
(частка удмуртів в урядовому апараті, %)

Апарат ЦВК Удмуртії 1932 1933 1934 1935

Увесь штат 48,5 51,2 38,8 36,5
Керівні посади 62,1 65,2 53,5 68,7
Технічні посади 45,8 33,3 19,4 15,0

Апарат ЦВК Удмуртії 1932 1933 1934 1935

Начальники райвідділів
сільського господарства 84,7 69,2 66,7 36,0
фінансів 47,3 62,2 44,4 35,4
освіти 61,0 93,4 78,6 53,5
планування 66,7 50,0 55,5 26,0

[У складі населення удмурти 1935 року становили 59%] 
Дж.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 28, спр. 822 (1935), арк. 4-4 зв.

них кадрів на проміжних щаблях, де потребували фахових знань, -  було ви
ділено як найбільший клопіт у справі коренізації ще 1925 року, наслідком 
чого став перехід до методу функціональної коренізації. Після 1932 року 
становище погіршилося. Хоча Центр менше наполягав на коренізації, він 
усе-таки дуже прагнув мати представників титульних націй на примітних 
керівних постах, чого, зрештою, не так важко було досягти; але на техніч
них посадах, коли треба було взяти на роботу працівника, рівень кваліфікації 
мав перевагу над («механічною») вирівнювальною настановою. Це тягло за 
собою ширше залучення етнічних росіян, а отже й домінування російської 
мови, через що висувати неросіян ставало дедалі складніше. В Удмуртії ухва
лою Оргбюра від жовтня 1928 року вимагалося здійснити цілковиту мовну 
коренізацію за два роки. То була утопія, типова для доби культурної рево
люції. У зв’язку з цим розвинуто певну гарячкову активність187. За один рік 
на удмуртську мову перейшли 37% сільських рад і чотири з 18 районних 
рад (тобто 22,2%). Обласний відділ народної освіти так само почав уживати 
удмуртську. До 1933 року ця кампанія зійшла нанівець. Один удмуртський 
районний чиновник пояснював це так: «Удмуртською мовою за останні роки 
ми майже не отримуємо директив від вищих організацій і тому самі [нею] не 
пишемо»188. Схожий перебіг подій мав місце повсюди на радянському Сході.

187 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 113, спр. 669 (15.10.1928), арк. 73/1; ГАРФ, ф. 3316, оп. 28,
спр. 822 (1935), арк. 6 зв.
tee ГАРФ) ф 3316) оп 28, спр. 822 (1935), арк. 46.
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Подив викликає не ця однотипність, а радше несподіване рішуче втру
чання Ради національностей у 1935 році -  по кількарічній німоті. Вона не 
тільки засудила поточний стан справ в Удмуртії, а ще й висунула вимо
гу -  знов-таки за українським зразком -  перевести в життя постанову ЦК 
1928 року щодо удмуртизації, де йшлося не лише про масове висунення 
удмуртів, але й про суцільну мовну удмуртизацію, включно з обов’язковим 
вивченням удмуртської мови тамтешніми росіянами189. Загал удмуртських 
чиновників мав усі підстави гадати, що постанова 1928 року вже давно за
старіла. Наслідком цього втручання став звичайний у таких випадках сплеск 
гарячкової діяльности, який невдовзі вщух -  щойно увага Центру зосере
дилася деінде190. А 1936 року цю увагу таки було вже прикуто до Північного 
Кавказу, де Рада національностей розпочала аналогічну кампанію проти 
місцевого керівництва за занедбання коренізації в підпорядкованих їм авто
номних областях. І тут повторено вимогу втілити в життя кілька постанов 
щодо коренізації, ухвалених іще за часів культурної революції191. Нарешті, в 
1936-1937 роках Рада національностей зініціювала скоординовану кампа
нію, покликану поліпшити вишкіл національних кадрів в усесоюзних вишах 
і забезпечити висування їхніх випускників на керівні посади в уряді та про
мисловості Башкири, Киргизії та Казахстану, де наявні показники кореніза
ції було купно визнано за «катастрофічні»192. Як і на Україні, ця кампанія до- 
тривала й навіть посилилася в період, що безпосередньо передував початкові 
великого терору у вересні 1937 року, коли розгорнуто масові операції про
ти «буржуазних націоналістів» і хвилею арештів здесятковано керівництво

189 Див.: там само, спр. 787 (1935), арк. 114.
190 Про вжиті заходи див.: там само, спр. 822 (1935), арк. 1-206; «Коренизация госап- 
парата в Удмуртской республике», Революция и национальности, № 2 (1936): 34-37.
191 Див.: там само, оп. ЗО, спр. 822 (1937), арк. 1-9; оп. 28, спр. 787 (1935-1936), арк. 115; 
оп. 13, спр. 25 (1936), арк. 27 зв., спр. 27 (1936), арк. 170-205; «О нарушении наци- 
ональной политики в Северо-Кавказском крає», Революция и национальности, № 2
(1936): 73-74; № 6 (1936): 39-43; «О ходе вьіполнения постановлений Президиума 
ЦИК СССР от 07.01.1936 г. по вопросу о нарушении национальной политики в 
Северо-Кавказском крає», там само, № 8 (1936): 75-76; Т. Аюпов, «Коренизация аппа- 
рата в Чечено-Ингушетии», там само, № 2 (1936): 41-43; О нарушении национальной 
политики в Северо-Кавказском крає (Пятигорск, 1936).
192 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. ЗО, спр. 872-873 (1937); А. Богданов, «Подготовка наци- 
ональннх кадров», Революция и национальности, № 4 (1936): 44-51; А. Богданов и 
И. Агишев, «Подготовка кадров Узбекистана», там само, № 6 (1936): 54-57; 
Г. Ибрагимов, «По вузам Казахстана», там само, № 5 (1937): 90-91.
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Ради193. Коли Рада національностей наприкінці 1938 року поновила свою ро
боту, її нове керівництво вже не згадувало про кампанію коренізації. А таки 
ж і в мить найвищої напруги великого терору, в телеграмі до Сталіна, датова
ній жовтнем 1937 року і надісланій із Таджикистану, Андрєєв, повідомляючи 
про чистки в партії та в прикордонних районах, які він здійснював, водночас 
наголошував на потребі переведення таджицьких кадрів з Узбекистану, щоб 
підтримати коренізацію в республіці194. Сталін схвалив ці пропозиції195.

Отже, попри брак розголосу, політику коренізації й надалі активно 
підтримував Центр. Однак ця підтримка докорінно різнилася від надава- 
ної до 1933 року, оскільки тепер її джерелом була сама лише Рада націо
нальностей -  орган, відповідальний за м’яку лінію. Натомість у 1928 році 
постанову про удмуртизацію ухвалило Оргбюро за наслідками авторитетної 
інспекції, що її здійснив інструктор ЦК в присутності першого секретаря об
кому партії196. У 1923-1932 роках Оргбюро вдавалося до аналогічних кро
ків десятки разів. А от у 1933-1938 роках воно жодного разу не висловило 
підтримки коренізації, та й інструктори ЦК вже не переймалися перевірка
ми такого ґатунку. Не створено нічого бодай віддалено схожого на давнішу 
повноважну комісію Оргбюра у справах коренізації на чолі з Андрєєвим. 
Навпаки, Оргбюро та Політбюро, особливо в 1937-1938 роках, пильно про
стежували й санкціонували скасування національних установ та посилення 
позицій російської мови та культури. Цей поділ праці віддзеркалював праг
нення Сталіна. Грудневі постанови 1932 року позначили рішуче відкинення 
твердої лінії на коренізацію, а відтак -  переорієнтацію партії на боротьбу з 
«місцевим націоналізмом». А втім, утручання Сталіна в білоруські справи
1934 року, коли він підтримав радянські органи -  провідники м’якої лінії (за- 
стерігши проти повного занедбання коренізації), ясно показало, що ця м’яка 
лінія на коренізацію є не просто риторичним вивертом, а реальним політич
ним завданням, хоча й другорядним.

Стан коренізації в 1939році
Оскільки коренізація неперервно тривала впродовж 16 років (1923- 

1939), дарма що з дуже різною інтенсивністю, хотілося б конкретніше уяви

193 Останній архівний документ, що стосується башкирсько-кирґизько-казахської 
кампанії, датовано 1 вересня 1937 року. Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. ЗО, спр. 872 (1937), 
арк. 101.
194 Див.: РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, спр. 56 (02.10.1937), арк. 117-118.
195 Див.: там само, спр. 56 (03.101937), арк. 116.
196 Див.: там само, ф. 17, оп. 113, спр. 669 (15.10.1928), арк. 73/1.
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ти масштаб її впливу на структуру суспільства в неросійських республіках. 
Зробити це складно -  з двох причин. По-перше, просто несила виділити спе
цифічні наслідки коренізації з цілокупности величезних змін, заподіяних 
сталінським соціялістичним наступом: масовою індустріялізацією, урбаніза
цією, бюрократизацією, міграцією. Та навіть якщо розглядати наслідки ко
ренізації вкупі з цими загальнішими суспільними процесами, нелегко впо
ратися з проблемою неповноти даних. За небагатьма винятками, радянська 
статистика щодо коренізації здебільшого мала радше принагідний, ніж сис
тематичний характер, причому якість цих принагідних даних із переходом 
на «тиху» коренізацію неабияк погіршилася.

На щастя, оприлюднено дані перепису 1939 року про соціяльну структу
ру титульних національностей у неросійських республіках (наперекір глуз
дові, РРФСР ця статистика оминула)197. Використання геть зовсім відмін
них питальників унеможливлює безпосереднє зіставлення цих відомостей із 
результатами перепису 1926 року. Та все ж у табл. 33 подано вельми промо
висте порівняння представництва титульних націй на посадах, пов’язаних із 
розумовою працею, в грудні 1926 року та січні 1939 року198. Воно демонструє 
величезне збільшення частки представників титульної нації за цей період 
(і контраст був би ще сильнішим, якби ми диспонували даними за грудень 
1922 року) в усіх неросійських республіках за винятком Вірменії, де вірме
ни вже 1926 року мали абсолютну перевагу. Ефект був особливо сильний на 
радянському Сході, де приріст цього показника становив пересічно 37,5% в 
автономних республіках і 33,1% в союзних республіках, -  тоді як аналогічна 
цифра на радянському Заході становила 11,5%. Як наслідок, відбулося збли-

197 Див.: Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основньїе итоги (Москва, 1992): 
148-227.
198 Повні дані є тільки для перелічених республік, що мали 1926 року статус автономних 
або союзних. Показник коренізації отримано діленням числа в першому стовпчику на 
відповідне число в другому стовпчику. Наприклад, якби Башкирія, де частка башкирів 
у складі населення 1923 року становила 23,5%, мала тоді ж таки показник коренізації 
100%, це означало б, що башкири обійматимуть 23,5% посад, пов’язаних із розумовою 
працею. Підсумкові показники являють собою середнє аритметичне показників коре
нізації всіх республік, безвідносно до частки корінної національности в складі їхнього 
населення. Таку саму методику застосовано в табл. 34 і 37 [У табл. 33-37 автор уміщує 
Карельську АСРР поміж східних автономій, із огляду на засади тодішнього совєтсько- 
го підходу до поділу народів на «східні» та «західні» не за географічним критерієм, а 
за ознакою «розвинутости» (див. підрозділ «Географія Імперії національного вирівню
вання» у розділі 1 цієї книжки. Те саме стосується Татарії та Криму, Грузії та Вірменії 
тощо. -  Ред.].
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9. Радянська національна політика після перегляду а курсу (1933-1939роки)
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Тиха коренізація на радянському Сході

ження показників Сходу та Заходу. 1939 року Бурят-Монголія, хоч як див
но, мала вищий показник коренізації, ніж Україна, Білорусія чи Республіка 
Німців Надволжя. Створення -  за якихось 15 років -  помітного прошарку 
представників корінних націй, затруднених у сфері розумової праці, було чи 
не найбільшим окремо взятим успіхом коренізації.

Дані перепису 1939 року дають змогу докладніше приглянутися до 
структури цих нових кадрів. У табл. 34 їх поділено на шість офіційних ка
тегорій, вжитих у переписі199. Із цих цифр можна зробити два висновки. По- 
перше, має місце вже знайома «прогалина посередині». Варто відзначити, що 
показники коренізації на керівних посадах (категорія, до якої належать ке
рівники партійних і радянських органів, кооперативних і масових організа
цій від сільського до республіканського щабля) у східних республіках (82%- 
90%) майже не відрізняються від показників західних (91,8%). Ба більше -  
в Україні та Білорусії коренізація серед керівництва була нижчою, ніж на 
Сході (за винятком Киргизії та Чечено-Інґушетії)200. Якщо зосередити увагу 
на керівних посадах найвищого республіканського рівня (табл. 35), відста
вання Сходу (43,4%-65,6%) від Заходу (77%) виявляється трохи більшим, 
але не принциповим (при цьому Україна та Білорусія знову мають невисо
кі показники). З другого боку, на посадах, що потребують фахового вишко
лу, різниця залишається велетенською. Тут показники радянського Заходу 
(86,6%) перевищують показники у східних автономних республіках (41,4%) 
більше, ніж удвічі, а у східних союзних республіках (27,2%) -  аж утричі. Ті 
самі тенденції віднаходяться в таких галузях, як медицина та зв’язок. Розрив 
між керівними та фаховими кадрами доповнюється розривом між технічною 
та культурною спеціялізаціями. Показники коренізації на фахових посадах 
у культурно-освітній галузі були майже однакові у східних і західних респу
бліках (96,4%-96,9% проти 103% відповідно).

Розрив між галузями техніки та культури ще більше посилиться, якщо 
застосовані в переписі категорії «Техніка», «Медицина» й «Культура та осві
та» додатково диференціювати. У табл. 36 подано показники коренізації 
для шести провідних технічних і культурних спеціялізацій. В очах більшо-

199 Середні показники для східних автономій визначено на підставі цифр, отриманих 
не лише в одинадцяти республіках, що представлені в таблиці, але й у восьми інших, 
щодо яких є дані: Комі, Марійській, Мордовській, Удмуртській, Північно-Осетинській, 
Абхазькій, Каракалпацькій та Молдавській. Нахічеванську й Аджарську автономні 
республіки не включено, бо титульна нація в них та сама, що й у відповідній союзній 
республіці. Таку ж методику застосовано в табл. 35.
200 Пор. також 54,4% в Молдавії та 72,4% в Каракалпакії.
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9. Радянська національна політика після перегляду її курсу (1933-1939роки)
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Тиха коренізація на радянському Сході

виків особлива пошана належалася інженерові -  представникові професії, 
пов’язаної з «жорсткою лінією». Упродовж культурної революції десятки 
тисяч пролетарів вивчено на «червоних інженерів» у рамках цілеспрямова
них програм національного вирівнювання201. Багато хто з-поміж них потра
пив перегодом на керівні пости в партії; а ще пізніше саме кадри цього гарту 
переважатимуть у брєжнєвському Політбюрі202. Попри наявність подібних 
програм для східних національностей, відповідні показники коренізації се
ред інженерів і техніків 1939 року залишалися катастрофічно низькими: 
10,3%-16,3% проти 61%. Абсолютні цифри виявляються ще красномовніши- 
ми: сім інженерів-башкирів, 12 бурятів, два кабардинці, один балкарець, ві
сім чеченців, 12 туркменів, 102 узбеки, один каракалпак, 12 таджиків, 108 ка
захів, п’ять киргизів (хоча все ж таки 1084 азербайджанці й 300 татар) проти
15 тис. 551 українця, 993 білорусів, 4011 грузинів і 896 вірмен. Із другого 
боку, східні титульні національності мали доволі високе представництво в 
таких професійних категоріях, як учитель (100,6%— 110,8%) чи літератор або 
журналіст (109,2%—131,5%). І, можливо, найпромовистіший факт: показ
ники коренізації були неабиякі в категоріях викладачів вищої школи та на
уковців, хоча робота такого ґатунку потребувала вищого рівня кваліфікації 
порівняно з інженером або техніком.

Ці дані потверджують висловлену в розділі 4 тезу про те, що під час ма
сових процесів сходження вгору соціяльними щаблями, характерних для 
культурної революції, попри щирі намагання Центру вишколити кваліфіко
вані технічні кадри (через систему броні), спостерігався відплив освічених 
представників східних національностей на примітні керівні пости та в галузь 
початкової шкільної освіти. Табл. 37 віддзеркалює це явище, подаючи не 
показники коренізації, а дані про поділ за професіями обмеженого ресурсу 
освічених представників титульних націй203 . На керівні та культурно-освітні 
кадри припадало 61,4% всіх затруднених у сфері розумової праці у східних 
автономних республіках і 75,1% у східних союзних республіках; натомість у 
західних -  трохи менше від половини (49,6%). На одну тільки професію вчи
теля початкової та середньої школи у східних союзних республіках припа
дало близько третини всіх трудових ресурсів, зайнятих розумовою працею. 
Ба більше -  цей показник сягав майже половини в Таджикистані (45,2%) та 
Киргизії (42,5%).

201 Див.: Sheila Fitzpatrick, Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921-1934 
(Cambridge, 1979): 184-211.
202 Sheila Fitzpatrick, The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia (Ithaca, 
N.Y., 1992): 149-182.
203 Див.: Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основньїе итоги: 148-227.
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9. Радянська національна політика після перегляду гг курсу (1933-1939роки)

Табл. 35. Коренізація керівних постів 1939 року, % 
(показники коренізації подано в дужках)

Республіка
Частка представ
ників титульної 
нації серед пра
цевлаштованих

Керівні
посади

Керівництво 
республікан
ського щабля

Башкирія 20,8 18,7 (90) 17,6 (84,6)
Бурят-Монголія 23,2 22,8 (98,3) 31,1 (134,1)
Дагестан 71,0 59,4 (83,7) 29,6(41,7)
Кабардино-Балкарія 52,6 45,3 (86,1) 34,4 (65,4)
Калмикія 45,5 55,5(123,1) 47,1 (123,1)
Карелія 20,9 24,1(115,3) 24,1 (103,5)
Крим 16,7 15,2 (91) 13,1 (78,4)
Татарія 48,4 42,8 (88,4) 38 (78,5)
Чечено-Інґушетія 63,4 46,6 (73,5) 23,4 (36,9)
Чувашія 74,9 64,9 (86,7) 55(73,4)
Якутія 53,0 47,4 (89,4) 26,4 (49,8)

Середній показник у східних
автономних республіках (90,0) (65,6)
Азербайджан 55,0 50,3 (91,5) 33,1 (60,2)
Казахстан 39,4 36,3 (92,1) 25,8 (65,5)
Киргизія 52,1 38,2 (73,3) 14,8(28,4)
Таджикистан 56,2 47,6(84,7) 24,7 (44,0)
Туркменія 56,7 39,8 (70,2) 15,9 (28,0)
Узбекистан 64,8 51,9 (80,1) 22,3(34,4)
Середній показник у східних
союзних республіках (82,0) (43,4)

Білорусія 81,6 63,6 (77,9) 41,6(51,0)
Вірменія 79,6 86,2 (108,3) 95,2(119,6)
Грузія 59,7 67,1(112,4) 62,6(104,9)
Республіка Німців Надволжя 63,0 59,6 (74,9) 34,6(54,9)
Україна 76,9 22,8 (98,3) 42,1 (54,7)

Середній показник у
західних республіках (91,8) (77,0)

Підсумовуючи, можна ствердити, що до 1939 року політика коренізації, 
поєднана з суспільними трансформаціями, започаткованими сталінським со- 
ціялістичним наступом, створила в неросійських республіках (як у східних,

498



Та
бл

. 3
6.

 П
ре

дс
та

вн
иц

тв
о 

ти
ту

ль
ни

х 
на

ці
й 

за 
пр

оф
ес

ія
м

и 
(п

ок
аз

ни
ки

 
ко

ре
ні

за
ці

ї 
по

да
но

 
в 

ду
ж

ка
х)

, 
%

Тиха коренгзація на радянському Сході

ї ї
і ія 5

СО

, /-Ч  /<^ч/—ч
ТГ ^  00

^“Ч
с о ІП

/<*ч
ш

/-V
ІП СО

/—ч
ІП

/-V /*ч
CN

/<-ч
05

/-N
со

/-N
CN со 05"

/«*4
ТГ

CN ТГ 05  
О  05^ ІП CN

CN со‘
£ і

г-~
со

со“ г>»
S ш Ї 505

05
§

S S S S S

w i n  w •^н CN W 00 W W W W ІП W 05 W W W ш
^  05  ^  
CN ТГ CN 3 8 '

СО
со*1
ш

о CN
00

со
CN
СО

ІП
CN
со

CN
ІП

CN
со
ш

С6
а ІП

05

00

ІП
CN
СО

ш т

/«■S
ІП

^-ч r - s
05

^-s /—S
CO

/ - s
00

/ - s
CN i n

/-v
i n

/ - s
00 CO

/—s / - s
CN 00

/«■4
00 (o

гС
05 Я 00

05
ш
r^>

i n
CN

CO“ ©“| co
05 05

co
CN 1 © co“

1 CN § S
o "

S :

CN W 05 w w w co i n w w CN w w co w 00
© “
CN

CN

со

о ‘
г>* S

05

sf
co_

CN

i n
00

i n
00
т г

Oi
i n $

CO

s m
ТГ
'Ч*

i n
CO
m

3 00
co”
i n

i n
oo*'1
r^>

СО 00  05  00  T f 
‘  i n  o '  ао  о б

О  CN 05  О

О500О5Г*»О5Ч'О5іП-'Ч'СОГ^*-« со т*,іп со ̂ о о  inю  ̂  ^  ̂  ГГ^ со XW 4-1 Щ  W 4 / C N  'w w O S  ч /С О
00 Ю  ̂  О) ш  сч оо ̂  о> 
о ' Ч ' ^ с о г ^  со~ гС  с о  ^
■«-і СО —І -PN ю

05 00  СО Ю  СО ЩсгГ г-г со o' сгГ o'
w  w w C * T w w w  

00 «О ^  CN 05  с о
CN ^  со" ^
т г  N  тн

©  с о  с о  ^  со
І2 .С О  СО СО 00 ІГнМГЛч 
QO т і  гн  w w  
о "  w  w 00 CO 

CN < q  o '  o> 
©  CO T f

co

§8

l̂ t̂ OÔ OO'
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9. Радянська національна політика після перегляду п курсу (1933-1939роки)

так і в західних) чималий прошарок людей розумової праці204. На керівних 
посадах і в царині культури титульні нації в середньому мали пропорційне 
(а інколи й надмірне) представництво. Натомість титульні нації радянського 
Сходу були слабко репрезентовані у галузях техніки, медицини та зв’язку, 
внаслідок чого виникала «прогалина посередині» (між керівними постами 
та низькокваліфікованою робочою силою), а також помітний розрив між 
технічною та культурною сферами. Це явище можна було би розглядати 
тільки під кутом зору девелопменталізму: оскільки вишкіл технічних кадрів 
вимагає триваліших зусиль, то через одне покоління означена прогалина в 
технічних галузях мала би бути заповнена. Дані перепису 1939 року та наш 
аналіз національного вирівнювання в розділі 4 ставлять цю гіпотезу під сум
нів. Уже на той час існувала в три-чотири рази вища ймовірність того, що 
представник титульної нації виявиться високоосвіченим професором, аніж 
набагато менш освіченим інженером. Коренізація створювала безмежний 
попит на вчителів, журналістів, літераторів, митців і народознавців, а також 
на примітні лідерські постаті в усіх галузях. Туди й перетікали в природний 
спосіб представники титульних націй, щоразу розбудовуючи самовідновлю- 
вані системи протегування своїм, тимчасом як росіяни опанували технічну 
сферу. Як наслідок, і «прогалина посередині», і розрив між технічною та 
культурною сферами у східних республіках (надто в середньоазійських) до- 
тривали аж до розпаду Радянського Союзу205.

Міжетнічне протистояння
Упродовж перших п’ятнадцяти років радянської влади міжетнічне про

тистояння було поважною проблемою. У 1920-х роках переважно йшлося про 
конфлікти за володіння ріллею та формування національно-територіяльних 
одиниць. Під час культурної революції протистояння перекинулося на міське 
середовище, як-от виші та промислові підприємства: і ті, й ті швидко розви
валися, що приводило до перемішування національностей, раніше відокрем
лених одна від одної. Радянське керівництво вживало численних заходів за
для нейтралізації національних конфліктів такого штибу. Шовінізм незмінно 
підлягав суворим покаранням, хоча після 1933 року кампанія судового пе

204 Аналізу коренізації від 1939 року до смерти Сталіна див.: Peter Blitstein, Stalin’s 
Nations: Soviet Nationality Policy between Planning and Primordialism, 1936-1953 (Ph. D. 
diss., University of Califomia-Berkeley, 1999).
205 Див.: Nancy Lubin, Labor and Nationality in Soviet Central Asia: 52-111; Robert Kaiser, 
The Geography of Nationalism in Russia and the Soviet Union: 198-243; Gerhard Simon, 
Nationalism and Policy Towards the Nationalities in the Soviet Union: 265-278.
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Тиха коренізація на радянському Сході

реслідування та пропаґандивного цькування за великодержавний шовінізм 
перетворилася на врівноваженішу кампанію підтримки інтернаціоналізму та 
дружби радянських народів. Практика тихої коренізації та неафішованого на
ціонального захисту була покликана зберегти позитивні аспекти цієї політи
ки, зважаючи водночас на національні почування росіян. У 1930-х роках кор
дони національних територій переглядалися хіба що зрідка, а курс на множен
ня націй було облишено. Нарешті, з 1933 року неабияк посилився контроль 
радянської влади над окраїнними національними районами, що дозволяло 
ефективніше застосовувати закони, спрямовані проти шовінізму. То чи при
вели всі ці зусилля до помітного послаблення міжетнічного протистояння?

Відповісти на це питання однозначно знов-таки доволі непросто. Між
етнічне протистояння ніколи не правило за предмет широкого обговорення в 
пресі, а з переходом до «тихої» коренізації ця тема зникла з друкованих шпальт 
майже цілком206 . Важливі архівні матеріяли (насамперед донесення НКВС) 
втрачено або ж досі не уприступнено207. Натомість унікальну своєю вартістю 
інформацію щодо масового сприймання міжетнічних стосунків напередодні 
Другої світової війни містять записи, зроблені в 1950-1951 роках в рамках 
Гарвардського проекту опитувань, коли було зафіксовано спогади кількох
сот колишніх радянських громадян про їхній довоєнний життєвий досвід208. 
Вибірка опитаних не є ідеальною з погляду наших завдань, бо охоплює пере
важно українців, білорусів і росіян зі Смоленської та Ленінградської облас
тей, де міжетнічне протистояння не було надто гострим. Окрім того, на став
лення опитаних до національної проблематики явно впливав їхній контакт 
під час війни з німецьким нацизмом (часто порівнюваним із радянською

206 За винятком хіба що спеціяльних видань, присвячених питанням національної по
літики. Див.: С. Абрамов, Национаяьная робота советов в городах (Москва, 1935): 10; 
А. Коханов, «Обслуживание рабочих и трудящихся нацмен Московской областе», 
Революция и национальности, № 3 (1934): 87; А. Богданов, «Усилить работу среди нац
мен», там само, № 2 (1935): 79; Анвер Танжуризин, «Обслуживание национальностей 
в Сталинградском крає», там само, № 6 (1935): 68; А. Елбаев, «О работе среди нацмен 
Московской области», там само, № 8 (1936): 18-19.
207 Починаючи з 1932 року донесення ОДПУ, як правило, не відкладалися в поточних 
партійних архівах, а поверталися назад. Як наслідок, вони тепер перебувають майже 
винятково в колишніх архівах КДБ й великою мірою залишаються неприступними. 
Виняток становить Ленінградська область. Щодо тамтешньої ситуації в національно
му питанні див.: Sarah Davies, Popular Opinion in Stalin’s Russia (Cambridge, 1997): 82- 
90.
208 Вибірку описано у вид.: Alex Inkeles and Raymond Bauer, The Soviet Citizen: Daily Life 
in a Totalitarian Society (Cambridge, Mass., 1959): 21-40.
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9. Радянська національна політика після перегляду її курсу (1933-1939роки)

Табл. 37. Поділ представників титульних націй за професійними категоріями
(1939 рік)

Загальна 
кількість пред

Показники затруднення представників титульної нації 
за категоріями, %

Республіка ставників ти
тульних націй 

у сфері розумо
вої праці

Керів
ництво Техніка Меди

цина
Культура 
та освіта Учителі Інженери Лікарі

Башкирія 
Бурят- Монголія 
Дагестан
Кабардино-Бал карія
Калмикія
Карелія
Крим
Татарія
Чечено-Інґушетія
Чувашія
Якутія

16.570
5.340

15.674
4.498
4.102 
6.606
9.102 

42.279
8.455

21.831
10.450

29.2
28.9
36.9
39.3
38.0
29.4
31.9
26.5
24.9 
26,2
37.0

9,9
8.5 
7,3 
6,0
6.6

14.3
11.4 
13,3
5.0 

12,6
4.0

3.7 
2,9
3.2 
4,1 
2,4
7.8 

10,3 
8,0 
8,0 
7,0
3.3

38.0
29.5 
37,9
35.7
30.5
22.8 
26,2 
35,3
41.6 
30,2
33.1

21,3
23.2
29.5 
25,8
23.3 
12,1 
18,1 
25,1
36.7
23.7
24.5

0,2
0,2
0,3
0,1
0,2
0,2
0,5
0,7
0,2
0,1
0,1

0,1
0,4
0,3
0,3
0,3
0,1
1,1
0,7
0,1
0,2
0,2

Середній показник 
у східних автономних 
республіках 30,4 10,4 5,6 31,4 24,7 0,3 0,4

Азербайджан
Казахстан
Киргизія
Таджикія
Туркменистан
Узбекистан

55.198
66.846
16.951
21.057
17.004
86.519

30,9
33.5
32.0
37.1 
33,3
37.5

13,5
8,1
5,0
4.2 
5,7
6.3

6,9
1,8
1,0
2,6
6.7
5.8

31.7 
38,4
49.1
49.2
41.8 
36,0

19.9 
29,7 
42,5 
45,2
31.9
31.9

2,0
0,2
0,3
0,6
0,7
0,1

1,9
0,2
0,1
0,1
0,2
0,4

Середній показник 
у східних союзних 
республіках 34,1 7,1 4,1 41,0 33,5 0,7 0,5

Білорусія
Вірменія
Грузія
Республіка Німців 
Надволжя Україна

155.054
42.446

110.983
13.706

953.419

22,2
23.5 
22,9 
22,2
19.5

17.6 
14,8
17.7
12.3
21.3

8,0
7,6
8,9
7,5
8,3

25,9
29.8 
27,1 
31,4
23.8

19.9 
20,0
19.9 
22,4 
17,3

0,6
2,1
3.6 
0,1
1.6

0,6
1,6
2,6
0,4
0,8

Середній показник 
у західних республіках 22,0 16,7 8,5 27,6 19,9 1,6 1,2

Підраховано за вид.: Всесоюзная перепись населення 1939 года. Основньїе итпоги: 148-227.

практикою) та діяльність еміграційних організацій у таборах для переміще
них осіб, де проходили опитування209. Та все ж, навіть із цими застереження

209 Порівняння радянської політики з нацистською див.: Harvard Interview Project. 
“A” Series. Respondent # 4, p. 60 (надалі -  HIP А номер респондента, сторінка); A 26,71; 
A 108,42. Про вплив еміграційних організацій у таборах див.: НІР 1 108,43.
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ми, матеріяли опитувань дають цінні відомості про масові настрої та уявлен
ня, дотичні до проблеми міжетнічних відносин.

Респондентів не питали навпростець про міжетнічне протистояння. 
Натомість їх просили перелічити «відмітні риси» росіян, українців, євреїв, 
грузинів, вірмен, калмиків і татар210. Цей пошук національних стереотипів 
дав несподівані результати. Близько однієї п’ятої опитаних (49 осіб із 250) 
спочатку взагалі заперечували наявність будь-яких національних відміннос
тей211. Коли ж подивований -  незрідка -  опитувач наполягав на своєму, ви
являлося, що респонденти не хотіли буквально стверджувати брак культур
них відмінностей між цими національностями. Радше вони гадали (мабуть, 
слушно), що опитувача насправді цікавлять два геть зовсім відмінні питан
ня. По-перше, чи ставилася радянська держава по-різному до різних наці
ональностей? Зокрема, чи вдавалася вона до переслідувань за національ
ною ознакою (як це робили нацисти)? Цим пояснюються такі відповіді на 
запитання про «відмітні риси»: «Політично та побутово, ні. Національними 
звичаями, так»; «Так, євреї в Радянському Союзі на першому місці»212. По- 
друге, опитуваним часто здавалося, що йдеться про наявність у Радянському 
Союзі розповсюджених національних забобонів: «Так, звісно, є [національні 
відмінності. -  Т. М.]. Але національності через це не ворогують»; «Але це не 
означає, що між нами конче мусять бути ворожі почування»213.

Багато хто з-поміж респондентів прямо пов’язував відсутність масових 
національних забобонів і протистоянь з офіційною державною політикою. 
Відповідаючи на запитання про «відмітні риси», понад десяток респондентів 
без додаткової спонуки ствердили, що в СРСР не було відверто демонстро
ваних національних забобонів, бо влада за такі вислови суворо карала:

Ні, це неможливо. Кожен має любити кожного в Радянському Союзі.
[...] Національна ворожнеча була поза законом214.

Шовінізму немає, за нього десять років можна отримати215.

210 Запитання РЮе: «Чим вирізняються такі національності: українці, євреї, велико
руси, грузини, вірмени, татари?» У попередній версії питальника було запитання Р2с, 
де до цього переліку додано ще й калмиків.
211 Статистичні дані на підставі запитання РЮе (протокол А4). Через недогляд опи
тувача це запитання було поставлено не всім респондентам (або не всі відповіді було 
зафіксовано).
212 НІР А 528,34; А 393,40.
213 НІР А 385,82; А 349,70.
2,4 НІР А 91,55.
215 НІР А 340,47.
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У війську солдатові дали сім років за те, що він назвав єврея «жидом»216.
Усі однакові. Не можна сказати кому-небудь, що він українець, і хвалити
ся тим, що ти росіянин, бо тебе заарештують217.
Було суворо заборонено ображати представника будь-якої національнос- 
ти, чи вже росіянина, чи українця, чи білоруса, чи когось іншого218.
Якщо вилаєш представника національної меншини, був неабиякий кло
піт219.
Якщо назвеш єврея жидом, він може звернутися до міліції, і тобі дадуть 
термін ув’язнення220.
У Радянському Союзі національну ворожнечу було заборонено й за неї 
карали. Тобі могла не подобатися особа іншої національности, але пока
зати своє почуття ти не міг. За одне слово «жид» давали 5-10 років табо
рів221.
Одна вчителька початкових класів навіть розповіла про те, як ужила 

привселюдно російське прислів'я «Непроханий гість гірший за татарина» і 
мало не поплатилася роботою, бо її виказала колега, вороже до неї настав
лена222. Беручи до уваги ту обставину, що опитувач нічого не питав ні про 
національні упередження, ні про державну політику, ці спонтанні відповіді 
красномовно свідчать про успішність радянських кампаній проти велико
державного шовінізму та за інтернаціоналізм і дружбу радянських народів.

Більшість опитаних одностайно вважали, що радянська держава стави
лася до всіх національностей однаково:

Урівноправнення національностей слід уважати за досягнення радян
ської системи223.
До всіх національностей ставлення однакове. Між ними немає різниці224.
З погляду законів і влади, до всіх національностей було однакове став
лення225.

216 НІР А 342,69.
217 НІР А 380, 29.
218 НІР А 18, 62.
219 НІР А 20,33.
220 НІР А 60, 24.
221 НІР В 482,16.
222 НІР А 91,6.
223 НІР А 131,99.
224 НІР А 145, 67.
225 НІР А 1053,49.
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Меншій кількості респондентів поставлено запитання про те, чи дотри
мувано насправді гарантованої конституцією 1936 року рівноправности всіх 
національностей226. Хоча загалом опитані називали конституцію чистісінь
кою фікцією, переважна більшість відповіла ствердно: «це правильно»227; «і 
це правда, так і було»228; «у цьому випадку не було суперечности між текстом 
конституції та дійсністю»229; «усі нації мають однакові права»230. Не погоджу
валася з цим тільки меншість (загалом 13 осіб), на чию думку євреї, грузини 
або кавказці мали привілеї; за довід їм правили національність Сталіна або 
надмірне, за їхньою оцінкою, представництво євреїв у керівництві та у сфері 
розумової праці231. Інші дев’ятеро респондентів згадали про радянську по
літику національного вирівнювання, але при цьому не виявляли сприйман
ня такої політики як серйозного порушення рівноправности націй, оскільки 
про неї говорили в девелопменталістському дусі -  як про «допомогу» «менш 
культурним народам»232.

Це твердження про рівноправність націй не завжди означало позитивну 
оцінку радянської національної політики. Типовою радше була думка про те, 
що всі національності зазнавали однакового гноблення:

Це все одно. Росіяни, українці чи білоруси -  всім непереливки233.
Не скажу [чи є «відмітні риси». -  Т. М.], тяжко сказати. Усі в однакових
злиднях234.
Політика Сталіна полягає в уярмленні всіх національностей235.
Між ними немає справжніх відмінностей. І ті, й ті під Сталіним однаково
потерпали236.

226 Запитання РЗс: «Що ви думаєте про статті радянської конституції, які стосуються 
рівноправности всіх національностей СРСР?» Його ставили лише у вибірці «А2/АЗ», 
загалом 61 респондентові, причому відповіли на нього знов-таки не всі.
227 НІР А 13,47.
228 НІР А 23,20.
229 НІР А 25,52.
230 НІР А 46,39.
231 Див.: НІР А 300, А 1241, А 41 (привілеї для кавказців), А 60, А 48, А 1528, А 493, 
А 307 (привілеї для євреїв), А 36, А 10, А 634, А 520, А 342 (привілеї для грузинів).
232 Див.: НІР А 20, А 25, А 29, А 36, А 58, А 188, А 300, А 454.
233 НІР А 107,25.
234 НІР А 379,300.
235 НІР А 516,55.
236 НІР А 633,23.
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Ця відповідь особливо часто лунала як реакція на запитання про гарантії 
рівноправности націй за конституцією 1936 року:

Вони рівні лише в тому сенсі, що однаково потерпають під радянським
режимом237.
Рівні бідністю, переляком і ставленням до них у таборах238.
У Радянському Союзі немає відмінности між різними національностями,
бо нещастя робить один народ схожим на інший239.
Цілком правильно, вони всі однаково безправні240.
Вони всі рівною мірою перебувають під чоботом комуністичної партії241.

Ці висловлювання дуже допомагають збагнути еволюцію міжнаціональ
ного протистояння в 1930-х роках. Алекс Інкелес і Реймонд Бовер, підсумо
вуючи результати Гарвардського проекту опитувань, підкреслювали наявну 
серед респондентів тенденцію описувати радянське суспільство за допомоги 
протиставлення «ми»/«вони»; при цьому під «ними» розуміли гнобитель
ську й чужу партійну верхівку (яку потім позначатимуть наличкою «номен
клатура»), а під «нами» -  суцільну масу гнобленого «народу»242. За спостере
женнями Сари Дейвіс, та сама опозиція «ми»/«вони» раз у раз повторювала
ся в підслуханих розмовах, що їхній зміст було викладено в інформаційних 
матеріялах Ленінградського НКВС та партійних органів стосовно настроїв у 
масах243. Інкелес і Бовер пояснювали цим повсюдним протиставленням на
прочуд низький рівень усвідомлення міжкласового суперництва -  попри на
явність незліченних свідчень того, що «об’єктивно» радянське суспільство у 
1930-х роках було класовим244. Як виглядає, опозиція «ми»/«вони» тим-таки 
побитом впливала й на масове (не)усвідомлення міжнаціонального супер
ництва.

Цей здобуток Імперії національного вирівнювання мав гіркуватий при
смак, та все ж означав успішне досягнення однієї з головних переслідуваних

237 НІР А 4,26.
238 НІР А 11,40.
239 НІР А 14,75.
240 НІР А 17,75.
241 НІР А 48,49.
242 Див.: Alex Inkeles and Raymond Bauer, The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian 
Society: 321-337.
243 Див.: Sarah Davies, Popular Opinion in Stalin’s Russia: 124-146.
244 Див.: Alex Inkeles and Raymond Bauer, The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian 
Society: 299-320.
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цілей -  запобігти сприйняттю непопулярних радянських політичних захо
дів (на кшталт колективізації) як національного гноблення. За всяку ціну 
належало уникнути ототожнення Центру з російським елементом. Цього 
було досягнуто. Гарвардські опитувачі ставили своїм респондентам запитан
ня про те, чи «РРФСР і великоросійський народ можуть претендувати на 
провідну роль у стосунку до інших національностей Радянського Союзу» та 
чи «сполучається рівноправність меншин з особливою роллю російського 
народу»245. Ці запитання зважали на радянську кампанію пропаганди провід
ної ролі росіян, розпочату в середині 1930-х років і посилену під час Другої 
світової війни. Майже половина респондентів (16 із 36) знов-таки запере
чили самий засновок, ніби росіяни відігравали провідну роль: «Я не добачаю 
видатної ролі російського народу. Просто не бачу»246. П’ятнадцятеро рес
пондентів заперечили ідею, що росіянам повинна належати провідна роль, 
не торкаючись того, чи вони її мають насправді. Лише п’ятеро погодилися 
з тим, що росіяни відіграють і повинні відігравати провідну роль; і всі вони 
трактували її в ортодоксальному радянському девелопменталістському дусі. 
Як заявив один калмик, то була надавана «братерським російським народом 
допомога тим, у кого низький культурний рівень»247. Жоден із респондентів 
не сказав, що росіяни домінували чи гнобили інші національності. Ті, хто за
перечував слушність думки про провідну роль російського народу, знов-таки 
вдавалися до протиставлення «ми»/«вони»:

Найбільшу роль відіграє Кремль248.
Головні відмінності в Росії -  це відмінності між партійними та позапар
тійними249.
Я гадаю, ви поставили запитання неправильно, бо з нього випливає, 
ніби провідну роль відіграють росіяни. Просто не можна сказати, що 
Політбюро -  це російський народ. То є група, відірвана від російського 
народу, який з ними не пов’язаний250.

245 Запитання Р 10 Ь: «Чи гадаєте Ви, РРФСР і великоросійський народ можуть претен
дувати на провідну роль у стосунку до інших національностей Радянського Союзу?» 
Запитання Р 10 d: «Чи поєднується рівноправність меншин із особливою роллю росій
ського народу?» Ці два запитання ставили лише у вибірці «А 2/3».
246 НІР А 1,18.
247 НІР А 23,19.
248 НІР А 8, ЗО.
249 НІР А 104,23.
250 НІР А 20,33.

507



9. Радянська національна політика після перегляду а курсу (1933-1939роки)

Росіяни не відіграють провідної ролі. Візьміть Кремль. Хіба в Кремлі ба
гато росіян?251
Дехто гадає, що росіяни мають упривілейований статус у Росії. Але це не 
так. Гляньте на Політбюро, де росіяни тільки Ворошилов і Будьонний252.

Судячи з матеріялів цієї вибірки -  нехай малої та не вповні репрезента
тивної -  гноблення в масах асоціювали з більшовиками або з «партією», але 
не з росіянами.

Наведені дані не дають змоги зробити остаточний присуд щодо еволю
ції міжетнічного протистояння в другій половині 1930-х років. Та все ж на 
їхній підставі можна припустити, що після 1933 року протистояння найімо
вірніше послабшало, причому істотно. Якщо цей здогад відповідає дійсності, 
такий розвиток подій можна пояснити впливом як чинників, не пов’язаних 
із національною політикою, так і спланованих державних заходів. До першої 
категорії можна зарахувати колективізацію, яка спинила міжнаціональну бо
ротьбу за володіння ріллею, зробивши її безвартісною для селян; плин часу, 
що притлумив початковий шок від перемішання націй під добу культурної 
революції; суворіший політичний контроль над національними окраїнами, 
яким посилено громадський порядок; нарешті, шалений ріст державного 
примусу та утворення явно упривілейованої партійної верхівки, що призве
ло до вияскравлення в масовому сприйнятті осі протистояння «ми»/«вони» 
та зменшення уваги до міжкласового та міжетнічного суперництва. Серед 
спланованих державних кроків можна назвати пропаганду інтернаціоналіз
му та покарання за шовіністичні висловлювання й учинки (згідно з гарвард
ськими матеріялами, населення мало ці дії за щирі та суворі); відмову від 
частих змін кордонів національних територій; перехід від відкритої корені
зації до негласної.

Висновки

Зміни в перебігу коренізації після 1933 року демонструють радше ко
рекцію та раціоналізацію взятого політичного курсу, ніж його занедбання. 
У 1934 році, після кроку назад у коренізації, спричиненого національним 
терором попереднього року, Сталін утрутився в ситуацію в Білорусії, висту
пивши на підтримку цієї політики. Головне -  він не відступав від принципу

251 НІР А 11,40.
252 НІР А 104,23.1 Клім Ворошилов, і Сємьон Будьонний були росіяни, але тільки пер
ший із них належав до членів Політбюра, до складу якого, крім нього, завжди входили 
й інші росіяни.
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обсадження великої частки найпримітніших керівних постів у неросійських 
республіках представниками місцевої верхівки. У цьому він досяг успіху. 
У 1939 році, по шести роках після антиукраїнізаційних постанов, титульні 
національності дедалі впевненіше перебирали на себе пропорційно виправ
дану частку керівних посад (табл. 34). Щоби досягти цієї мети, радянська 
держава й надалі практикувала вирівнювання в системі високої освіти. За 
потреби, попри рішуче засудження «механічної» коренізації в 1933 році, 
вона йшла й на те, щоб висувати представників титульних націй лише за 
цією ознакою. На Україні партія навіть санкціонувала пряме заступлення 
росіян українцями. Автохтонізація не закінчилася 1933 року.

Та все ж вона зазнала неабиякої модифікації. По-перше, внаслідок спра
ви Скрипника розірвано асоціяцію між коренізацією та націонал-комуніз- 
мом. Надалі коренізації вже не дозволялося плекати загальну атмосферу прі- 
оритетности місцевої національности в її власній республіці. Занадто дале
косяжні національні поривання обмежував терор. Щоб запобігти відроджен
ню націонал-комунізму, коренізацію однозначно віднесено до царини м’якої 
лінії, тобто надано їй другорядного значення. Окрім того, з огляду на дедалі 
сильнішу стривоженість невдоволенням росіян, коренізацію та національне 
вирівнювання відтепер здійснювали тихцем, без гучних кампаній, гасел та 
засудження великодержавних шовіністів. Нарешті, хоча налаштованість на 
мовну коренізацію офіційно не облишили, цьому питанню приділяли щораз 
менше уваги, і російська мова запанувала в усіх неросійських республіках, за 
винятком Грузії та Вірменії.

Метою держави було зберегти позитивний психологічний ефект ко
ренізації, запобігаючи посиленню національного ремства серед неросіян і 
водночас уникаючи небажаного посилення націоналістичних настроїв та 
невдоволення серед росіян. Матеріяли Гарвардського проекту опитувань 
дають підстави гадати, що завдяки цьому новому політичному курсові по
щастило дещо притлумити міжнаціональне суперництво. Натомість нестача 
національних технічних кадрів у східних регіонах («прогалина посередині») 
зберігалася, перетворившися відтак на постійну прикмету радянського жит
тя. Це зумовлювало міграцію росіян для виконання цієї технічної роботи. 
Однак, зважаючи на отриманий ними після 1933 року новий статус клеїль
ної речовини в багатонаціональній радянській державі, цей вислід не був аж 
таким небажаним. У наступному розділі розглянуто блискавичний ренесанс 
росіян.
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Серед процесів, започаткованих грудневими постановами Політбюра 
1932 року, чільне місце належало повній реабілітації російської культури та 
права росіян на національне самовираження. У 1933-1938 роках статус ро
сійської нації -  як і статус РСФРР -  було стрімко піднесено. Ці нові явища 
розхитували основи Імперії національного вирівнювання, яка передбачала 
притлумлення російського самовираження, щоб не провокувати захисного 
націоналізму з боку раніше пригноблених неросіян. Утім, реабілітація росій
ського національного самовираження не означала переходу від розбудови 
націй до русифікації. Як ми вже бачили, коренізація впродовж 1930-х років 
тривала, нехай сповільненим темпом; з другого ж боку, як ми ще побачимо, 
плекання неросійської національної свідомости після 1933 року насправді 
тільки посилилося. Натомість ренесанс росіян мав три головні складники: 
по-перше, формування російського національного простору шляхом руси
фікації РСФРР; по-друге, піднесення статусу та єднальної ролі російської 
культури в цілому СРСР; по-третє, запровадження росіян, які відтепер по
сідали центральне місце, до створеного раніше радянського національного 
устрою за допомоги метафори «дружба народів». Тут буде розглянуто перші 
два процеси, а третій становитиме предмет прикінцевого розділу книжки.

Незручна РСФРР
У липні 1980 року, за 58 років після утворення СРСР, Вячеслав Молотов 

зізнався своєму секретареві Фєліксові Чуєву, що комуністична партія так ні
коли до кінця і не розв’язала російського питання, тобто не визначилася зі ста
тусом велетенської РРФСР і російської нації у складі Радянського Союзу. У 
відповідь на нарікання Чуєва, -  мовляв, тільки Російська Республіка не має 
власної компартії, -  Молотов відказав, що спершу за Сталіна (у 1936-1937 
роках), а потім за Хрущова (у 1958-1965 роках) утворювали було спеціяльне 
бюро ЦК у справах РРФСР, але в обох випадках ця ініціятива не мала успіху. 
«Не те щоб [ми] забули [утворити ЦК компартії РРФСР. -  Т. М.], -  поясню
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вав Молотов, -  йому просто не знайшлося місця»1. Для російського народу 
таки ж не було власного місця. Росіяни завжди залишалися в Радянському 
Союзі незручною національністю, занадто великою, аби її зігнорувати, і вод
ночас занадто впливовою, аби надати їй однакового статусу з рештою осно
вних національностей.

По спливі лише десятиріччя після бесід Молотова з Чуєвим Боріс 
Єльцин ухопиться за російське питання, щоб зруйнувати СРСР. Багато ас
пектів розпаду Союзу, безсумнівно, і не снилися його засновникам, але це 
не стосується використання РРФСР проти СРСР, до якого вдався Єльцин. 
Навпаки, розуміючи виняткову загрозу з боку росіян для радянської єдности,
і Лєнін, і Сталін наполягали, що росіяни не повинні мати повноцінну націо
нальну республіку та решту національних привілеїв, наданих неросіянам. 
Як я писав у розділі 1, Лєнін і Сталін тісно співробітничали з 1913 року до 
середини 1922 року, тож мають усі підстави уважатися співтворцями Імперії 
національного вирівнювання.

А втім, коли справа в середині 1922 року дійшла до визначення формаль
ного устрою, Лєнін і Сталін розійшлися в поглядах, і їхня суперечка -  ціл
ком сподівано -  стосувалася засадничої проблеми статусу росіян і РСФРР.
10 серпня 1922 року Політбюро створило комісію на чолі зі Сталіним, щоб 
окреслити відносини між РСФРР і формально незалежними тоді радянськи
ми державами: Україною, Білорусією, Грузією, Вірменією, Азербайджаном, 
Бухарою, Хівою/Хорезмом і Далекосхідною Республікою2 ’. Сталін одразу ж 
запропонував, аби незалежні республіки ввійшли просто до складу РСФРР 
як автономії. Його план передбачав утворення народних комісаріятів трьох 
типів: об’єднаних, що діяли б лише на рівні РСФРР (як-от наркомати за
кордонних справ, зовнішньої торгівлі, військовий тощо), поділених, коли 
загальноросійська установа наглядала б за філіями в автономіях (як-от нар

1 Сто сорок бесед с Молотовим. Из дневника Ф. Чуева (Москва, 1991): 208-209.
2 Див.: «Из истории образования СССР», Известия ЦККПСС, N° 9 (1989): 191.
* Формально незалежні Україна (УСРР) і Білорусія (БСРР), як до створення СРСР, 
так і опісля, мали статус соціялістичних радянських (після прийняття Конституції 
1936 року -  радянських соціялістичних) республік, подібно до Азербайджану 
(АзСРР), Вірменії (ВСРР) і Грузії (ГСРР), які у березні 1922 року утворили Закав
казьку Соціялістичну Федерацію Радянських Республік (ЗСФРР); натомість Далеко
східна (ДСР), Бухарська (БНРР) і наступниця Хівинського ханату Хорезмська 
(ХНРР) республіки набули статусу народних радянських; до складу Російської 
Федерації (РСФРР) на серпень 1922 року входили 8 автономних республік (зокре
ма Башкирська, Горська, Татарська, Киргизька [майбутня Казакська АСРР, відтак 
Казахська РСР], Туркестанська та ін.) і 11 автономних областей. -  Ред.
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комати фінансів, праці тощо), та незалежних, що існували б лише на рівні ав
тономій (як-от наркомати юстиції, освіти тощо). 24 вересня комісія схвалила 
цю Сталінову пропозицію3.

Однак Ленін* негайно скритикував цей сталінський проект за безтак
тне приниження статусу незалежних республік. Натомість він запропону
вав надбудувати над РСФРР «новий поверх»4 із назвою «Союз Радянських 
Республік Европи і Азії»5. То мала бути така собі федерація незалежних дер
жав, куди РСФРР і решта радянських республік входили б як рівноправні 
члени6. Вже утворені автономні республіки набули б тоді нижчого статусу. 
Сталін спочатку опирався, але перед лицем Лєнінової рішучости відступив і 
пристав на цей план7.

Конфлікт між Леніним і Сталіним щодо конституційного устрою ра
дянської держави часто зображували як ленінський захист національних 
меншин від сталінського великодержавного шовінізму8. Звісно, саме таким 
є підхід до питання в Лєніновій статті з критикою Сталіна, Орджонікідзе та 
Дзєржинського як великодержавних шовіністів9. Але позірне враження є 
оманливим. У конституційних пропозиціях опонентів, що конкурували одна 
з одною, майже не було відмінности, коли йшлося про права неросіян. Обидва 
плани передбачали однакову трирівневу структуру наркоматів. Пропозиція 
Леніна виглядала трохи прихильнішою до незалежних республік, бо в ній 
було збережено видимість їхньої рівноправности з Росією (РСФРР), Гаран
товано вищий статус порівняно з республіками автономними та -  головне -  
відкинуто слово «російська» на позначення цілої держави. Це слово драту-

3 Див.: там само: 192-193,200-205. Грузія проголосувала проти, а Україна утрималася.
* Ленін тоді хворів і не брав особистої участи в засіданнях комісії, тому критикував її 
ухвали епістолярно, в листі від 26 серпня. -  Ред.
4 В. І. Ленін (В. Ульянов), «Про утворення СРСР. Лист Л. Б. Каменеву для чле
нів Політбюро ЦК РКП(б)», Н. Ленін (В. Ульянов), Національне питання (1910- 
1920р.р.): 202.
5 Там само: 201.
6 Див.: там само: 202.
7 Див.: «Из истории образования СССР: 205-215.
8 Ця інтерпретація поширилася в Радянському Союзі за часів Хрущова. Її прикла
ди можна віднайти й на Заході; див.: Moshe Lewin, Lenin’s Last Struggle (New York, 
1968): 43-63. Переконливе спростування цієї версії див.: Jeremy Smith, The Bolsheviks 
and the National Question, 1917-1923 (London, 1999): 180-189.
9 Див.: В. І. Ленін (В. Ульянов), «До питання про національності або про “автономіза
цію”», Н. Ленін (В. Ульянов), Національне питання (1910-1920p.p.): 339-345.
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вало неросіян, зокрема українців10. Із другого боку, сталінський план був на
багато прихильніший до вже наявних автономних республік, як-от Татарія 
чи Туркестан, які отримали б однаковий статус із Грузією та Україною.

Посутня незгода між Леніним і Сталіним стосувалася статусу Росії та 
росіян. Сталін залюбки погодився надати незалежним республікам вищого 
статусу від уже наявних автономних республік, але завзято опирався ство
ренню окремих ЦВК і Раднаркому для РСФРР:

Я гадаю, що всяка [...] ухвала в сенсі поправки т. Леніна має неминуче 
призвести до обов’язкового створення російського ЦВК з виключенням 
звідти восьми автономних республік (Татреспубліка, Туркреспубліка та 
ін.), що входять до складу РСФРР, до проголошення цих останніх неза
лежними поряд із Україною та рештою незалежних республік, до ство
рення двох палат у Москві (російської та федеральної) та, взагалі, до гли
боких перебудов, що тепер не зумовлено ні внутрішньою, ні зовнішньою 
потребою [...]и.

Сталіна в цьому разі турбувало не те, що статус восьми автономних рес
публік буде піднесено до статусу України. Його власна пропозиція саме це й 
передбачала. Йшлося йому тільки про постання окремого, суто російського 
ЦВК, який міг стати провідником місцевих російських інтересів і створи
ти ситуацію, коли в Москві співіснуватимуть два владні центри, -  беручи 
анахронічно, його бентежив евентуальний конфлікт Єльцина з Горбачовим. 
Сталінова пропозиція насправді більше відповідала духові Імперії націо
нального вирівнювання. Згідно з нею, росіяни отримували статус державо
творчої національности Радянського Союзу, а отже й не потребували неза
лежних національних установ, передбачених для всіх неросіян. Натомість 
Лєнінова пропозиція створювала напівросійську одиницю -  РСФРР, -  чиї 
органи почасти представляли Росію, а почасти правили за центральні уста
нови другого ґатунку.

Тривогу Сталіна з того приводу, що ленінський план призведе до по
яви російського уряду в Москві, загострили пропозиції татарського націо
нал-комуніста Мірсаїда Султан-Ґалієва, про що у цій книжці вже йшлося. 
Згадаймо, у жовтні 1922 року Султан-Ґалієв разом із кількома татарськи
ми прибічниками висловили ідею про те, що вже наявні автономні респу

10 Те саме стосується назви «Російська комуністична партія», що її тоді змінено на 
«Всесоюзна комуністична партія».
11 «Из истории образования СССР»: 208.

514



Незручна РСФРР

бліки мали б увійти просто до Радянського Союзу, а отже вийти зі складу 
РСФРР12. Обговорювану на той час пропозицію Султан-Ґалієв назвав не
справедливим поділом радянських народів «на пасинків і на справжніх 
синів»13. Сталін роздратовано засудив цей підхід як реакційний. Він запере
чував проти нього достоту з тієї самої причини, що спонукала його опирати
ся пропозиції Леніна:

Така пропозиція вимагає розпуску нашої федерації на клапті, разом зі 
створенням російського ЦВК -  не всеросійського, а російського ЦВК 
та російського Раднаркому. [Якщо автономні республіки вийдуть зі 
складу РСФРР], то як іще росіяни ввійдуть до Союзу. Ніяк інакше. Або 
вони залишаться поза Союзом, або зорганізуються. Російський ЦВК? 
Російський Раднарком? Товариші, чи нам це справді потрібно? [...] Я не 
бачу виправдання для такої пропозиції14.

Сталінові завваги не залишають сумніву: його суперечка з Леніним сто
сувалася російського питання. Ба більше, прагнучи зберегти РСФРР замість 
створювати новий СРСР, він бажав не так потішити серце росіян, як роз
зброїти їх. Найбільше він боявся появи окремої Російської Республіки за ре
цептом Султан-Галієва, і ленінська РСФРР увижалася йому як замашистий 
крок у цьому напрямку.

Із боку Сталіна то не була скороминуща тривога. Він повернувся 
до цього питання 1925 року, коли Мікоян, тодішній керівник Північно- 
Кавказького краю, підтримав пропозицію об'єднати Осетинську автоном
ну область (у складі Грузії) та Північно-Осетинську автономну область (у 
складі РСФРР) в одну Осетинську АСРР, підпорядкувавши її Грузинській 
Республіці15. Сталін спершу схвалив був цю ідею, бо поділ осетинів на дві на
ціональні території зі спільним кордоном порушував засади радянської на
ціональної політики16. А втім, під час відпустки 1925 року, багато подорожу
вавши Північним Кавказом і мавши нагоду детальніше обміркувати пробле
му, Сталін швидко засумнівався в доцільності такої політики17. Його нотатки 
про можливі наслідки осетинського возз'єднання є вельми промовистими:

12 Див.: Национальний вопрос на перекрестке мнений: 102-105.
13 Див.: Мирсаид Султан-Галиев, Статьи. Виступления. Документи (Казань, 
1992): 229.
14 Див.: там само: 429.
15 Див.: РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, спр. 765 (1925), арк. 11.
16 Див.: там само, спр. 33 (23.05.1925), арк. 80.
17 Див.: там само, спр. 68 (1925).
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[...Т]епер, живучи на Північному Кавказі й придивляючися ближче до 
дійсності, я бачу, що політика ця, доведена до крайнощів, конче мусить 
породити ряд серйозних мінусів, здатних ускладнити наше політичне ста
новище й у російських, і в неросійських районах. Найсумніше, що мінуси 
ці вже з’явилися, принаймні на Північному Кавказі. По-перше, слідом за 
осетинами питання про перетворення на республіку та вихід із РСФРР
із входженням до Закавказької Республіки ставлять чеченці. По-друге, 
Дагестан готує питання про вихід із РСФРР і входження до Закавказької 
Республіки. Без сумніву, за ними слідом підуть інґуші та решта. По-третє, 
бачачи все це, козаки (наразі терські та кубанські, але згодом до них до
лучаться і донські козаки) вже подейкують про автономію та створення 
козацьких республік, заявляючи, що вони «не гірші від осетинів чи дагес
танців», що в них «теж є свої окремі інтереси», що «нема чого кривдити 
росіян, відмовляючи їм у тому, що вже надано неросіянам». То є пагони 
російського націоналізму, себто найнебезпечнішого виду націоналізму.
Я вже не кажу, що така політика не може не підштовхувати національні 
республіки Півночі та Сходу РСФРР виходити з РСФРР і входити до 
СРСР як союзні республіки.
Розпад РСФРР -  на це може повернути, якщо не змінимо політику вже 
тепер. Як тут бути?
Або погодимося, що північнокавказькі національні області перетворять
ся на республіки, відійдуть до Закавказзя й утворять спільну федера
цію, -  і тоді, по-перше, доведеться піти на створення такої ж федерації з 
Татарської Республіки, Башкирської Республіки, Киргизької Республіки 
та інших, змирившися з розпадом РСФРР; по-друге, доведеться вдоволь
нити новопосталі «національні» прагнення козаків. Або ж треба втрима
тися від політики перетворення національних областей на республіки, 
твердо сказавши, насамперед осетинам, чеченцям, дагестанцям та іншим, 
що вони залишаться у складі РСФРР18.

Сталін іще раз недвозначно вияскравив небезпеку розпаду РСФРР й 
утворення етнічно російської республіки вкупі з супутнім посиленням ро
сійського націоналізму -  «найнебезпечнішого виду націоналізму» для Ра
дянського Союзу.

За кілька місяців, на грудневому (1925 року) Пленумі ЦК, Сталін му
сив знову повернутися до російського питання, коли напозір безневинна 
пропозиція перейменувати партію з «Російської комуністичної партії (біль

18 ЦК РКП(б) и национальний вопрос, кн. 1 (М., 2005), с. 297-298.
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шовиків)» на «Всесоюзну комуністичну партію (більшовиків)» викликала 
затятий спротив19. Ще 1923 року Хрістіан Раковський і Микола Скрипник 
заявляли, що вживати означення «российский» в назві загальнодержавної 
партії означає порушувати засади радянської національної політики, навіть 
якщо воно історично стосувалося російської держави, тоді як національність 
була «русская»20. Спроба перейменувати партію на Пленумі ЦК 1924 року 
спричинила суперечки, через що справу відклали на рік21. Тепер, коли цей 
рік минув, офіційна пропозиція, яку вніс Молотов і підтримав Сталін, на- 
разилася на критику з боку деяких найближчих Сталінових прибічників. 
Орджонікідзе виступив проти, висловивши добре відомий Сталіну аргу
мент: «Ми потрапимо в становище, коли поряд із усесоюзним ЦК матимемо 
ще й російський [русский] Центральний Комітет. Така ситуація, на мою дум
ку, не сприятиме подоланню націоналізму, а тільки розпалюватиме його»22. 
Ворошилов, нагадавши, що такі заперечення виринули були й під час об
говорення цього питання на Політбюрі, став на бік Орджонікідзе: «Тепер, 
коли хочуть перейменувати партію відповідно до назви уряду, логічно буде 
створити Російську [Русскую] Комуністичну партію, [...] ми муситимемо 
організувати російську партію, щоб російські товариші не почувалися обра
женими і щоб не розпалювати російський націоналізм»23. Нарешті, і Мікоян 
попереджав про можливу небезпеку для єдности партійних лав у разі появи 
російської партії: «Небезпека формальної суперечности [між назвою партії 
та держави. -  Т. М.] є істотно меншою, ніж небезпека створення двох пар
тійних центрів у Москві, бо поряд із загальнопартійним ЦК буде й ЦК РКП, 
що об’єднуватиме дві третини всієї партії. Ця обставина стане небезпечним 
клином, що зробить розкол у партії набагато простішим»24.

Ці заперечення поставили Сталіна у тяжке становище. По-перше, всі 
троє незгодних належали до кола близьких союзників і мали великий до
свід у царині національної політики на рідному для Сталіна Кавказі. По- 
друге, їхні заперечення майже повторювали його власну стурбованість з 
приводу російського питання. Тому відповідь Сталіна становить неабиякий 
інтерес. Він відмахнувся від занепокоєння щодо можливих російських об
раз, назвавши його «смішним», і -  майже у стилі свого майбутнього листа

19 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, спр. 200 (15.12.1925); спр. 205 (15.12.1925).
20 Див.: там само, спр. 200 (15.12.1925), арк. 16.
21 Див.: там само, ф. 558, оп. 11, спр. 1105 (15.12.1925), арк. 137.
22 Там само, ф. 17, оп. 2, спр. 205 (15.12.1925), арк. 4.
23 Там само.
24 Там само, арк. 6.
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Дєм’янові Бєдному -  схарактеризував росіян як «найбільшу, найкультурні- 
шу, найіндустріяльнішу, найактивнішу й найбільш радянську націю в нашій 
країні»25. Головне ж, він провів примітну різницю між РСФРР і Російською 
Республікою: Орджонікідзе, Ворошилов і Мікоян «правлять про великорусь
ку [русскую] партію, але ж ми насправді не маємо Великоруської [Русской] 
республіки. Є Російська [.Российская] Федеративна Республіка. Вона не ве
ликоруська [русская], а всеросійська [российская]»26. Для Сталіна ця відмін
ність була засадничою. Недарма ж він завершив свої нотатки з осетинського 
питання трьома пропозиціями стосовно зміцнення багатонаціонального ха
рактеру РСФРР: «Узяти курс на посилення РСФРР та об’єднання навколо 
неї національних областей і республік. Зміцнити бюджет РСФРР, зважаючи 
притому й на інтереси національних областей і республік. Висунути націона
ла на посаду заступника голови Раднаркому РСФРР»27.

Попри Сталінові зусилля, незручність РСФРР ставала дедалі очевидні
шою28. Установи РСФРР завжди мали напівцентральний статус. Наприклад, 
Наркомос РСФРР відповідав за всесоюзну програму національного вирів
нювання у центральних вишах. Із огляду на цей напівцентральний статус 
установам РСФРР було нелегко захищати інтереси РСФРР активно -  що й 
увиразнив спір за кордони між Україною та РСФРР у 1920-х роках. Із дру
гого боку, установи РСФРР, нехай центральні, вочевидь були другорядні й 
підзвітні своїм усесоюзним аналогам. Тому, всупереч твердженню Сталіна: 
мовляв, говорити про російське ремство смішно, російські місцеві керівники 
таки потерпали через брак власної республіки та республіканської партій
ної організації, що обстоювала б їхні інтереси так само завзято, як, примі
ром, Українська Республіка захищала інтереси українські. Реагуючи на це 
невдоволення, Політбюро в червні 1926 року утворило спеціяльну комісію 
під імпозантною назвою «з будівництва РСФРР, національних республік 
і областей»29 і доручило їй знайти розв’язання (аж до змін у конституції) 
проблем у стосунках між установами РСФРР та, з одного боку, всесоюзними 
органами, а з другого, -  її власними автономними республіками й областя
ми30. Очолив комісію Міхаіл Калінін, бо він як голова ЦВК РСФРР був тим 
членом Політбюра, чиє ім’я передусім пов’язували з російськими національ

25 Там само, арк. 5. Про лист Сталіна Дєм’янові Бєдному див. розділ 6.
26 Там само, арк. 5.
27 Там само, ф. 558, оп. 11, спр. 1105 (1925), арк. 161.
28 Див.: Национальний вопрос на перекрестке мнений: 114.
29 РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 566 (07.06.1926), арк. 32/25.
30 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 188 (1926), арк. 5-6.
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ними справами. Комісія Калініна працювала впродовж дев’яти місяців, без 
зайвих слів, але й без якихось практичних наслідків, хоча на її нарадах опри- 
явнилася низка засадничих проблем і підходів до їх розв’язання31.

Зокрема, ця комісія надала першу й одиноку політично санкціоновану 
нагоду висловити нагромаджене в РСФРР почуття скривджености -  як че
рез зверхність у республіці всесоюзних органів, так і через відносні приві
леї, що їх мала решта союзних республік. Із особливими заздрощами діячі 
РСФРР дивилися на Україну, яка сміливо й не без успіху протестувала про
ти всесоюзних рішень. Коли кілька промовців поскаржилися на панування 
союзного Центру, Калінін пожартував: «Якби тут були українці, то вони вам 
аплодували б»32. Учасники роботи комісії нарікали, що майже всю промис
ловість РСФРР, на відміну від інших республік, підпорядковано всесоюзній 
бюрократії: мовляв, РСФРР має найгірше становище в Союзі й те, що їй на
лежить, можна «полічити на пальцях». Станіслав Косіор, тоді секретар ЦК, 
заявив, що комісія має надати РСФРР усі переваги решти союзних респу
блік33. Отже, ЦК визнавав факт приниження ролі РСФРР.

Іще лунали скарги на те, що в РСФРР бракує деяких органів. Секретар 
ВЦВК Алєксєй Кісєльов навіть закликав створити Російську комуністичну 
партію з власним Центральним комітетом, за що його потім розкритикува
ли, але не покарали34. Осудові піддали звичай обсаджувати однакові пости 
на рівнях Союзу і РСФРР тими самими людьми (Раднаркоми та ЦВК як 
Союзу, так і РСФРР очолювали Алєксєй Риков і Міхаіл Калінін відповід
но), бо це применшувало значення органів РСФРР35. Ремство стосувалося 
й протегування Центром неросійських регіонів, бо «відсталі національності 
живуть, здебільшого, коштом центрального російського селянства»36. Отже, 
комісія Калініна була рідкісним, а може й одиноким місцем, де представники 
«великодержавницької національности» могли поговорити про свої кривди.

31 Матеріяли комісії Калініна див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 305 (1926-1927), 
арк. 1-85; спр. 435 (1926-1927), арк. 1-60; ф.3316,оп. 16а, спр. 211 (1926-1927), арк. 1-3; 
спр. 212 (1926-1927), арк. 1-142; спр. 272 (1926-1927), арк. 1-24; оп. 64, спр. 188 (1926- 
1927), арк.1-230; ф. 393, оп. 1с, спр. 196 (1926-1927), арк. 1-96; РГАСПИ, ф. 17, оп. 33, 
спр. 485 (1926-1927), арк. 1-77; оп. 85, спр. 108 (1926-1927), арк. 1-208; ф. 78, оп. 7, 
спр. 61 (1926-1927), арк. 1-97; спр. 62 (1926-1927), арк. 1-274; спр. 83 (1926-1927), 
арк. 1-18; спр. 88 (1926), арк. 1-67.
32 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 435 (1927), арк. 1,32,37.
33 РГАСПИ, ф. 78, оп. 7, спр. 62 (1927), арк. 37-38,51-52,55-56,78.
34 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, спр. 435 (1927), арк. 10.
35 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 64, спр. 188 (1927), арк. 198.
36 Там само, арк. 21,198.
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А втім, майже вся пара пішла в гудок. Завершивши роботу в березні 
1927 року, комісія Калініна передала свої резолюції на розгляд Політбюра. 
На жодну з її вельми скромних пропозицій, як я вже зазначив, не зважили. 
Політбюро все відкладало й відкладало обговорення доповіді комісії аж до 
лютого 1928 року, коли всі матеріяли без зайвих слів передано було до справ 
ЦКК-РСІ -  таким був безславний кінець її роботи37. Для конституційних 
змін і претензій на суверенітет час минув. Із початком першої п’ятирічки на
міри РСФРР позмагатися з Центром зробилися ще примарнішими.

Інтернаціоналізація РСФРР

Насправді, як ми знаємо з попередніх розділів, під час культурної рево
люції статус російської культури опустився найнижче. Кампанія латиніза
ції тоді охопила мови, які користувалися кириличною, або «російською», 
абеткою, що вона, мовляв, була абеткою самодержавного гніту, місіонерської 
пропаганди, великоросійського націонал-шовінізму38. Поновилася кампанія 
пропаганди, спрямована проти великодержавного шовінізму, та практика 
судового переслідування «шовіністів». Ба більше, після заяви Сталіна про 
те, що пришвидшене будівництво соціялізму супроводжуватиметься «роз
квітом» націй, пожвавився й процес множення національно-територіяль- 
них одиниць, який, своєю чергою, привів до подальшої інтернаціоналізації 
РСФРР. Станом на 1932 рік, після утворення (всупереч протестам місце
вих російських керівників) українських і білоруських національних рад, у 
РСФРР існувала мережа з приблизно 290 національних районів, 7 тис. на
ціональних сільрад і далеко понад 10 тис. національних колгоспів, не кажу
чи вже про десять автономних республік, дванадцять автономних областей і 
дев’ять автономних округ.

Розквіт націй під час культурної революції уможливив навіть віднайден
ня нових націй. Нечисленних марійців (200 тис.) було поділено на «луго
вих» і «гірських», і то ця друга, зовсім маленька (50 тис.) група дістала влас
ний національний район у складі Марійської автономної области39. В Грузії 
такого самого статусу зажадали мінгрели (250 тис.) -  і їм теж було створено

37 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 625 (24.03.1927), арк. 92/3; спр. 626 (31.03.1927), 
арк. 93/1; спр. 639 (16.06.1927), арк. 111/17; спр. 672 (09.02.1928), арк. 9/27.
38 Див. виноску 68 на с. 264.
39 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 141, спр. 1531 (1933), арк. 42. До 1935 року в цьому районі 
гірською марійською мовою вже виходило чотири газети. Див.: Летопись периодичес- 
кихизданий СССРв 1935 г. (Москва, 1935): 780.
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окрему національну пресу та шкільництво, хоча до національного району 
справа не дійшла40. Розквіт націй означав не лише визнання нових націй, але 
й піднесення племен до статусу національностей.

На початку 1920-х років численні радянські «малі народи Півночі» (нен
ці, чукчі та ін.) отримали особливий статус і особливі установи з огляду на 
їхню скрайню племінну «відсталість». Формою організації для них стали по- 
затериторіяльні родові ради, що репрезентували тільки корінне населення 
й перебували під патронатом Комітету Півночі з осідком у Москві41. З пер
спективи культурної революції ця система виглядала безнадійно застарілою 
та колоніяльною за духом. Залунали палкі заклики надати малим народам 
«повні національні права»42. В грудні 1930 року ВЦВК ухвалив постанову 
про створення національних рад на Крайній Півночі43. До 1931 року постали 
дев’ять національних округ, 65 національних районів і 411 національних сіль
ських рад44. Для народностей, чия загальна чисельність не сягала й тисячі, 
було розроблено писемність. Попри ці скромні показники, Анатолій Скачко, 
чільний обстоювач прав малих народів, хвалився, що національні ради стали 
засобом творення нових національностей із племен, котрі раніше й не мріяли 
про національне існування і пройшли за шість років усі стадії розвитку, що 
на них інші народи потребували тисячоліть. Така риторика була прикметною 
для найвищого сплеску культурної революції (з її розвоєвими утопіями) і 
для періоду найактивнішого множення націй у Радянському Союзі.

Русифікація РСФРР

Ця риторика збіглася також із апогеєм інтернаціоналізації РСФРР. 
Кубанська справа та національна інтерпретація кризи хлібозаготівель не 
просто започаткували поворот до прагматизму тихої коренізації та жорсто
кого придушення діяспорних національностей Радянського Союзу; вони

40 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 18, спр. 34 (08.081932), арк. 21/18; спр. 39 (02.09.1933), 
арк. 50/22; Летопись периодических изданий СССР в 1935 г.: 780-781.
41 Див.: Yuri Slezkine, Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North: 131-183.
42 Див.: П. Смидович, «Советизация Севера», Советский Север, № 1 (1930): 5.
43 Див.: «Постановление Президиума ВЦИК “Об организации национальннх обь- 
единений в районах расселения мальїх народов Севера”», Советский Север, № 1 
(1931): 230-233; ГАРФ, ф. 3316, оп. 23, спр. 1313 (1930-1931); Yuri Slezkine, Arctic 
Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North: 269-272.
44 Див.: А. Скачко, «VIII пленум Комитета Севера», Советский Север, № 5 (1931): 5; 
П. Е. Терлецкий, «Национальное районирование Крайнего Севера», там само, № 7-8  
(1930): 13.
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стали також знаком доволі стрімкого переходу від множення націй до націо
нальної консолідації. Недарма ж ключова постанова Політбюра від 14 груд
ня 1932 року не тільки засудила українізацію та зініціювала депортацію ку
банських козаків, а й поклала край українізації та існуванню українських 
національних рад на Північному Кавказі:

Негайно перевести на Північному Кавказі книговодство радянських і ко
оперативних органів «зукраїнізованих» районів, а також усі друковані га
зети та журнали з української мови на російську мову як зрозумілішу для 
кубанців, а також підготувати й до осені перевести викладання в школах 
на російську мову45.

Наступного дня іншою постановою Політбюра українізацію скасовано 
по всій РСФРР:

ЦК ВКП(б) і Раднарком СРСР рішуче засуджують виступи та пропози
ції, які йдуть від поодиноких українських товаришів, щодо обов'язкової 
українізації цілої низки районів СРСР (наприклад, на Далекому Сході, в 
Казакстані, Середній Азії, Центрально-Чорноземній області тощо). Такі 
виступи можуть тільки грати наруч тим буржуазно-націоналістичним 
елементам, які, бувши вигнані з України як шкідливі елементи, проника
ють до новоукраїнізованих районів і ведуть там розкладницьку роботу46.

Як ми бачили в розділі 7, українську допомогу землякам в РСФРР тепер 
почали виставляти як форму українських зазіхань на РСФРР47.

Згадані дві постанови започаткували раптовий розворот політики в бік 
русифікації РСФРР. Під цим окресленням я розумію скасування неросій
ських національно-територіяльних одиниць та інших національних установ 
у російських областях і краях РСФРР і допущення цих установ тільки в ав
тономних республіках і областях, що на них русифікація не поширювалася. 
Українців у РСФРР було майже вдвічі більше проти другої за чисельністю

45 Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів: 293.
46 РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 911 (15.12.1932), арк. 126/50.
47 Див.: О. Шліхтер, «Посилимо більшовицьку пильність на фронті боротьби за здій
снення ленінської національної політики на Україні», Більшовик України, № 9-10 
(1933): 77; М. Орлов, «Проти націоналістичних настанов у роботі УРЕ», Більшовик 
України, № 7-8 (1932): 67-68; П. П. Любченко, «Про деякі помилки на теоретичному 
фронті», Комуніст, № 166 (04.07.1933): 3.
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меншини -  казахів (7,9 млн проти 3,85 млн, згідно з переписом 1926 року). 
Вони становили 29,7% неросійського населення РСФРР й абсолютну біль
шість (53,1%) серед неросіян у російських регіонах РСФРР48. Тому скасу
вання всіх українських національних установ, як і білоруських (хоча ця мен
шина була набагато менш численною: 640 тис.), означало важливий крок до 
адміністративної русифікації РСФРР49.

Зіставлення результатів переписів 1926 року і 1937 року оприявнює не
абиякий вплив цієї адміністративної перебудови. Під час обох переписів рес
понденти могли вільно вказувати свою національність. Табл. 38 засвідчує, як 
різко зменшилася кількість людей, що називали себе українцями та білору
сами в РСФРР. У їхніх рідних республіках аналогічного зменшення не спо
стерігалося. Як показано в табл. 39, це скорочення найбільше далося взнаки 
в регіонах, що мали спільний кордон з Україною, особливо на Північному 
Кавказі та насамперед на Кубані, де терор проти українців у 1932-1933 роках 
був найжорстокіший.

Табл. 38. Українське та білоруське населення по республіках

Перепис 1926 року Перепис 1937 року

Населення Частка, % Населення Частка, %

РСФРР/РРФСР
Українці 7.873.331 7,8 3.087.022 3,0
Білоруси 637.634 0,6 349.214 0,3
Українська СРР/РСР
Українці 23.218.860 80,1 22.212.525 78,2
Білоруська СРР/РСР
Білоруси 4.017.301 80,6 4.361.804 83,9

Підраховано за вид.: Всесоюзная перепись населення 1926 года, т. IX—XI; Всесоюзная перепись на
селення 1937 г. Краткие итоги: 85-86.

48 Підрахунки -  на підставі результатів перепису 1926 року; див.: Всесоюзная перепись 
населения 1926 года, т. IX (Москва, 1929): 65-95.
49 Спеціяльного рішення про скасування білоруських територіяльних одиниць й уста
нов в РСФРР не було. Здається, постанови Політбюра від 16 грудня 1932 року, якою 
національний терор поширено з України на Білорусію, вистачило, аби запровадити 
однакове потрактування українців і білорусів у РСФРР.
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Табл. 39. Українське населення по регіонах РСФРР/РРФСР 
(1926,1937 роки)

Регіон
Перепис 1926 року Перепис 1937 року

Населення Частка, % Населення Частка, %

Північний Кавказ 3.106.852 37,15 212.857 2,84
Кубань/Краснодарський край 915.450 61,48 51.588 2,82
Центрально-Чорноземний 1.651.853 15,26 709.126 5,51
Казахстан 23.218.860 80,10 22.212.525 78,20
Далекий Схід 315.203 10,43 328.286 14,41

Підраховано за вид.: Всесоюзная перепись населеная 1926 года, т. IX—XI; Всесоюзная перепись на
селення 1937 г. Краткие итоги: 85-96.

Високий показник на Далекому Сході великою мірою пов’язано з безперервним напливом укра
їнських рільників-переселенців, який компенсував утрати внаслідок асиміляції.

Отак ураз національно-територіяльні одиниці забрано тільки українцям 
і білорусам. В інших випадках русифікація РСФРР проходила поступовіше. 
І все-таки вже в грудні 1933 року, коли національний відділ ВЦВК скликав 
третю нараду в справах національних меншин, було зрозуміло, що постанови 
Політбюра від 14 та 15 грудня 1932 року поставили під загрозу саме існування 
національних рад50. Голова національного відділу ВЦВК Ниґмет Нурмаков 
розхвалив наявну в РСФРР мережу національних рад, але водночас заявив, 
що процес формування нових рад уже завершено. Ба більше -  він застеріг, 
що цей процес зайшов уже задалеко:

Декотрі національні меншини, виконуючи свідомо чи несвідомо завдан
ня буржуазно-націоналістичних елементів, вимагали виокремлення в 
особливі райони геть зовсім незначних груп національних меншин. [...] 
виокремлення незначних груп національних меншин в особливі райони, 
без потрібних для цього економічних і фінансово-бюджетних умов, ніяк 
не відповідає інтересам швидкого розвитку трудящих цих національних 
меншин, бо організація таких кволих безперспективних районів може не 
допомогти цьому розвиткові, а навпаки -  загальмувати його51.

50 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 128, спр. 2-3 (26-27.12.1933).
51 Н. Н. Нурмаков, «III Всероссийское совещание работников среди национальнмх 
меньшинств», Революцію и национальности, № 1 (1934): 81.
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Політику множення національностей відтепер затавровано було як бур- 
жуазно-націоналістичну.

Нове заперечне наставлення до множення національностей супрово
джувала позитивна переоцінка ролі російської культури. Нурмаков наго
лосив на потребі краще знати російську мову й піддав сумніву доцільність 
рідномовного шкільництва: «Національні школи всіма мовами відкривають 
не для того, щоб конче навчити національною мовою, а щоб дати освіту наці
ональним меншинам»52. Це твердження геть зовсім суперечило дотогочасній 
політиці й узагалі ставило під сумнів освіту мовами національних меншин. 
Однак представник Наркомосу погодився, що російській мові належиться 
пріоритет: «Треба прилучатися до мови, яка має велику культуру»53.

Гострий контраст між цією лаконічною заввагою й осанною, що її спі
вав Скачко формуванню нових націй, засвідчує відстань між гребенем куль
турної революції та початком Великого відступу: з одного боку, утопійний 
дискурс множення національностей, з другого -  реалізм національної кон
солідації. Між цими двома періодами були грудневі постанови Політбюра 
1932 року та кампанія проти українського націоналізму. Відлуння цих подій 
зачіпало всі ділянки національної політики, хоча, як зазначено в розділі 9, 
їх достеменне політичне значення зразу нелегко було збагнути. В 1933-
1937 роках тривало балансування між двома можливими вислідами: скасу
ванням усіх інституцій національних меншин та повною адміністративною 
русифікацією (як це сталося з українцями в РСФРР) або ж невеличкою ко
рекцією курсу, яка б не зачіпала основ вибудуваного національного устрою. 
Ревізія коренізації лише в обмежених рамках свідчить, що зреалізовано було 
другий варіянт.

Спочатку й виглядало на те, що так може статися. Як показує табл. 40,
1935 року мережа національних рад у РСФРР, коли зробити корекцію на 
українські та білоруські втрати, була десь така сама, як і 1932 року. Станом 
на 1935 рік у пересічному національному районі титульна нація становила 
більшість населення; тут були рідномовне шкільництво і преса, а на керів
них посадах працювало чимало представників місцевої національности; крім 
того, район міг розраховувати на прихильне ставлення з боку вищих органів 
у справі бюджетного фінансування. Втім, майже все книговодство в цих ра
йонах здійснювано російською мовою. Отже, для сільської людности, належ
ної до національних меншин, певна система наче вже вистоялася.

52 ГАРФ, ф. 1235, он. 28, спр. 2 (1933), арк. 204.
53 Там само, арк. 147.
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Табл. 40. Національні ради в РСФРР станом на 1935 рік

Регіон Національні
райони

Частка від 
загальної 
кількости 
районів, %

Національні 
сільські ради

Частка від 
загальної 
кількости 

сільських рад,
%

РСФРР 161 6,8 3.004 7,0
Області та краї 107 6,2 2.334 6,8
АСРР 50 9,5 615 7,5
Автономні області 4 4,3 45 3,0

У таблиці враховано майже всі національні райони та сільради. У випадку «змішаних» рад за
гальну кількість поділено між двома національностями. Коли в переліку є тільки райони, без зазна
чення сільських рад, підрахунок кількости цих останніх здійснено на пропорційній засаді.

Натомість міським установам для національних меншин пощастило 
куди менше. Хоча в містах національні ради подекуди існували, загалом цю 
засаду годі було ефективно пристосувати до міських обставин. Порядком 
компенсації зорганізували складну систему національних установ у містах, 
як-от національні клуби, школи, трудові бригади, гуртожитки, червоні кут
ки54. Після 1932 року ця система хутко занепала. На початку 1933 року за
суджено вимогу татар створити національні татарські майстерні та коопера
тивні крамниці на Донбасі, бо вона, мовляв, «побудує китайський мур між 
росіянами і національними меншинами» та й узагалі «чужа пролетарській 
організації виробництва»55. Хоча ця вимога цілком уписувалася до старої 
системи, тепер її таврували як контрреволюційну.

«Відповідальні працівники» промислових і профспілкових органів за
вжди виявляли агресивну ворожість щодо радянської національної політики, 
а надто до національного вирівнювання. Тепер вони геть зовсім припинили 
здійснювати цю політику в російських регіонах РСФРР. На 1934 рік зразкові 
програми вирівнювання на Північному Кавказі та Нижньому Надволжі пе
рестали діяти56. Вирівнювання у царині освіти відтоді поширювалося тільки

54 Див.: С. Абрамов, Национальная работпа советпов в городах (Москва, 1935); А. Иб- 
рагимов и С. Садьїков, Успехиленинской национальной политики на Урале (Свердловск, 
1932): 26-34; Материали и решения 3 общегородского нацмен-совещания (Ростов-на- 
Дону, 1932).
55 Н. Сафаров, «Против извращения нацполитики», Революцію и национальности, № 4 
(1933): 75-76.
56 Див.: А. Тажуризин, Очерки о хозяйственном и культурном стпроительстпве в нацио- 
нальньїхрайонах Нижней Волги (Сталинград, 1934): 40-41.
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на союзні й автономні республіки і ще тривало в центральних московських 
та ленінградських вишах. Ліпша доля судилася міським національним шко
лам, хоча їхня кількість теж почала поступово скорочуватися з 1933 року57. 
На ділі число учнів у школах для національних меншин зменшилося по 
РСФРР (за винятком автономних республік) із понад мільйона в 1932/1933 
навчальному році до 605 тис. 383 -  в 1935/1936-му, а відтак -  до 417 тис. 
316 -  в 1937/1938-му58. Як показує табл. 41, 1933 року розпочався й подіб
ний процес відмирання міських газет для національних меншин. Занепад 
установ для національних меншин у російських містах започаткував поділ 
РСФРР на російський простір, де національним меншинам не надавали 
окремого статусу, та неросійський простір: автономні республіки та області.

Табл. 41. Газети для національних меншин в РСФРР/РРФСР 
(за винятком автономних республік і областей)

РІК Обласні та крайові Міські Усього

1927 14 2 16
1928 15 2 17
1929 14 3 17
1930 16 4 20
1931 17 9 26
1932 26 12 38
1933 29 15 44
1934 25 12 37
1935 23 12 35
1936 19 7 26
1937 16 4 20
1938 12 3 15
1939 2 2 4
1940 0 0 0

Підраховано за вид.: Газети СССР 1917-1960. Библиографический справочник (Москва, 1970— 
1984). Обласні та крайові газети видавали організації обласного або крайового рівня. Міські газети 
видавали міські та районні (в містах) організації або промислові підприємства.

Національні установи дедалі виразніше зосереджувалися в автономних 
республіках і областях РСФРР. 1934 року татарську та чуваську газети, ви

57 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. ЗО, спр. 825 (1937), арк. 92; спр. 831 (1937), арк. 76.
58 Див.: ГАРФ, ф. 2306, оп. 70, спр. 935 (1935-1936), арк. 37; РГАСПИ, ф. 17, оп. 114, 
спр. 633 (01.12.1937), арк. 75/7,131-132.
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давані в Москві, перебазовано до титульних республік59. Зліквідовано такі 
центральні установи у справах національних меншин, як Комнац (1934), що 
обслуговував освітні потреби, та Компівніч (1935), що опікувався малими 
народами Півночі60. Припинено й випуск часописів для національних мен
шин61.

Ця загальна тенденція, а надто новий наголос на російськомовній осві
ті зняли табу з теми асиміляції. До 1932 року радянську політику було не
двозначно спрямовано проти асиміляції, хай навіть добровільної. 1929 року 
Сталін стверджував: «Вам, звичайно, відомо, що політика асиміляції без
умовно виключається з арсеналу марксизму-ленінізму, як політика анти
народна, контрреволюційна, як політика згубна»62. Після 1933 року поста
ли новий підхід і нова риторика. 1934 року секретар Ради національностей 
Абдулгай Таджиєв привселюдно сказав, що посилає своїх дітей, чиєю рідною 
мовою є узбецька, до російськомовної школи. Свою заяву він супроводив 
прикметним коментарем:

Непорозуміння відбуваються фактично на місцях через те, що спостері
гається спротив асиміляції. Є таке явище на місцях, воно спостерігається 
навіть серед комуністів. Насправді ми не можемо протидіяти асиміляції.
Ми маємо цілком ясну національну політику й обов’язкової асиміляції 
ніколи не можемо допустити. Цього ми не дозволимо, а от природну аси
міляцію ми повинні всіляко вітати, ми повинні вітати таку природну аси
міляцію, що йде своїм ходом. Це дуже добре, бо у висліді вона веде до 
єдиної нації, до єдиної мови63.

Усього двома роками раніше ці завваги було б засуджено за великодер
жавний шовінізм -  із посиланням на промову Сталіна на партійному з’їзді 
1930 року.

Цей приклад не поодинокий. 1936 року наступник Таджиєва на посаді 
секретаря Ради національностей Аляксандар Хацкевіч висловився в тому ж 
дусі:

59 Див.: Газети СССР1917-1960. Библиографический справочник, т. 1: 29.
60 Див.: ГАРФ, ф. 296, on. 1, спр. 280-281.
61 Орган Компівночі «Советский Север» припинив виходити 1935 року; північнокав- 
казький журнал «Революция и горец» -  1933 року, «Литература национальностей 
СССР» -  1935 року, «Просвещение национальностей» -  1935 року. Жоден із них не 
було заступлено якимось аналогом.
62 Й. В. Сталін, «Національне питання і ленінізм. Відповідь товаришам Мєшкову, 
Ковальчукові та іншим», Твори, т. 11 (Київ, 1953): 346.
63 ГАРФ, ф. 3316, оп. 27, спр. 766 (1934), арк. 125-126.
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Багато хто неправильно розуміє права національних меншин у справі 
господарства та культури, їх розвитку. Кажуть: «Якщо ти нацмен, то хоч 
не хоч тобі накидають національну школу. [...] Книговодство своєї ради 
мусиш вести лише національною мовою» [...]. [Однак] слід звернути ве
лику увагу на здійснення права вільного вибору і послуговування будь- 
якою мовою на вибір самого населення й кожного громадянина зокрема.
[...] Кожен наг^мен повинен мати право ліквідувати свою неписьменність 
рідною мовою, але якщо він бажає ліквідувати неписьменність росій
ською мовою, мешкаючи де-небудь у  краях і областях РСФРР, то йому 
треба надати це право та повну можливість [курсив мій. -  Т. М]64.

Тут упадають в очі кілька моментів. По-перше, Хацкевіч виділяє росій
ські регіони РСФРР як природні зони асиміляції. По-друге, як і Таджиєв, він 
наполягає на «праві» асимілюватися, а не на примусовій асиміляції. Це ста
ло новою офіційною позицією65. По-третє, Хацкевіч посилався на бажання 
окремих неросіян, а не на нові державні настанови. То не було суте лицемір
ство. Багато батьків неросійської національности таки ж і прагнули підви
щити життєві шанси своїх дітей, давши їм російськомовну освіту. Право на 
асиміляцію було не тільки новою державною політикою, а й давнім бажан
ням великої частини розпорошених національних меншин.

Право на асиміляцію означало відкинення курсу на множення націй і за
ступлення його політикою національної консолідації. Передвісником цього 
повороту стало здійснене 1934 року об'єднання Чечні з Інґушетією в одну 
Чечено-Інгуську автономну область вкупі з виробленням єдиної чечено- 
інґуської літературної мови. Рух у напрямку до національної консолідації 
дістав потужний поштовх у зв'язку з принагідною заввагою Сталіна у звер
ненні, присвяченому новій конституції: «До Радянського Союзу входять, 
як відомо, близько 60 націй, національних груп і народностей»66. Звісно, то 
не було щось аж так добре відоме. Перелік, скомпонований для перепису 
1926 року, містив близько 200 народностей, а після коригування 1927 року -  
172 народності67. Ба більше, станом на 1936 рік власні національні ради мали

64 ГАРФ, ф. 3316, оп. 27, спр. 766 (1934), арк. 125-126.
65 Пор.: С. Диманштейн, «Отношение марксизма-ленинизма к вопросу об ассимиля- 
ции национальностей», Революция и национальности, N° 7 (1935): 57-63.
66 Й. Сталін, Про проект Конституції Союзу РСР. Доповідь на надзвичайному 
VIIIВсесоюзному З'їзді Рад 26 листопада 1936р. (Київ, 1953): 9.
67 Див.: Francine Hirsch, «The Soviet Union as a Work in Progress: Ethnographers and 
the Category Nationality in the 1926, 1937, and 1939 Censuses», Slavic Review, vol. 56 
(1997): 263-264.
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понад 100 різних національностей68. Число, яке подав Сталін, ледве покри
вало 51 радянську національність із власного округою, областю або респу
блікою69.

Сталінова заввага, звісно, вплинула на підготування перепису 1937 року. 
Ще на початку 1935 року журнал «Революция и национальности» надруку
вав дискусійну статтю, що містила переглянутий список зі 121 радянської 
національности для використання під час нового перепису70. Остаточний 
перелік для перепису 1937 року зменшено було до 107 національних кате
горій (із них понад десяток -  для громадян інших країн)71. 1939 року його 
далі скорочено до 59 «основних національностей» (в опублікованому ва- 
ріянті -  57) і, отже, узгоджено нарешті зі Сталіновою заввагою, кинутою
1936 року72. Перепис 1937 року було використано для пропагування права 
на асиміляцію. Його появі передувала низка газетних публікацій, що звер
тали особливу увагу на право кожного вибирати свою національність73.
Із огляду на масштабні переселення людности та зміни кордонів, порів
нювати між собою дані переписів 1926 і 1937 роках непросто. Та все ж у 
табл. 42 віддзеркалено факти чималої асиміляції. Ця статистика, навіть із 
поправкою на різке скорочення кількости українців і білорусів, засвідчує 
помітне зменшення частки неросіян. Неросійське населення російських 
регіонів РСФРР (тобто країв і областей) скоротилося з 12 млн 841 тис. 825 
(15,76%) у 1926 році до невеликого показника 4 млн 116 тис. 241 (4,71%)
1937 року74. Отже, до початку 1937 року русифікація РСФРР помітно про
сунулася вперед.

68 Див.: Б. Гранде, «Материальї для уточнення списка народов СССР», Революційі и на- 
циональности, N° 4 (1935): 78; ГАРФ, ф. 3316, оп. 29, спр. 577 (1936), арк. 1-132.
69 Див.: Административно-территориальное деление союзньос республик на 1 марш 
1937 г. (Москва, 1937): IV.
70 Див.: Б. Гранде, «Материальї для уточнення списка народов СССР»: 81-87.
71 Див.: Всесоюзная перепись населення 1937 г. Краткие итоги: 83-84, 228-229. Дуже 
компетентний і докладний аналіз процесу компонування списків 1937 і 1939 років 
подає Френсин Гірш. Див.: Francine Hirsch, «The Soviet Union as a Work in Progress: 
Ethnographers and the Category Nationality in the 1926,1937, and 1939 Censuses»: 266- 
276.
72 Див.: Francine Hirsch, «The Soviet Union as a Work in Progress: Ethnographers and the 
Category Nationality in the 1926,1937, and 1939 Censuses»: 275-276.
73 Див.: ibid.: 268.
74 За тими самими джерелами, що й у табл. 42.
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Табл. 42. Національний склад населення РСФРР/РРФСР у 1926,1937 роках

Рік
Загальна
кількість

населення
Неросійське
населення

Частка 
неросійського 
населення, %

Неросійське 
населення 

без українців 
і білорусів

Частка 
неросійського 

населення 
без українців 
і білорусів, %

1926 100.623.474 26.551.378 26,39 18.040.413 17,93
1937 103.919.847 18.558.453 17,86 15.122.217 14,56
1939 109.397.463 19.089.187 17,45 15.271.344 13,96

Підраховано за вид.: Всесоюзная перепись населеная 1926 года, т. IX: 34-51, 65-79; Всесоюзная 
перепись населеная 1937 г. Краткие итоги: 85-96; Всесоюзная перепись населення 1939 года. Основнім 
итоги: 59-79.

Наприкінці 1937 року адміністративна русифікація Російської РФСР 
раптово дістала новий імпульс із появою низки постанов Політбюра й 
Оргбюра. В грудні 1937 року Політбюро випустило постанову, яка скасову
вала школи та культурні інституції діяспорних національностей Радянського 
Союзу (зокрема, німецькі, польські, фінські, естонські, латиські)75. Постано
ву цю заходилися втілювати в усіх «неросійських школах у російських райо
нах», що означало закриття 4 тис. 598 шкіл для національних меншин в об
ластях і краях Росії76. Наступною серією ухвал Оргбюра зліквідовано всі пе
дагогічні виші77. На середину 1938 року в російських регіонах РРФСР, отже, 
мали залишитися тільки російськомовні школи78.

Окрім того, в грудні 1937 року Політбюро видало аналогічну постанову 
про скасування національних рад діяспорних національностей79. Офіційно 
вона не поширювалася на решту національних меншин Російської Федерації. 
А втім, оскільки саме західні національні меншини мали найсильніші націо-

75 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 994 (11.12.1937), арк. 56/75. Ухвалу Оргбюра, яку 
потвердила ця постанова, див.: там само, оп. 114, спр. 633 (01.12.1937), арк. 75/7.
76 Див.: там само, оп. 114, спр. 829 (01.12.1937), арк. 75/7,129-132.
77 Див.: там само, спр. 640 (04.03.1938), арк. 82/11; спр. 844 (04.03.1938), арк. 82/11, 
171-174.
78 Пітер Блітстайн, який працював над дисертацією, присвяченою національній 
політиці у 1934-1953 роках, поінформував мене, що це рішення не було виконано ціл
ком послідовно, і деякі неросійськомовні школи в російських регіонах функціонували 
надалі.
79 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 994 (11.12.1937), арк. 56/76. За підставу правила по
передня ухвала Оргбюра: там само, оп. 114, спр. 633 (1.12.1937), арк. 75/6.
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нальні ради, їх скасування захитало цілу систему. Після 1938 року згадки про 
національні райони та сільради щезають. їхню долю можна зреконструю- 
вати хіба що на підставі даних про динаміку видання газет районного рівня 
для національних меншин (див. табл. 43). З 1937 року кількість газет для 
національних меншин у російських регіонах Російської РФСР неабияк ско
рочується (з 36 до 21), але в національно-територіяльних утвореннях (союз
них і автономних республіках та областях) вона навіть трохи зростає (із 78 
до 80). 1940 року в російських регіонах РРФСР уже не було жодної газети 
для національних меншин вище від районного щабля (див. табл. 43), тоді як 
у національно-територіяльних утвореннях Радянського Союзу таких газет 
виходило два десятки80. Іншими словами, на 1940 рік СРСР було поділено 
на простори російський (області та краї РРФСР), де майже завершено ру
сифікацію всієї громадської сфери, та неросійський, де статус національних 
меншин і надалі визнавано.

Табл. 43. Сільські газети районного щабля для національних меншин

Рік Області та краї 
РСФРР/РРФСР

Автономні 
республіки 
та області

Союзні республіки

1930 7 7 6
1931 19 17 15
1932 32 25 23
1933 35 ЗО 26
1934 34 35 31
1935 39 41 33
1936 39 41 33
1937 36 43 35
1938 27 41 41
1939 23 38 41
1940 22 39 41
1941 21 39 41

Підраховано за вид.: Газети СССР1917-1960. Библиографический справочник.
Вилучено діяспорні національності: фінів, естонців, латишів, поляків, німців, болгар, греків, че

хів, корейців, китайців, курдів та іранців, -  усі їхні газети до 1939 року було зліквідовано.

80 Підраховано за вид.: Газети СССР 1917-1960. Библиографический справочник. 
1940 року в автономних республіках і областях РРФСР було три республіканські й 
одна міська газети для національних меншин, тоді як у союзних республіках СРСР - 
дев’ять республіканських або обласних і сім міських газет.
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На додачу, в 1937-1938 роках зліквідовано майже всі центральні устано
ви у справах національностей, що дотривали до того часу. Комзет, який зор
ганізував був сільськогосподарське переселення євреїв, припинив існування 
1938 року81. В перебігу реорганізації ВЦВК у Верховну Раду РРФСР зник 
його національний відділ82. Заразом скасовано всі національні відділи кра
йового, обласного та республіканського щаблів. Відмовилися й від інституту 
спеціяльних представників автономних республік і областей при ВЦВК, що 
неабияк допомагали обстоювати інтереси своїх територій83. Останні газети 
для національних меншин, чиї редакції перебували в Москві, перестали ви
ходити 1939 року84. Так само закрито й нечисленну решту центральних жур
налів, що висвітлювали національні проблеми85. Президія Ради національ
ностей, бувши дуже діяльною в 1935-1937 роках, сховалася в тінь напри
кінці 1937 року86. А втім, то був єдиний зацілілий центральний політичний 
орган, до чиєї компетенції формально належало національне питання.

Отже, на 1938 рік запущено було механізм зумисної, всеохопної та ціле
спрямованої русифікації публічної сфери в Російській Федерації. Цей про
цес призвів до поділу Радянського Союзу на центральне російське ядро та 
неросійську «національну» периферію. Така етногеографія нині здається са
моочевидною і не потребує особливих роз’яснень, хоча насправді це відносно 
недавня історична побудова. В 1920-х роках, завдяки державній підтримці 
множення націй, багатонаціональність пронизувала ввесь Радянський Союз 
і, зокрема, РСФРР. Суто російського простору не існувало. Створення тако
го російського простору відбулося в 1930-х роках, унаслідок свідомої страте
гії національної консолідації та русифікації публічної сфери.

Щоправда, ця стратегія породжувала неабияку суперечність у самісінь
кому осерді новотвореної радянської національної політики. В 1920-х роках 
СРСР виробив був послідовну, дарма що утопічну, модель зняття напруги 
між заведеною системою територіяльного тлумачення національносте та за

81 Щодо ліквідації Комзету та його зарубіжного фінансового спонсора «Аґроджойнту» 
див.: ГАРФ, ф. 5446, оп. 29, спр. 1-13 (1938).
82 Див.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 141, спр. 1880 (1937), арк. 1-13.
83 Див.: там само, ф. 1235, оп. 141, спр. 2153 (1938), арк. 1-6; спр. 1880 (1937), арк. 4-9.
84 Див.: Газети СССР1917-1960. Библиографический справочник, т. 1:11-66.
85 «Революция и письменность» -  1937 року, «Революция и национальности» -  
1937 року, «Революционньїй Восток» -  1937 року, «Советское строительство» -  
1937 року, «Власть советов» -  1938 року.
86 Свідчення такої раптової зупинки в роботі див.: ГАРФ, ф. 3316 (особливо оп. ЗО і 65) 
та ф. 7523 (особливо оп. 65с).
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садою збереження позатериторіяльної національної ідентичности кожного 
індивіда: то була піраміда національних рад. Ліквідація національних райо
нів і сільрад та скорочення кількости національних округ і областей під час 
ухвалення нової конституції 1936 року вирізало з цієї піраміди її серединний 
шар (див. табл. 44). Етнічні чистки періоду Другої світової війни, коли було 
зліквідовано кілька автономних областей і республік, іще більше послабили 
центральну частину піраміди. Для певної -  не такої вже й неістотної -  час
тини радянського населення ці кроки відродили розбіжність між паспорт
ною і територіяльною національністю. Розпорошені національні меншини 
опинилися без державної підтримки збереження власної національної іден
тичности. Якщо вони асимілювалися самі або -  як це сталося з українцями 
та білорусами в РРФСР -  мусили асимілюватися, суперечности не виника
ло. Однак, як ми побачимо в наступному розділі, паспортна система і дедалі 
дужчий примордіялізм поставили нові перепони на шляху винародовлення.

Табл. 44. Піраміда національних рад (1932,1938 роки)

бл. 1932 року бл. 1938 року

Національна територіяльна 
одиниця Кількість Національна територіяльна 

одиниця Кількість

1. Радянський Союз
2. Федеративні респуб

ліки
3. Союзні республіки
4. Автономні республіки
5. Автономні області
6. Автономні округи
7. Національні райони
8. Національні сільські 

ради
9. Національні колгоспи

10. Особиста національ
ність

1

2
7
15
16 
10 

290

7.000
10.000

147.027.915

1. Радянський Союз
2. Федеративні респу

бліки
3. Союзні республіки
4. Автономні республіки
5. Автономні області
6. Автономні округи

10. Особиста націо
нальність

1

1
11

16
8
10

161.753.176

Як показує ця суперечність, русифікація РСФРР являла собою опера
тивну реакцію на практичну проблему. Вона потроху увиразнилася по слідах 
кубанської справи, водночас із докорінним переглядом радянської націо
нальної політики. Важливим чинником, що спонукав до русифікації РСФРР, 
була щораз дужча недовіра радянської влади до національних окраїн, спри
чинена страхом перед понадкордонними етнічними зв’язками, а також опо
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ром колективізації з боку національних груп. Оці -  дедалі сильніші -  пі
дозри щодо певности «національної периферії» Радянського Союзу природ
но породжували тенденцію покладатися на «російське ядро». Русифікація 
РСФРР мала на меті зміцнити це російське ядро.

Невдоволення росіян радянською Імперією національного вирівню
вання стало ще одним важливим -  і безпосереднішим -  стимулом для ру
сифікації РСФРР. Це невдоволення було повсюдним і глибоким. Російські 
селяни чинили запеклий спротив політиці надання неросіянам привілеїв у 
землеволодінні, а також долученню територій із переважно російським на
селенням до неросійських республік. У промисловості російське робітни
цтво не менш завзято опиралося вирівнюванню для національних меншин. 
А головне, радянські вирівнювальні заходи не влаштовували компартійних 
чиновників -  етнічних росіян, котрі завжди противилися їх реалізації завзя
тіше від некомуністів. Русифікація РСФРР стала відповіддю на це російське 
невдоволення. Вирівнювання відтепер здебільшого практикували по націо
нальних окраїнах Радянського Союзу. Якщо ж ці заходи і надалі застосову
вали в центральних російських регіонах (до певної міри така ситуація мала 
місце, наприклад, у високій школі), то тихцем, аби не дратувати росіян. Гучна 
кампанія 1930-1934 років проти великодержавного шовінізму припинилася. 
Національні меншини в російських регіонах РСФРР змушені були присто
суватися до російського панування навколо себе. Натомість росіяни тепер 
почувалися в себе вдома у власній національній республіці.

Отже, русифікація РСФРР була частиною явно присутнього в 1930-х ро
ках свідомого намагання розв’язати незмінно пекуче для Радянського Союзу 
російське питання: яку саме роль мають відігравати росіяни та російська 
культура в багатонаціональному устрої радянської держави? Пропозицію 
Султан-Ґалієва створити Російську Республіку в 1923 році відкинули, бо 
через свою величину та силу вона загрожувала б як центральному державно
му апаратові, так і неросійським республікам. Більшовицьким розв’язанням 
цієї проблеми стала Імперія національного вирівнювання. Ця стратегія зміц
нювала єдність радянської держави двома способами. По-перше, притлум
люючи російську національну культуру й залишаючи росіян без власної на
ціональної республіки, вона зводила нанівець імовірність накинення держа
ві власне російських національних інтересів. По-друге, розбудова піраміди 
національних рад забезпечувала повсюдно присутню в Радянському Союзі 
засаду багатонаціональности, завдяки чому кожна національність мала за
певнену можливість національного вираження скрізь у цілій державі. Цим 
мала б досягатися національна злютованість СРСР. Однак до 1933 року ра
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дянське керівництво дійшло висновку, що ця стратегія провалилася, бо, з 
одного боку, неабияк дратувала росіян, а з другого, провокувала появу небез
печних сепаратистських настроїв націонал-комуністичного штибу.

Русифікація РСФРР давала змогу залагодити проблему національно
го ремства росіян у межах РСФРР, але не створювала офіційно усталено
го механізму забезпечення національного самовираження росіян у цілому 
Радянському Союзові. В ґрунті речі то було компромісне розв’язання, яке 
формувало суто російський простір в областях і краях РСФРР, де кожен ро
сіянин міг почуватися в себе вдома з національного погляду, -  але без по
стання загрозливої Російської Республіки. РСФРР не перетворилася на 
офіційну представницю російських національних інтересів. Наближенню 
до цієї мети могло посприяти створення у вересні 1936 року окремого бюра 
ЦК у справах РСФРР, яке мало компенсувати брак російської компартії87. 
А втім, у цьому бюрі не було впливових членів; збиралося воно заледве сім 
разів, обговорювало малозначущі питання, ніяк не пов’язані з власне росій
ськими національними прагненнями, і було розпущене у квітні 1937 року88. 
Зазнає фіяска подібна спроба й за часів Хрущова. Щоби створити дієвий 
механізм утілення новосхваленого курсу на національне самовираження ро
сіян, можна було йти двома шляхами: або на рівні РСФРР/РРФСР, або на 
рівні Союзу. Відкинення першого варіянта вело до застосування другого.

Русифікація письма та символічна політика 
Великого відступу

Від грудня 1932 року центральне місце і єднальну роль російської на
ції та російської національної культури поступово почали утверджувати на 
всесоюзному рівні. Реабілітація й дедалі виразніше звеличування всього 
російського були складовою частиною процесу, що його Ніколай Тімашев 
охрестив «Великим відступом». Ідеться про поступову відмову від рево
люційних і утопійних заходів у громадсько-культурному житті на користь 
традиційних вартостей, часто передреволюційного зразка. Серед числен
них прикладів, які навів Тімашев, можна назвати занедбання прогресивної 
освіти й повернення до традиційних методик викладання, заборону абортів, 
утруднення розлучень, засудження авангардної штуки та пропаганду реаліс
тичної літератури, народного мистецтва й російської класики, а також пере
несення акценту з класово зорієнтованої інтернаціоналістської пропаганди

87 Див.: РГАСПИ, ф. 607, он. 1, спр. 11 (1936), арк. 2.
88 Див.: там само (1936-1937), арк. 1-166.
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на патріотичний російський націоналізм89. Пишучи 1946 року, Тімашев спо
дівався, що Великий відступ триватиме і -  нехай манівцями -  «скерує націю 
до такого стану, який постав би, якби [більшовицька] утопія не перервала 
[її] органічного розвитку»90. Цей стан, на переконання автора, мав би відпо
відати поняттям демократії та ринкової економіки. Пророк із Тімашева ви
явився кепський, та і його аналізові ситуації 1930-х років -  попри весь блиск 
його Zeitgeschichte -  далеко було до адекватносте. Адже в політичній та еко
номічній галузях після 1933 року настав період інтенсифікації (і аж ніяк не 
відкинення) найважливіших завдань сталінського соціялістичного наступу: 
форсованої індустріялізації, колективізації, націоналізації, скасування рин
ку, політичної диктатури91. Отже, термін «Великий відступ» годі визнати за 
надто вдалий. Та все ж, оскільки він закоренився в ужитку, я використову
ватиму його на позначення традиціоналістських тенденцій у громадській та 
культурній сферах після 1933 року, відкидаючи, однак, еволюційну перспек
тиву, накреслену Тімашевим, та його твердження, дотичні до політичної й 
економічної царин.

Найважливішою прикметою Великого відступу була реабілітація росій
ської нації. Важливими були як далекосяжні наслідки цього процесу -  від
кинення чинної до 1933 року засади радянської єдносте (Імперія національ
ного вирівнювання) і формулювання натомість її нової засади (дружба наро
дів), -  так і його роль у перебігу Великого відступу. Під багатьма оглядами, 
реабілітація росіян була передумовою Великого відступу, бо годі уявити, як 
без неї могла статися переорієнтація на традиційні російські суспільні та 
культурні вартості. В цьому розумінні до Великого відступу неабияк спри
чинилося поступове увиразнення національно забарвленої радянської ксе
нофобії, що зумовлювало опертя на російський стрижень і завзятий опір уся
ким впливам із-за кордону, хоча не менше значення мав і державний патер
налізм, який виник унаслідок сталінської революції згори. Цей патерналізм 
відводив провідну роль державі як рушієві та провідникові суспільних пере
мін. Отже, він плекав суспільство дедалі пасивніше та дисциплінованіше, що

89 Див.: Nicholas S. Timasheff, The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in 
Russia (New York, 1946).
90 Там само: 19.
91 Тривкі наслідки цих докорінних змін справили набагато потужніший вплив на що
денну рутину та на еволюцію радянського суспільства, аніж «Великий відступ». Див. 
блискучий опис неочікуваних наслідків подібних політичних та економічних змін у 
маоїстському Китаї у праці: Andrew Walder, Communist Neo-Traditionalism: Work and 
Authority in Chinese Industry (Berkeley, Calif., 1986).
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складалося б із керівної верхівки та загалом однорідної маси народу (то було 
державне бачення поділу «ми»/«вони»), Це сприяло традиціоналістським 
реформам доби Великого відступу, вкупі з реабілітацією російської націо- 
нальности. Таким чином Великий відступ і реабілітація російськости навза
єм себе підтримували.

Метафору Тімашева до певної міри виправдовує одна обставина. Слово 
«відступ» точно віддзеркалює поступовість позначуваного процесу, що про
ходив непевно, не цілком послідовно, з хилитаннями, подеколи навіть із 
рухом навспак. У ділянці національної політики Великий відступ почав
ся навально: з кубанської справи, грудневих постанов 1932 року й терору 
1933 року на Україні. Ці події недвозначно засиґналізували зміну націо
нальної політики, але не давали ясної відповіді на питання, чи намічався її 
поміркований перегляд (згідно з буквою постанов), а чи повний розворот 
(як можна було виснувати з кампанії терору). Обидва варіянти, як і евен
туальне повернення до попереднього становища, у період 1933-1938 років 
годі було скидати з рахунку. Така непевність була прикметною рисою полі
тики Великого відступу. Коли брати етнічні чистки та русифікацію РСФРР, 
під час Великого відступу переміг курс на повний розворот. Коли ж брати 
ширший контекст коренізації та вирівнювальних заходів у високій школі, її 
наслідком був поміркований перегляд. Така сама непевність оточувала й ре
абілітацію російської національносте.

У 1919-1932 роках символічна політика латинізації дозволяла східним 
національним верхівкам поміркований пантюркізм і русофобію, а також пев
ну самодіяльність у справі культурної революції. У 1933-1940 роках сим
волічна політика термінологічної реформи та русифікації так само служи
ла іншим місцевим верхівкам і центральним властям для засвідчення нової 
ролі російської національносте та культури в усьому Радянському Союзі. 
Як показано в розділі 5, латинізаційний рух досяг апогею в 1931-1932 ро
ках, коли було замінено на латинку кілька кириличних альфабетів і запро
поновано перевести на неї писемність східних фінів і чувашів. У листопаді
1932 року Рада національностей заслухала дворічний звіт ВЦК НА і загалом 
позитивно оцінила його у відповідній ухвалі92. 1933 року ВЦК НА планував 
далі докладати зусилля до латинізації абеток східних фінів і чувашів. Однак 
до січня 1933 року ці плани втратили актуальність. У першому числі часо

92 Див.: «Об итогах работьі по латинизации. Постановление Президиума Совета 
Национальностей ЦИК Союза СССР по докладу ВЦК Нового Латинизированного 
Алфавита при Президиуме ЦИКС», Революция и письменность, № 1 (1933): 140-141.
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пису ВЦК НА, опублікованому напередодні лютневого (1933 року) пленуму 
Наукової ради ВЦК НА, явно відчутно нову тональність, яка незабаром уті
лилася в новий курс на самому пленумі93.

Цей курс означав кінець латинізації. Передова стаття, присвячена пле
нумові, недвозначно стверджувала: «[...С]ьогодні ми можемо сказати, що 
начорно роботу щодо латинізації закінчено. Найближче завдання полягає в 
закріпленні та подальшому розвитку досягнутих успіхів». Дальша робота пе
редбачала створення та врегулювання «національних термінологій, ортогра- 
фій літературних мов, словників і граматик»94. Термінологія привернула до 
себе особливу увагу пленуму, і виступ із цього приводу Сємьона Діманштейна 
якнайліпше ілюстрував нову ідеологічну атмосферу. Діманштейн напосівся 
на обидва символічні стовпи латинізації: пантюркізм і русофобію. За його 
словами, тюркологічний з’їзд 1926 року зробив чимало доброго, але «дуже 
багато мав наставлень шкідливих, суто націоналістичних, пантюркістських». 
У термінології це виявилося у спробах «створення єдиної великої тюркської 
або тюрко-татарської нації, єдиної тюркської мови, поновлення колишньої 
величі Сходу»95.

А втім, за головну мішень Діманштейнові правила русофобія: «праг
нення по-всякому, за всяку ціну уникати російських термінів; тверджен
ня, що ліпше давати які завгодно інші чужі слова та терміни, аби тільки не 
російські»96. За підґрунтя такому мовному «пуризмові» правило «старе на- 
ставлення до російської мови»97 як мови русифікації, наставлення, що вже 
зробилося неприйнятним: «Чи залишилася російська мова для неросійсько
го населення нашого Союзу за час революції тим, чим вона була до неї? Ні, 
не залишилася. По-перше, цією мовою неросійські національності самохіть 
отримують багато дуже для себе корисного. [...] Оригінали праць Леніна та 
Сталіна й усі основні документи революції з’явилися російською мовою [...]. 
Окрім того, тепер російська мова стала інакшою за своїм класовим змістом»98. 
Діманштейн висловлювався дуже ясно. Зазіхання на російську мову відте
пер дорівнювало зазіханню на революцію, а отже, й на саму державу.

93 Див.: К. Алавердов, «На вьісшую ступень», там само: 3-7.
94 «Вперед к дальнейшим победам на фронте язиковой культури», Письменность и ре
волюція, сб. 1 (1933): 4.
95 С. М. Диманштейн, «Принципи создання национальной терминологии», там само: 
31 .
96 Там само: 33.
97 Там само.
98 Там само: 34.
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Заввага про російську мову як мову Леніна та Сталіна зринула невипад
ково. То був стандартний троп у риториці 1930-х років. Звідси -  маніякальна 
стурбованість щодо точности й чистоти перекладу «класиків марксизму-лє- 
нінізму» національними мовами". Зачепив це питання й Діманштейн. Він 
відзначив згубну тенденцію до перекладу «міжнародних термінів». До них 
належали не тільки справді міжнародні марксистські терміни на кшталт 
«пролетаріят», «клас», «соціялізм», але й суто російські, як-от «совет» 
(рада), «пятилетка» (п’ятирічка), «кулак» (куркуль), ба навіть «генеральная 
линия партии»т. Підшукування рідномовних відповідників для цих термі
нів -  справу цілком природну й нескладну -  відтепер трактовано було як 
ідеологічно підозрілу: «Із переплутування понять виходить викривлення 
класової лінії, викривлення генеральної лінії партії [...]»101.

Нарешті, Діманштейн піддав критиці й засаду першенства діялектів і 
виступив на користь засади асиміляції. За його словами, створювати літе
ратурну мову для кожної етнографічної групи було б неправильно. Декотрі 
з-поміж них мали вживати літературну мову більшої спорідненої національ- 
ности, як, скажімо, мінгрели -  грузинську: «Немає сенсу вести нескінченне 
подрібнення нації без крайньої необхідносте»102. Інші оберуть собі російську 
мову. Діманштейн слушно підкреслив, що багато батьків були в цьому пи
танні непохитні: «Не накидайте нам нашої старої мови, не примушуйте на
ших дітей бути такими ж безпорадними, як ми»103. То був один із найперших 
і виразних прикладів формулювання новонароджуваної політики етнічної 
консолідації та права на асиміляцію.

Діманштейнова промова та резолюції пленуму були зразком централь
них директив у ділянці національної політики, типовим для 1933 року. Як 
і виступ Нурмакова в грудні 1933 року, постанови про українізацію від 
грудня 1932 року та листопада 1933 року чи скасування центральної броні, 
промова Діманштейна та ухвали пленуму давали зрозуміти: 1) що попере
дня політика вможливила контрреволюційні дії та 2) що вона не буде далі 
розбудовуватися, але триватиме по-старому, з невеличкою корекцією. Як і 
в інших сферах політики, формальні запевнення спочатку блякли перед ли

99 Див.: Michael Smith, Language and Power in the Creation o f the USSR, 1917-1953 
(Berlin, 1998): 151-154.
100 Див.: C. M. Диманштейн, «Принципи создания национальной терминологии»: 
35-36.
101 Там само: 36.
102 Там само: 37.
103 Там само: 38.
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цем застрашливого звинувачення в контрреволюції, через що латинізатори 
цілком сподівано змінили свою поставу. До середини 1933 року ВЦК НА 
щез із-перед очей публіки. Без жодного оголошення чи пояснення припинив 
виходити його журнал, а вже заповіджений шостий пленум ніяк не міг від
бутися104.

Якщо латинізатори перестрашилися, то їхні опоненти посмілішали. 
Перша проба зондування нової політичної атмосфери мала місце в Татарії. 
У привселюдному виступі влітку 1933 року перший секретар Татарського 
обкому Міхаіл Разумов запропонував перевести татарське письмо з латин
ки на кирилицю. Два інші секретарі обкому підтримали цю ідею в пресі. 
Пропозицію обговорили та схвалили на наступному пленумі обкому -  лише 
з одним голосом проти105. Резолюція обкому офіційно санкціонувала пере
хід 14 вересня 1933 року. Окрім того, вона засуджувала незапровадження 
міжнародної термінології в її російській формі106. Однак перехід не перетво
рився на реальність. Латинізатори виступили проти нього, використавши 
бюрократичні канали, і резолюцію хутко відкликали107. 1938 року один та
тарський діяч завважив, що Разумова та його спільників тоді «притягали до 
суворої відповідальности»108. Вони хибно зінтерпретували надавані сигнали.

Та чи справді? Покарання Разумова не було аж таким суворим. Його 
призначили першим секретарем Східно-Сибірського крайкому (фактично 
йшлося про підвищення), і він вів далі свою боротьбу, виступаючи тепер 
за переведення на кирилицю письма малих народів Півночі, що деякі з них 
мешкали у його новій вотчині109. Ба більше, він присвятив більшу частину 
свого виступу на XVII з’їзді ВКП(б) непримиренній критиці латинізації. 
Увагу він зосередив на короткій історії латинізації, яку випустив 1932 року 
латинізатор І. Хансуваров і яка містила вже неактуальні на той час напади 
на «русифікаторську писемність» та заклики користуватися «міжнародним 
альфабетом»110. Не виходячи поза символічний рівень і засуджуючи русофо
бію, Разумов домігся цілковитого успіху. Його промова стала стимулом для

104 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 28, спр. 766 (1935), арк. 22-45; спр. 769 (1935), арк. 198-206.
105 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 4369 (1937), арк. 50; спр. 4370 (1937), арк. 152-153.
106 Див.: там само, спр. 4390 (14.09.1933), арк. 170.
107 Див.: там само, оп. 114, спр. 571 (28.10.1934), арк. 222-223; ГАРФ, ф. 3316, оп. 65, 
спр. 1525 (1934), арк. 4.
108 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 4353 (1938), арк. 212.
109 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 65, спр. 1525 (1938), арк. 4.
110 Див.: XVII сьезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический от- 
чет: 215.
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засудження брошури Хансуварова спочатку в партійній газеті «Правда», а 
відтак і в теоретичному журналі «Большевик»111.

Доля цієї брошури вельми повчальна. Наявний у нарисі Хансуварова на
пад на місіонерську російську абетку був цілком нормальним явищем для 
доби культурної революції. Рецензії на брошуру, оприлюднені на зламі 1932—
1933 років, поціновували її як виняткову112. За якийсь рік вона стала контр
революційною. «Правда» лютилася з приводу оголошеної Хансуваровим 
«війни російській абетці», що за джерело їй правила авторова «націонал-де- 
мократична концепція в писемності, яка засадничо нічим не відрізняється 
від української та білоруської нацдемівських концепцій у питаннях мови 
та літератури»113. То був найгірший із можливих закидів (адже українські 
та білоруські мовознавці належали до першочергових жертв національного 
терору 1933 року), заклик застосувати політику навзаємного взалежнення 
мови й терору також і на Сході. Заступник голови ВЦК НА негайно написав 
вибачного листа до журналу «Большевик», відхрещуючися від Хансуварова, 
а Діманштейн засудив брошуру в дуже самокритичній статті114. Здавалося, 
настає час чистки.

А втім, обійшлося без чистки. Натомість відбувся натужний перегляд 
латинізації в найвищих партійних і радянських органах. 7 серпня 1933 року 
Оргбюро доручило Культпропові здійснити всеохопну ревізію латинізації та 
подати відповідні пропозиції протягом півтора місяця115. Культпропівська 
ревізія, відкладена до травня 1934 року, виробила нову офіційну лінію щодо 
латинізації, потвердивши доцільність цієї політики й відзначивши помилки 
в її здійсненні. Було запропоновано перейти до таких засад: 1) не вдаватися 
до латинізації, коли більшість живе за кордоном (наприклад, корейці, перси); 
2) не створювати окремої писемности, якщо йдеться про двомовну або дуже 
нечисленну національну групу; 3) не вдаватися в майбутньому до латиніза
ції альфабетів, які вже існують на базі кирилиці. Ці засади були відлунням

1,1 Див.: Л. Ровинский, «Об одной национал-демократической концепции»; Д. Ор- 
лицкий, «Национал-демократизм в вопросах язьїка и письменности». Причиною га
ласу була праця: И. Хансуваров, Латинизация -  орудие ленинской национальной по- 
литики (Москва, 1932).
112 Див.: Г. П. Сердюченко, [Рец.], Письменность и революция, № 1 (1933): 211-213; 
В. С-нин, [Рец.], Революционний Восток, № 5 (1932): 157-159.
1.3 Л. Ровинский, «Об одной национал-демократической концепции»: 3.
1.4 Див.: С. Диманштейн, [Рец.], Революция и национальности, № 6 (1934): 96-103 (зо
крема, с. 102-103).
115 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 114, спр. 357 (07.081933), арк. 151/22.
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змін у національній політиці, що сталися після 1932 року: 1) перемоги ра
дянської ксенофобії над принципом П’ємонту; 2) утвердження ідеї етнічної 
консолідації та права на асиміляцію; 3) підвищення статусу російської куль
тури. Перевірка скритикувала також недостатню увагу до помилок і шкідни
цтва в термінології. Були намагання перекладати такі міжнародні терміни, 
як «совет», «совхоз» і «копхоз». Знайдено випадок, коли «партийньїй» пере
кладено як «упереджений», а «генеральная линия» як «шахська дорога»116. 
Цей документ, зрештою оприлюднений у вигляді постанови ЦВК 17 серпня
1935 року, аж ніяк не був катастрофою для справи латинізації117. Навіть після 
усунення перелічених ґанджів величезна більшість златинізованих альфабе- 
тів залишалися б без змін.

Постанова ЦВК врешті санкціонувала поновлення політики латинізації 
(як і делатинізації). Заступник голови ВЦК НА негайно опублікував про
грамову статтю в часописі Ради національностей118. Почав виходити влас
ний журнал ВЦК НА, відбувся, нарешті, його стільки разів відкладений 6-й 
пленум. Місцеві комітети, що призупинили були свою роботу, тепер її по
новили119. З другого боку, місцеві чиновники, настрахані було татарською 
справою, знову почали наполягати на переведенні письма на кирилицю. 
Зважаючи на висловлене засудження латинізації абеток малих та ізольова
них народів, цей рух доволі сподівано очолили кабардинці, підтримувані пів- 
нічнокавказькими чиновниками крайового щабля, та різні регіони (Східний 
Сибір, Далекий Схід, Північний край), що опікувалися малими народами 
Півночі.

Звісно, ВЦК НА опирався цим намаганням обернути латинізацію на- 
вспак. Йому не раз закидали перешкоджання або ненадання допомоги в пе
реведенні латинських альфабетів на кирилицю. Ніколая Яковлєва, одного 
з чільних учасників розроблення абеток на латинській основі для народів 
Північного Кавказу, звинуватили в тому, що він під час двох поїздок на 
Кавказ силкувався зупинити здійснення кабардинських планів. Іще його 
звинуватили в сприянні появі нових латинських альфабетів для кількох ма

116 Там само, спр. 571 (1934), арк. 233-239. Окрім того, матеріяли перевірки містили 
критику роздутости багатьох алфавітів і множення всіляких латинських літер.
117 Щодо подробиць бюрократичного політиканства перед появою постанови -  див.: 
ГАРФ, ф. 3316, оп. 65, спр. 1525 (1934), арк. 1-20; спр. 1645 (1935), арк. 2-5; оп. 13, 
спр. 23 (1935), арк. 111 зв.; РГАСПИ, ф. 77, on. 1, спр. 456 (1934), арк. 2-5.
118 Див.: Д. Коркмасов, «От алфавита -  к литературному язику», Революция и нащональ- 
ности, № 9 (1936): 34-42.
119 Див.: Письменностьи революция, сб. 2 (1936); ГАРФ, ф. 3316, оп. 28, спр. 769 (1935), 
арк. 220-222; РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 4399 (1936), арк. 94/11.
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лих народностей Дагестану120. 1935 року таки ж і схвалено два нові латинські 
альфабети, як потім виявилося -  останні121. Опір латинізаторів роздратував 
Хацкевіча: «Немає державної дисципліни в апараті ВЦК НА; наукові праців
ники ВЦК НА, бувши у відрядженнях, допомагали складати інші альфабети, 
всупереч ухвалам Ради Національностей (“робота” професора Яковлєва). 
Така праця апарату ВЦК НА перекручує й дискредитує діяльність ВЦК НА 
та не сприяє зміцненню латинізації»122.

Як можна виснувати з ремарки Хацкевіча, він усе ж прагнув урятува
ти латинізацію123. У таких сферах політики, як становище західних націо
нальних меншин, вирівнювальні заходи в системі високої освіти, ради на
ціональних меншин та латинізація, радянські органи, відповідальні за м’яку 
лінію (ЦВК і Рада національностей, ВЦВК і його національний відділ), 
послідовно противилися згортанню національної політики, здійснюваної 
до 1933 року. Ще й у лютому 1937 року, на VII пленумі ВЦК НА, Хацкевіч 
привселюдно виступив проти настрою на перегляд латинізації: «Ми повинні 
налагодити цю справу поважно й не стрибати від однієї абетки до іншої [...]. 
Треба пам’ятати, що коли міняється абетка, певна кількість населення стає 
неписьменною»124.

Отже, в обороні латинізації підносили голос головно центральні радян
ські органи. Атакували ж її місцеві партійні керівники, які зверталися до 
центральних партійних органів за спиною ЦВК та Ради національностей. 
Пробою сил у справі перегляду латинізації став випадок із кабардинським 
альфабетом. ВЦК НА знав про намір кабардинців перейти на російську аз
буку ще з 1933 року, але впродовж трьох років успішно запобігав цьому кро
кові125. Нарешті, кабардинські партійні чинники в березні 1936 року зреагу
вали, виславши до Москви делегацію, яка демонстративно зневажила ВЦК 
НА, відмовившися від розмови з ним, і натомість звернулася безпосередньо 
до ЦК партії, прохаючи схвалити перехід на кирилицю. Вочевидь, їх не
офіційно підтримали, бо 7 квітня 1936 року Кабардино-Балкарський обком 
проголосував за перехід на російську графіку. Президія ВЦК НА зібралася

120 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 114, спр. 607 (19.05.1936), арк. 607/2,36-37.
121 Див.: Н. Яковлев, «О развитии и очередннх проблемах латинизации алфавитов». 
Культура и письменность Востока, кн. II (1936): 33.
122 Див.: ГАРФ, ф. 3317, оп. 28, спр. 770 (1936), арк. 76.
123 Див.: ГАРФ, ф. 17, оп. 13, спр. 27 (1936), арк. 201,256-258.
124 «VII пленум ВЦК НА», Революция и национальности, № 3 (1937): 65-66.
125 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 114, спр. 571 (28.10.1934), арк. 15/8, 222; ГАРФ, ф. 3316, 
оп. 28, спр. 769 (1935), арк. 233; оп. ЗО, спр. 784 (1936), арк. 1.
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14 травня, щоб обговорити цю подію, і думки присутніх розійшлися. А втім, 
трьома днями пізніше вона цей перехід таки схвалила126. Причина такої по- 
ступливости незабаром вийшла на поверхню. Питання вже обговорили на 
Оргбюрі ЦК ВКП(б), яке пристало на кабардинську пропозицію. Серед ма- 
теріялів на підтримку цього рішення була, зокрема, жорстко антилатиніза- 
ційна доповідь Карла Баумана, керівника наукового відділу ЦК127. Відтак 
Рада національностей не забарилася санкціонувати цей перехід 5 червня
1936 року, і кабардинська стала першою офіційно зделатинізованою мовою в 
Радянському Союзі128.

Можна було б очікувати, що це рішуче втручання з боку ЦК на користь 
кабардинців викличе повальний перехід на кирилицю. Та насправді до се
редини 1937 року на кириличну абетку переведено лише писемність малих 
народів Півночі (в лютому 1937 року), хоча цей процес уже встиг розпоча
тися й для інших північнокавказьких народів та для дрібних народностей 
Сибіру: ойротів, хакасів і шорців. Отже, перегляд латинізації обмежувався 
малими народностями РСФРР, чиї рідні мови на той час уже фактично не 
спромоглися довести власну життєздатність. Один із делегатів Карачаю в 
Раді національностей так і заявив: «Карачаївський народ не лише за росій
ську абетку, а й за російську мову»129. Тож переведення кабардинців на кири
личну азбуку пояснювали прагненням зробити для них приступнішими ро
сійську мову та культуру. Звісно, саме з цих міркувань символічного ґатунку 
для кабардинців не запровадили російського альфабету від початку.

Отже, десь із середини 1935 року до середини 1937 року відбувалося сві
доме змагання з приводу масштабів перегляду латинізації та символізованої 
нею культурної політики. І то позиція ЦК бентежила своєю невизначеністю. 
Здавалося, символічна політика Великого відступу зміщує рівновагу в куль- 
турнополітичній царині на користь зміцнення престижу російської мови та 
культури в усьому Радянському Союзі, а особливо -  посилення їхньої аси
міляційної ролі щодо «малих та ізольованих» народів РСФРР. А втім, із цим 
процесом під час Великого відступу співіснував підтекст терору.

Терор був пов’язаний насамперед зі звинуваченнями в термінологічно
му саботажі. До 1933 року такі звинувачення зринали переважно в Україні

126 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 29, спр. 579 (1936), арк. 1-10.
127 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 114, спр. 607 (19.05.1936), арк. 51/2,28-29,38-45.
128 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 29, спр. 579 (1936), арк. 13. Щоправда, комі-зирянська мова 
повернулася до кирилиці ще 1935 року, але це було зроблено на місцевому рівні, без 
дозволу центральних органів.
129 ГАРФ, ф. 3316, оп. 13, спр. 27 (1936), арк. 193.
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та Білорусії, з огляду на особливу стривоженість через небезпеку від транс
кордонних етнічних зв’язків на західному радянсько-польському порубіж- 
жі130 Риторика, якою супроводжувалася кампанія за перегляд латинізації, 
підкреслювала привабливість російської мови та культури, тоді як риторика 
з приводу термінологічного саботажу наголошувала на зловмисних контр
революційних намаганнях націоналістів підважити єднальні культурні узи 
між російським ядром і національними окраїнами. Звинувачення в саботажі 
стосувалися передусім перекладу класиків марксизму-лєнінізму-сталінізму. 
У 1933-1937 роках ця тема заполонила журнали, спеціялізовані на націо
нальному питанні131. Було створено цілу систему вишколу компетентних пе
рекладачів та нагляду за перекладацькою справою. У 1937-1938 роках деда
лі відчутніший підтекст мовного саботажу вирине на поверхню й зумовить 
цілковитий перегляд латинізації та подальше посилення єднальної функції 
російської мови та культури.

Мова та Великий терор

Два чільні історіографічні конструкти, вживані на окреслення подій у 
Радянському Союзі впродовж 1930-х років, -  Великий відступ і Великий те
рор -  існують у паралельних вимірах, не перетинаючися між собою. Великий 
відступ означає докорінну зміну суспільної та культурної політики в широ
кому діяпазоні питань. Великому теророві дотеперішня історіографія не на
давала політичного змісту. Його інтерпретують у контексті боротьби за вла
ду: у традиційній парадигмі йдеться про встановлення особистої диктатури 
Сталіна над усіма суперниками та диктатури партії над затомізованим сус
пільством; у ревізіоністській парадигмі -  про покарання Центром неспро
можної та скорумпованої місцевої бюрократії132. Ні в першому, ні в другому 
випадку процеси, властиві для Великого відступу, не прийнято пов’язувати з

130 Див.: К. П. Шараборин, «Задачи культурного строительства и строительства язн- 
ка», Советская Якутия, № 1 (1936): 3-19; П. А. Оюнский, «Я к у тск и й  язьік и пути 
его развития», там само: 20-34. Пор. також: журнал «Революция и горец» за 1932 рік; 
Т. Жургенев, «Вопросьі терминологии казахского язьїка», Большевик Казахстана, № 6 
(1935): 44-51.
131 Див. журнал «Революция и национальности» за 1933-1937 роки.
132 Див.: Robert Conquest, The Great Terror: A Reassessment, Robert C. Tucker, Stalin in 
Power: The Revolution from Above, 1928-1941:366-584; J. Arch Getty, Origins of the Great 
Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933-1938.
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Великим терором133. Здається, цим Великий терор різниться від попередніх 
хвиль терору 1929-1930 та 1932-1933 років, що їх супроводжували недво
значні та докорінні зміни в політиці.

Утім, у царині національної політики Великий відступ і Великий терор 
цілком очевидно перетиналися, і то Великий терор мав неабиякий вплив 
на політику. Вплив цей віднаходиться в різних ділянках. У кожній із них 
Великий терор завершував політичну зміну, започатковану постановами 
Політбюра 1932 року й апробовану впродовж перших п’яти років Великого 
відступу. Під час Великого терору діяспорні національності було остаточно 
зараховано до категорії ворожих, і вони зазнали масових депортацій, арештів 
і страт; ужито рішучих заходів для забезпечення двокультурности України 
та Білорусії; завершено русифікацію РСФРР, а також перегляд латинізації. 
Ба більше, пропаґандивна кампанія, якою звеличувано єднальну роль ро
сійської нації та культури, вихвалювано російську мову, літературу, мисте
цтво і традиційних героїв, різко посилилася саме під добу Великого терору. 
Великий терор покінчив із поступовістю Великого відступу і швидко вивер
шив зміни, започатковані в грудні 1932 року.

Однак політична спрямованість Великого терору не була очевидною від 
початку. На Україні, як ми бачили, падіння Постишева в січні 1937 року су
проводжувала нова раптова кампанія на підтримку українізації, що дотрива- 
ла до літа 1937 року. Одне з головних звинувачень, адресованих Постишеву, 
полягало в занедбанні українізації. Помилкового тлумачення припустилася 
й татарська верхівка у справі латинізації. На березневому (1937 року) пле
нумі Татарського обкому засуджено прихильників уже усуненого Разумова, 
і в переліку їхніх численних хиб чільне місце посідали намагання запрова
дити кириличну азбуку для татарської мови134. Хоча українські й татарські 
керівники помилилися в оцінці політичних висновків із терору, їхні здогади 
не були геть облудні. Адже під час усунення Постишева Каганович згадав 
був у Києві його упущення в українізації, а Сталін на лютнево-березневому 
Пленумі ЦК закликав використовувати місцеві кадри. Ба більше, в політиці 
щодо релігії Великий терор спричинив тимчасову нейтралізацію притаман
ної Великому відступові тенденції притишувати розбуялий за культурної ре
волюції антирелігійний екстремізм у висловлюваннях і діях. Але в галузі на
ціональної політики Великий терор і Великий відступ діятимуть у супрязі.

133 За виняток можна вважати опис стахановського руху у праці: Lewis Н. Siegelbaum, 
Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935-1941 (Cambridge, 1988). 
Однак стахановський рух не становив якоїсь тривалої політичної лінії.
134 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 4369 (1937), арк. 50; спр. 4370 (1937), арк. 151-153, 
172; спр. 4372 (1937), арк. 230-231.
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Зміна політичного курсу почала оприявнюватися у вересні 1937 року, за 
місяць після старту масових проявів Великого терору. До того підданих чист
ці керівників викривали як троцькістів. Наприклад, головне звинувачення 
проти Постишева стосувалося того, що він дозволив троцькістам проникну
ти до Київського обкому. Однак у вересні 1937 року «Правда» та «Известия» 
опублікували силу-силенну статтей про викриття буржуазно-націоналістич
них заколотів у неросійських республіках135. Щоправда, в цих статтях іще 
немає навзаємного узалежнення Великого відступу з Великим терором. Так 
званих буржуазних націоналістів трактовано в першу чергу не як антиросій- 
ський елемент, а як ворогів власного народу136. їхній специфічний прогріх, 
окрім того-таки неуникненного троцькізму, полягав у нездійсненні радян
ської національної політики, у ненаданні підтримки власним рідним мовам, 
культурам і кадрам137. Отже, терор усе ще мав за мету стабілізацію політики. 
Як наслідок, коли британське міністерство закордонних справ настійливо 
поцікавилося, чи означає ця нова хвиля терору фактичну наявність буржуаз
них націоналістів у республіках, посол мусив розчарувати своє начальство. 
Згідно з його донесенням, підданого чистці росіянина називано троцькістом, 
а неросіянина -  буржуазним націоналістом138.

Чи мав рацію британський посол? Чи правда, що неросіяни не стали 
свідомо визначеною мішенню непропорційно частих арештів і страт під час 
Великого терору? З огляду на поширеність звинувачень у буржуазному наці
оналізмі та набагато меншу кількість звинувачень у великодержавному шо
вінізмі, існує загальне уявлення про несумірно інтенсивніше й умисне пере
слідування неросіян139. Як ми бачили, діяспорні національності Радянського

135 Після майже цілковитої мовчанки на цю тему, що тривала до вересня 1937 року, 
буржуазно-націоналістичним заколотам щонайменше сім статтей ураз присвячує га
зета «Известия» й аж двадцять дві -  «Правда».
136 Див.: «Враги таджикского народа», Правда, № 250 (10.09.1937): 2; «Дела врагов ар- 
мянского народа», Правда, N° 268 (28.09.1937): 4.
137 Із-поміж 29 статтей, уміщених у газетах «Правда» та «Известия», винятків було 
лише два, і обидва стосувалися Дагестану. Тамтешніх буржуазних націоналістів звину
вачено в саботуванні російськомовної освіти. Див.: «Гнилая политика Дагестанского 
обкома», Правда, № 265 (15.09.1937): 2; «Буржуазньїе националистьі орудуют в 
Дагестане», Правда, № 271 (21.09.1937).
138 Див.: BFORC (1937), vol. 21101, f. 80-82.
139 Див.: Robert С. Tucker, Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928-1941: 486— 
491; Bohdan Nahaylo and Victor Swoboda, Soviet Disunion: A History o f the Nationalities 
Problem in the USSR (New York, 1990): 73-80. Навпаки, Роберт Конквест, автор двох 
книжок про національні переслідування в Радянському Союзі, стверджував, що ро
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Союзу було недвозначно виокремлено як об'єкт особливої уваги в докумен
тах із Центру. Чи були аналогічні приписи щодо інших неросійських наці
ональностей? Ні. Колишні члени неросійських політичних партій (бороть
бисти, мусаватисти, дашнаки й ін.) потрапили до переслідуваних категорій, 
але те саме можна сказати й про членів російських партій, як-от меншовиків 
чи есерів140.

Полишаючи осторонь тему окремих ухвал, чи можна стверджувати, що 
«корінні» неросіяни справді постраждали від Великого терору непропорцій
но сильно? Наразі для остаточного розв'язання цієї проблеми бракує фак
тичного матеріялу. Опублікована статистика ҐУЛАҐу наводить на заперечну 
відповідь. 1939 року, за винятком діяспорних національностей, із-поміж де
сятьох інших зазначених національностей у надмірі були представлені лише 
три: росіяни (108,5%), білоруси (110%) і туркмени (154,3%)141. Несподівано 
високий показник серед туркменів пояснювався не їх зумисним і надзвичай
ним переслідуванням, а тим, що туркменський НКВС, геть знавіснівши, на
багато перевершив свою норму арештів, за що його потім перевіряли і свари
ли142. Решта сім національностей не сягали свого пропорційного показника: 
українці -  83,8%, татари -  75%, узбеки -  65,5%, євреї -  84,7%, казахи -  71,4%, 
грузини -  67,4%, вірмени -  66,7%. Ба більше, коли порівняти дані про в’язнів 
ҐУЛАҐу на 1 січня 1937 року та на 1 січня 1939 року, виявиться (беручи сім 
національностей, стосовно яких є цифри), що внаслідок Великого теро
ру зросло представництво лише росіян (із 103,8% до 108,5%), грузинів (із 
42,7% до 67,4%) і вірмен (із 50,8% до 66,7%), причому грузини та вірмени ще

сіяни та неросіяни рівною мірою правили за мішені великого терору (див.: Robert 
Conquest, The Great Terror: A Reassessment 223-227).
140 Див.: РГАСПИ, ф. 17, on. З, cnp. 751; О. В. Хлевнюк, Политбюро: Механизми no- 
литической власти в 1930-е годи (Москва, 1996): 195-196; Габор Риттершпорн, 
«Вредньїе злементьі», «опасньїе меньшинства» и большевистские тревоги: массовьіе 
операции 1937-1938 гг. и зтнический вопрос в СССР», В семье единой. Национальная 
политика партии большевиков и ее осуществление на Северо-Западе России в 1920- 
1950-е годи: 102.
141 Число в дужках -  то відсоток відповідної національности в ҐУЛАҐу, поділений на 
її ж відсоток у національному складі всього населення. Підрахунок базується на да
них, узятих із табл. 4 («Ethnic Groups in GULAG Camps, January 1 ,1937-1940») у вид.: 
J. Arch Getty, Gabor T. Rittersporn and Viktor N. Zemskov, «Victims of the Soviet Penal 
System in the Pre-war Years: A First Approach on the Basis of Archival Evidence»: 1028. 
Усю статистику з ҐУЛАҐу підраховано на підставі цієї таблиці.
142 Див.: Oleg Hlevnjuk, «Les mecanismes de la “Grande Terreur” des annees 1937-1938 au 
Turkmenistan», Cahiers du monde russet no. 39 (1998): 197-208.
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Росіяни 6.719 58,19 66,1 88,23 95,4
Українці 194 1,68 138,8 2,55 200,0
Білоруси 423 3,66 571,9 5,56 829,9
Євреї 300 2,6 77,8 3,94 112,2
Татари 9 0,08 12,9 0,12 18,2
Карели
Молдавани
Фіни 525 4,55 230,1
Поляки 2.465 21,35 3.094,2
Німці 202 1,75 372,3
Естонці 531 4,60 410,7
Латиші 86 0,74 159,1
Болгари

Загалом 11.547

Підраховано за публ.: Ленинградский мартиролог, 1937-1938, т. 1-3; Н. Н. Данилов, «Зарьітьі, но

0) Цей показник віддзеркалює відносну нараженість відповідної національности 
регіону та половину страчених у ньому, це число дорівнювало б 100%. Якби вони
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ностями під час Великого терору, %
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920 14,44 89,7 28,54 162,6 2.874 25,34 40,2 45,74 72,3
1.540 24,18 41,2 47,78 75,0

270 4,24 1.059,8 8,38 2.043,2
329 5,17 36,4 10,21 66,3

3.059 26,97 124,1 48,69 223,2
79 1,24 77,5 2,45 139,2

4.708 41,51 1.515,1
997 15,65 2.236,3

1.876 29,46 526

142 2,23 148,6

8.689 11.341 (із них страчено 9.750, або 85,97)

не похоронений: 5.

під час терору. Наприклад, якби росіяни становили половину населення певного 
становили половину населення та чверть страчених, це число дорівнювало б 50%.
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й 1939 року далеко не сягали пропорційної частки. Натомість частка україн
ців, білорусів, євреїв, татар і узбеків за час Великого терору скоротилася143. 
Отже, дані з ҐУЛАҐу начебто свідчать, що коли котрась недіяспорна націо
нальність і постраждала непропорційно тяжко, то це були росіяни.

А втім, оскільки в національних операціях доби Великого терору кіль
кість страчених істотно перевищувала кількість ув’язнених, для оцінки ура
ження окремих національностей більше важить саме статистика страт. На 
жаль, усеохопних даних щодо страт за республіками або за національностя
ми ще не опубліковано. У табл. 45 я подаю недавно оприлюднені підрахунки 
щодо страт під час Великого терору в Ленінградській і Одеській областях та 
в Карелії144.

Загалом наведені цифри потверджують припущення, що «корінні» 
національності під час Великого терору не зазнали непропорційно жор
стоких переслідувань. Якщо відняти діяспорні національності, росіяни 
були трохи недопредставлені в Ленінградській області (95,4%), але над
мірно репрезентовані в Одеській (162,6%), а українці -  навпаки (200% і 
75%). Можна гадати, що недопредставництво титульних націй пояснюєть
ся практикою відрядження осіб нетитульних націй у регіони на заміщення 
ризикованих керівних посад. Однак євреї були представлені тільки тро
хи надміру в Ленінградській області (112,2%) і помітно недопредставлені 
в Одеській (66,3%). Це доволі несподіваний результат. Адже євреї хоча й 
не підлягали гонінням як діяспорна національність, не мавши батьківщи
ни за кордоном, але підтримували широкі транскордонні зв’язки, і їх по
збавили частини їхніх національних інституцій у 1937-1938 роках. Окрім 
того, їх було рясно представлено на відповідальних посадах, і вже це наш
товхувало на логічний висновок, що вони мали постраждати непропор

143 Українці -  зі 103,2% до 83,8%, білоруси -  зі 158,8% до 110%, євреї -  з 87,9% до 84,7%, 
узбеки -  зі 126,3% до 65,5%. Я не маю пояснення для різкого зменшення частки узбе
ків. Вони справді були одинокою національністю з-поміж зазначених, для якої під час 
Великого терору мало місце абсолютне скорочення кількости в’язнів: із 29 тис. 141 
1937 року до 19 тис. 758 у 1939 році.
144 Даних про сільське населення білоруської, української і татарської національнос
тей у Ленінградській області бракувало, тож оцінки зіперто на результатах перепису 
1926 року. Ті самі дані використано для визначення частки діяспорних національнос
тей за наслідками перепису в рубриці «інші» для всіх трьох регіонів. Нарешті, для 
Одеської области та Карелії довелося оцінювати частку діяспорних національностей у 
рубриці «інші». Щоправда, завжди йшлося про дуже невеликі числа, через що можли
ві похибки майже не вплинуть на розраховані відсотки.
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ційно145 . Татари та молдавани були недопредставлені в Ленінградській і 
Одеській областях відповідно. Натомість зв’язки карелів із Фінляндією та 
фінським населенням виглядали доволі тісними, щоб зумовити їхню втри
чі більшу супроти росіян нараженість на арешти у власній автономії146.

Безперечно, приголомшливіші числа в табл. 45 стосуються білорусів. 
Якщо відняти діяспорні національності, для білорусів імовірність арешту 
була увосьмеро вища, ніж для небілорусів, а в Одеській області -  аж удвад- 
цятеро. І в Ленінградській, і в Одеській областях надмірна нараженість бі
лорусів була більша порівняно з усіма діяспорними національностями, крім 
поляків. Це істотне перевищення, мабуть, зумовлено тим, що серед білорусів 
було багато католиків (серед українців їхня частка відчутно менша), які в 
1920-х роках записалися поляками і повіддавали дітей до польських шкіл. 
Тому багатьох із них заарештували під час польської операції. Скажімо, в 
самій Білорусії білоруси становили 47,3% загального числа заарештованих, 
тобто більше, ніж поляки (42,3%). На їхню частку припадало 14,2% від загалу 
заарештованих у перебігу польської операції у вересні-листопаді 1938 року 
в усьому Радянському Союзі, -  більше за будь-яку іншу непольську націо
нальність (за ними йшли набагато численніші українці з показником 13,6%, 
а далі -  ще численніші росіяни з показником 8,8%). Із огляду на високий від
соток українців, не виглядало би дивним, якби виявилося, що їх, всупереч да
ним із Одеської области, було наражено трохи понад міру, коли брати СРСР 
у цілому. Адже Білорусія та Україна були домівкою для найчисленніших ді- 
яспорних національних спільнот у Радянському Союзі й являли собою при
кордонні території з посиленим режимом безпеки, тож НКВС мав би діяти 
в цих республіках загалом активніше (те саме стосується й Ленінградської 
області, Карелії та Далекого Сходу).

Коротко кажучи, за винятком хіба що білорусів та, можливо, україн
ців, наявні дані свідчать, що «корінні» національності Радянського Союзу 
не були особливою мішенню переслідувань, умисних чи ні147. Втім, коли 
йшлося про потребу засиґналізувати зміну політики, важив не тільки вибір 
мішеней. Так само, а може, навіть і більше, важило, в якому переступі звину

145 Наприклад, див.: Nora Levin, The Jews in the Soviet Union Since 1917: Paradox of 
Survival, vol. 1 (New York, 1990): 323-329.
146 Вельми змістовний аналіз національних операцій та їхніх підспідків у Карелії див.: 
Ирина Такала, «Национальньїе операции ОГПУ/НКВД в Карелии», В семье единой. 
Национальная политика партии большевиков и ее осугцествление на Северо-Западе 
России в 1920-1950-е годьі.
147 У гірських районах Чечні терор спричинив збройне повстання, придушене за допо
моги жорстоких репресій. Див.: РГАНИ, ф. 89, оп. 73, спр. 147 (1938), арк. 1-8.
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вачують жертву терору. Якщо у вересні гаданим буржуазним націоналістам 
закидали підрив радянської національної політики, то вже в жовтні сталася 
докорінна переоцінка їхніх злодіянь. Цей раптовий поворот був наслідком 
масштабного втручання найвищих керівних органів партії. У вересні-жовт- 
ні 1937 року Політбюро, Оргбюро та Пленум ЦК ухвалили резолюції, які 
посилювали ідеологічний нагляд над перекладом творів класиків марксиз- 
му-лєнінізму, надавали російській мові статусу обов’язкового предмета в 
усіх школах, скасовували національні райони та сільради, ліквідовували всі 
неросійські школи в російських регіонах Російської Федерації та збільшува
ли кількість російських газет на Україні148. Попередню політику не назива
ли давнішою помилкою, яка тепер підлягала виправленню, а приписували 
її зловмисним інтригам буржуазних націоналістів: «[...Ш]тучні [національні 
райони] створили вороги народу зі шкідницькими намірами»149; «буржуазні 
націоналісти в ґрунті речі ліквідували російські газети, попри те, що росій
ське населення на Україні чималеньке»150; «вороги народу, пролізши до НКО 
РРФСР та його місцевих органів, упродовж кількох років по-шкідницьки 
зривали навчання російської мови в національних школах»151. Більшість цих 
резолюцій мали на меті посилити роль російської мови і покласти вину за її 
не досить високий статус на контрреволюціонерів-націоналістів. Таким чи
ном, мова і терор знову злучилися.

Ця риторика для внутрішнього вжитку швидко відлунила в привселюд
ній пропаганді. Українських націоналістів знову було звинувачено у спро
бах «відірвати українську культуру від братерської російської культури та 
зорієнтувати український народ на капіталістичний Захід, на фашистську 
Німеччину»152. Варто відзначити, що Андрія Хвилю, заводія погрому укра
їнського мовознавства 1933 року, тепер затаврували як націоналістичного 
мовного пуриста, чия мовна реформа насправді лила воду на лотоки укра
їнських націоналістів. Як наслідок, утворено ще одну мовну комісію та ще 
раз перероблено норми української мови153. Найбільшу увагу приділено 
викладанню російської мови. Цій темі присвячено низку газетних публіка
цій. Показовим прикладом є передова стаття, що її надрукувала 7 серпня

148 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 2, спр. 628 (1937), арк. 120-123; on. 114, спр. 631 (26.10.1937), 
арк. 73/2; спр. 633 (01.12.1937), арк. 75/6-8; спр. 635 (02.01.1938), арк. 77/2,77/4; оп. З, 
спр. 994 (11.12.1937), арк. 56/75-76.
149 Там само, оп. 114, спр. 633 (1937), арк. 75/6.
150 Там само, арк. 75/8.
151 Там само, спр. 635 (1937), арк. 26.
152 Н. Кошевой, «Как “очищали” украинский язьік», Правда (04.10.1937): 4.
153 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 4687 (20.05.1938), арк. 23/43.
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1938 року «Учительская газета»: «Велика й могутня російська мова, мова 
Леніна та Сталіна, Пушкіна та Ґорького, Толстого та Бєлінського, є глибоко 
близькою всім громадянам СРСР, її залюбки вивчають і дорослі, й діти [...], 
[що є свідченням] виняткового інтересу всіх національностей до вивчення 
мови великого російського народу, першого серед рівних у братній сім’ї на
родів СРСР». Одинокою плямою на цьому ідилічному образку були «троць- 
кістсько-бухарінські та буржуазно-націоналістичні агенти фашизму», які, 
«намагаючися відірвати братні народи від великої культури російського на
роду, внеприступнювали учням неросійських шкіл підручники та посібники
з російської мови»154. Ця стаття внаочнювала нову мовно-культурну пара
дигму. Російська культура відтепер мала правити за стрижень радянської 
культури (хоча це аж ніяк не означало тотожности їх обох), а прилучитися 
до неї неросіяни могли головно через російську мову. Хто заперечував цю 
парадигму, потрапляв у буржуазні націоналісти.

Звісно, в такій атмосфері пришвидшилася кампанія делатинізації. ВЦК 
НА розпущено в грудні 1937 року і на його кволому спротиві поставлено 
крапку155. До квітня 1939 року на кирилицю переведено 35 мов156. І то на
самперед намагалися водностайнити нові альфабети з російським настільки, 
наскільки дозволяли мовні характеристики157. За влучним висловом Майкла 
Сміта, метою тепер було «вертикальне узгодження неросійських систем 
письма з російським стандартом, а не горизонтальне узгодження між собою 
тюркських систем письма»158. Новою нормою стало русофільство, яке за
ступило собою пантюркізм. Останніми переведено на кирилицю в 1940 році 
абетки союзних республік Середньої Азії. Це робили без зайвого галасу. 
Латинізація закінчилася пшиком.

Висновки

Зв’язок терору з мовою вражає. Та й не тільки з мовою, але й із пере
глядом національної політики, а також із наголошуванням серцевинности та 
єднальної ролі росіян. Ми бачили, як дві перші взаємозалежності постали в

154 «Дать в срок учебники русского язмка для нерусских школ», Учительская газета, 
№106(07.08.1938): 1.
155 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. ЗО, спр. 784 (1937), арк. 48-49.
156 Див.: «С латинизированного на русский алфавит», Известия, № 90 (17.04.1939): 4.
157 Див.: ГАРФ, ф. 2306, оп. 75, спр. 2485 (1938), арк. 18. Пор.: там само, спр. 2497,2499, 
2484,2486,2489-91,2494 (1937-1938).
158 Michael Smith, Language and Power in the Creation o f the USSR, 1917-1953:158.
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перебігу трьох великих хвиль терору, що прокотилися Радянським Союзом 
у 1929-1930, 1932-1933 і 1937-1938 роках. Третя взаємозалежність, вири
нувши на поверхню 1932 року, відіграла чільну роль у Великому терорі, а 
перегодом і в повоєнних кампаніях терору159. Чому виникли ці взаємозалеж
ності?

Якщо ми наразі приймемо дві останні з них просто як факт, то перша -  
між мовою і терором -  не викличе в нас подиву. Як ми бачили, мовна по
літика виконувала дуже важливу сигнальну функцію в рамках курсу на на
ціональну ідентичність. Вона давала змогу різним угрупованням у непрямій 
і політично прийнятнішій формі оприявнювати певний набір орієнтирів або 
певну тенденцію. Приміром, латинізація вможливлювала вираження м’якого 
пантюркізму та русофобії. Тому не дивно, що під час Великого відступу та 
Великого терору мові припала та сама роль. Мова перебувала на самісінь
кому вістрі реабілітації російського патріотизму. Російську мову легше було 
реабілітувати, ніж російську історію або російську думку. Більшовики зрос
ли на ґрунті культури радикальної російської інтелігенції, що завжди осо
бливо пишалася такою цариною національної минувшини, як література. 
Отож Великий відступ потяг за собою й реабілітацію та прославляння росій
ських письменників.

Із нагоди відзначення 55-х роковин смерти Турґенєва «Учительская га
зета» надрукувала 3 вересня 1938 року статтю під заголовком «Велика, мо
гутня російська мова»160, беззастережно ґлорифікуючи мовний націоналізм 
письменника: «У дні непевності, у дні тяжких роздумів про долю моєї бать
ківщини -  ти одна мені за підтримку й підпору, о велика, могутня, правдива 
й вільна російська мово!» Відтак автор статті наставляв читача, що «дбай
ливе ставлення до великої російської мови є справою чести радянського на
роду», подаючи й відповідний висновок: «Достоту велика й могутня є мова 
Пушкіна, Турґенєва, Толстого та Ґорького». Лише наздогін він додавав до 
цього пантеону Леніна зі Сталіним. Неважко зрозуміти, що такий мовний 
патріотизм був привабливим як для старої, так і для нової радянської інте
лігенції.

Узаємозалежність між терором і переглядом національної політики не 
така очевидна. Чому переважне застосування терору проти «буржуазних на
ціоналістів», а не «великодержавних шовіністів», що на нього стільки разів 
нарікав Скрипник, усе-таки не припинялося? Чому терор завжди підважу

159 Див.: Gennadi Kostyrchenko, Out of the Red Shadows: Anti-Semitism in Stalin’s Russia.
160 Див.: «Великий, могучий русский язьік», Учительская газета, № 119 (03.09.1938): 2.
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вав національну політику замість її зміцнювати? До цих питань можна піді
йти з двох сторін. Радянські кампанії терору проти національностей мали 
придушувати неналежне, а отже й небезпечне, з погляду влади, вираження 
національної ідентичности з боку неросійських еліт, спершу зміновіхівців, 
а потім націонал-комуністів. Тут є певний парадокс. Імперія національного 
вирівнювання передбачала систематичне сприяння зміцненню національної 
ідентичности неросіян, не лише через утворення національно-територіяль- 
них одиниць і розвиток національних мов, але й завдяки підтримці таких 
символічних явищ, як національний фольклор, музеї, одяг, кухня, герої-ре- 
волюціонери, прогресивні історичні події та класична літературна спадщина. 
Знов-таки переінакшуючи типологію Мірослава Гроха, це можна б назвати 
першим етапом розвитку націоналізму: йдеться про насадження згори не- 
політичного почуття національної ідентичности. При цьому плекано надію, 
що таким робом пощастить запобігти переходові до другого етапу, тобто 
появи національної еліти, що обстоюватиме політично зінтерпретовану на
ціональну ідентичність. А втім, уже під час справи Шумського відчувалося 
занепокоєння через те, що перший етап націоналізму, за Грохом, тягне за со
бою другий. Це спричиняло превентивний терор проти нібито вже пророс
лої зародкової національної еліти, що його метою було усунення потенційно 
небезпечних елементів і залякування решти. Та все ж Сталін і надалі дотри
мувався стратегії підтримки національної ідентичности. Як наслідок, періо
дичні кампанії проти буржуазного націоналізму неухильно повторювалися 
аж до кінця сталінського правління.

Це допомагає зрозуміти асиметричне застосування терору проти бур
жуазних націоналістів, але залишає без відповіді питання про взаємозалеж
ність між терором і переглядом національної політики. Тут вплинула радше 
та обставина, що дедалі потужніший терор і радянська ксенофобія навзаєм 
себе стимулювали. Усі радянські кампанії терору супроводжувалися ксено- 
фобною риторикою, перебільшеним страхом перед впливом закордонних ка
піталістів та їхніх потенційних посіпак. Жертви терору неодмінно поставали 
в образі шпигунів, пов’язаних із закордонними антирадянськими групами та 
їхніми опікунами в зарубіжних урядах. Як наслідок, що далі заходили ра
дянські кампанії терору, то сильнішим було їхнє ксенофобне забарвлення. 
Оскільки ж радянську ксенофобію було скеровано на певні національності, 
це призвело до щораз дужчих підозр стосовно неросійських окраїн та їхніх 
транскордонних етнічних контактів (пов’язуваних із потенційним «друго- 
етапним» націоналізмом їхніх еліт). Окрім того, це спричинило дедалі силь
ніше наголошування серцевинности та єднальної ролі російського народу -

557



10. Поновлення в правах росіян

звідки й третя взаємозалежність між терором і ренесансом росіян. Якщо по
дивитися на період 1928-1933 років як на одну тривалу кампанію терору, 
то почалася вона під інтернаціоналістськими й русофобськими гаслами, а 
закінчилася під ксенофобськими та русофільськими. Аналогічно, Великий 
терор спершу наче заповідав відродження коренізації, але потім набув деда
лі сильнішого ксенофобного спрямування: наприкінці 1938 року його осно
вною мішенню стали діяспорні національності. У політичному плані він вів 
до посилення й насадження стрижневости, першости та єднальної функції 
Росії та російського народу. У наступному розділі ми з’ясуємо, як новий ста
тус росіян сполучився з попередньою національною політикою, витворивши 
новий радянський національний устрій: так звану дружбу народів.



11
Дружба народів

Суттєві зміни в радянській національній політиці після грудня 1932 року 
зумовили потребу виробити нову засаду єдности для багатонаціональної 
радянської держави. У грудні 1935 року Сталін запустив в обіг метафору 
«дружба народів», яка виявилася вдалою. Вона утверджувала провідну роль 
росіян, російської культури та Російської Федерації як рушійної сили, що 
кувала й увічнювала дружбу, але не передбачала русифікації або утворення 
радянської нації з росіянами на чолі. Насправді великі й компактно розселені 
«автохтонні» неросійські національності, що пережили процес етнічної кон
солідації в середині 1930-х років, могли тішитися з нового зміцнення власної 
суверенности і власного статусу радянських націй. Ба більше, поступовий 
перехід до примордіяльного розуміння національности під час Великого 
відступу призвів до посиленого плекання окремішніх історично вкорінених 
національних ідентичностей офіційно визнаних радянських національнос
тей -  як росіян, так і неросіян. Відповідно, дружбу народів, як і ксенофобну 
ворожнечу народів, поступово почали віднаходити у часах щоразу давніших. 
На 1938 рік дружба народів уже стала офіційно утвердженою метафорою на 
окреслення уявної багатонаціональної спільноти.

Братерство народів

Дружба народів як образне позначення радянської єдности, покликане 
сприяти її зміцненню, постала з давнішої, -  щоправда, незавершеної, -  ра
дянської кампанії, на підтримку т. зв. братерства народів. Слово «братер
ство» було класичною соціялістичною метафорою пролетарської єднос
ти як у межах певної національної культури, так і в світовому масштабі. 
У 1920-х роках радянське керівництво використовувало цю метафору саме 
в такий спосіб1. Однак її роль у зусиллях держави щодо зміцнення радян-

1 Див.: Joshua Sanborn, «Family, Fraternity and Nation-building in Russia, 1905-1925», 
A State of Nations: Empire and Nation-Building in the Age of Lenin and Stalin, ed. by 
Ronald Grigor Suny and Terry Martin (Oxford, 2001).
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ської єдности була неістотною. Можна хіба що дивуватися, як мало уваги 
впродовж 1920-х років приділяли виробленню образу Радянського Союзу 
як злютованої багатонаціональної держави. А от дискусії про національну 
культуру відбувалися тільки в національних республіках. Для прикладу 
можна назвати бурхливі суперечки про природу української, білоруської, та
тарської чи бурят-монгольської культур -  поза багатонаціональним виміром 
культури радянської2. Чинилося так свідомо. Засновком Імперії національ
ного вирівнювання було переконання, що єдності багатонаціональної радян
ської держави сприятиме надання неросіянам максимальних можливостей 
для їхнього національного самовираження -  якщо тільки це не порушувати
ме обмежень, зумовлених унітарним устроєм держави. Єдність радянських 
людей мусила постати самопливом, унаслідок знешкодження неросійського 
націоналізму, а це, своєю чергою, мало сфокусувати увагу на класових інтер
есах і відтак -  на міжнародному пролетарському братерстві.

Усвідомлення потреби безпосереднішого й активнішого насадження єд
ности радянських народів стало наслідком справи Шумського на Україні. 
Палке обстоювання прозахідної, а не промосковської (у розумінні росій
ської) орієнтації української культури Миколою Хвильовим спонукало 
Сталіна твердо наполягти на промосковській (у розумінні пролетарської), 
а не прозахідній (у розумінні польської) орієнтації. Щоправда, тоді ще не 
було ясно, які висновки випливатимуть з орієнтації на пролетарську Москву. 
Початковий етап культурної революції причинився до появи всередині біль
шовицької партії потужного руху проти Імперії національного вирівнюван
ня та за утворення об’єднаної пролетарської радянської нації. Цей рух ка
тегорично засудив Сталін. Натомість було запропоновано іншу стратегію: 
пропагування братерства народів, яке не вимагало відмови від окремих на
ціональних ідентичностей, але тягло за собою пожвавлення зусиль, спрямо
ваних на плекання єдности багатонаціонального радянського суспільства.

Кампанія за братерство мала характер пропаґандивний і символіч
ний. Вона не заперечувала Імперії національного вирівнювання. Головним 
складником цієї символічної кампанії було відвідування неросійськими де-

2 Див.: Мирослав Шкандрій, Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна 
дискусія 1920-х років (Київ, 2006); Антон Адамовім, « С у  праці у  саветьізацьіі у белару- 
скай літаратурьі (1917-1957)», Антон Адамовіч, Да гісториі беларускае літаратури 
(Менск, 2005): 728-1016; С. Ибрагимов, Вопросьі национальной культури (Ашхабад, 
1928); Материали к первому культурно-национальному совещанию БМАССР (Верх- 
неудинск, 1926).
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леґаціями Москви -  міста, що виступало при цій нагоді не в ролі столиці 
Росії, а в ролі центру пролетарської революції. Таким робом демонструва
лося й поглиблювалося братерство радянських народів. Ці відвідини впер
ше супроводжував неабиякий пропаґандивний розголос, коли до Москви 
у лютому 1929 року приїхала делегація українських письменників. їхній 
візит став взірцем для жанру братерських відвідин аж до кінця 1930-х ро
ків. Проведено привселюдні зустрічі між українськими та російськими 
письменниками, літературні вечори, виставки українського мистецтва, на
креслено плани перекладу української літератури російською мовою, зор
ганізовано змикання з московським пролетаріятом3. Агітпроп ЦК влашту
вав спеціяльну «партійну нараду про зближення російських і українських 
письменників»4. Метою цього візиту, за словами газети «Правда», було 
подолання ізоляції письменницької інтелігенції двох братніх народів та 
встановлення взаємодії між ними5. Говорячи про цю «братерську зустріч», 
Микола Скрипник добачав її «історичний та політичний сенс» у тому, щоб 
«остаточно зліквідувати старе непорозуміння і недовір’я», -  за його визна
нням, ще не вповні подолане6.

Кульмінацією візиту українців -  і це також стало зразком для майбутніх 
братерських відвідин -  були неофіційні гостини в Сталіна. Як свідчить сте
нограма цієї зустрічі, Сталін усіляко прагнув створити позитивне враження, 
дарма що з боку українських письменників лунали й провокативні запитан
ня. При цій нагоді він зробив свою першу прилюдну заяву щодо співвідно
шення між соціялістичним наступом і національною політикою, запевнивши 
гостей, що його метою є «максимальний розвиток, опіка над національни
ми культурами»7. Він жартівливо натякнув, що й далі зацікавлений у при
єднанні Галичини, ба й погодився подумати про заборону «Днів Турбіних» 
Міхаіла Булгакова, що їх присутні письменники затаврували як вияв росій
ського зміновіхівства чистісінької води8. Як і Скрипник, Сталін визнав, що

3 Див.: «Украинские писатели в Москве», Правда, № 33 (09.02.1929): 2; «Украинская 
неделя началась», Правда, № 34 (10.02.1929): 3; «Украинская неделя», Правда, № 35
(12.02.1929): 3; «Смнчка украинских писателей с московскими рабочими», Правда, 
№ 36 (13.02.1929): 2; «Украинские писатели в Москве», Правда, № 37 (14.02.1929): 3.
4 Див.: «Партийное совещание о сближении русских и украинских писателей», 
Правда, № 33 (09.02.1929): 2.
5 «Украинские писатели в Москве»: 2.
6 М. Скрипник, «Український тиждень у Москві», Статті й промови, т. 2, част. 1:353.
7 РГАСПИ, ф. 558, on. 1, спр. 4490 (12.02.1929), арк. 8.
8 Див.: там само, арк. 22-28,32.
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історичну недовіру між росіянами та неросіянами ще не вповні подолано, але 
якраз отакі зустрічі й допомагатимуть досягти цієї мети. У переглянутому 
варіянті цієї промови Сталін заявив, що коли ця недовіра відійде в минуле, 
вислідом буде поява «дружби між народами» СРСР9. Отже, Сталін подумки 
вже пов'язував між собою такі братерські візити та майбутнє гасло дружби 
народів.

Услід за цим «українським тижнем» у Москві за наступні два роки відбу
лося ще кілька такого штибу літературних заходів: візит татарської делегації 
у вересні 1929 року та неабияк розрекламований «білоруський тиждень» у 
січні 1931 року10, що його безпосередньою спонукою була доповідь комісії 
PCI під проводом Володимира Затонського, стривоженої ростом білорусь
кого націоналізму. Затонський відзначив позитивне враження, яке винесли 
українські письменники після відвідин Москви, і настійливо рекомендував 
влаштувати подібний захід для білорусів11. На додачу до цих двосторонніх 
контактів, улітку 1930 року в Москві відбулася Всесоюзна олімпіяда теа
трів і мистецтва народів СРСР за участи п'ятнадцяти національних театрів, 
десяти музичних ансамблів і дев'яти кінематографічних організацій12. На 
період із 1929 до 1931 року припала також перша велика хвиля перекладів 
російською мовою з неросійських радянських літератур13. «Литературная 
газета» вперше заходилася пропагувати літературні досягнення відносно 
малих національностей СРСР14. Найпотужніша письменницька організація 
Радянського Союзу, ВОАПП, раніше відома ігноруванням національної лі

9 Див.: Й. В. Сталін, «Національне питання і ленінізм. Відповідь товаришам Мєшкову, 
Ковальчукові та іншим»: 338.
10 Див.: «Писателям красного Татарстана -  наш привет!», Литературная газета, № 22
(16.09.1929): 1; Про візит білорусів численні статті вмістили «Литературная газета» 
(див. № 61 за 1930 рік і №№ 1-3 за 1931 рік) і «Правда» (див. №№ 4-7 за 1931 рік).
11 Див.: ГАРФ, ф. 374, оп. 27с, спр. 1691 (1929), арк. 9.
12 Див.: А. Глебов, «Привет участникам Всесоюзной олимпиадьі искусств народов 
СССР», Литературная газета, № 24 (16.06.1930): 4. У Ростові наприкінці 1931 року 
відбулася мініатюрна північнокавказька театральна олімпіяда. Див.: И. Т., «Нацио- 
нальному искусству большевистское развитие (К итогам краевой олимпиадьі горских 
искусств)», Революция и горец, № 1 (1932): 81-86.
13 Див.: «Писателям красного Татарстана -  наш привет!»: 1; «Неделя белорусского 
искусства и литературьі», Литературная газета, № 19 (12.05.30): 1; «На фронте на- 
циональной книги», там само, № 24 (05.05.31): 3.
14 Див.: «За боевую мордовскую литературу!», там само, № 40 (25.07.1931): 2; «Ногайцьі 
смеются», там само, № 44 (15.08.1931); «Итоги творческого года в чувашской литера- 
туре», там само, № 44 (15.08.1931): 4.
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тератури, раптом присвятила сесію свого травневого пленуму 1931 року пи
танням національної культури15.

Спільною прикметою цих літературних кампаній були однаковісінькі 
риторичні тропи, і кожна з них явно була частиною скоординованої масш- 
табнішої кампанії, покликаної протидіяти національній роз’єднаності, по
мітній (або поміченій) під добу НЕПу. Ляйтмотивом була потреба подола
ти «національну обмеженість»16. Ці заходи, як стверджувалося, зміцнювали 
«ланки братерського зв’язку союзних республік», кували «ланку братерської 
солідарности» і сприяли «зближенню національних загонів радянського 
пролетаріяту». Найцікавіше ж те, що вони допомагали встановити «змич
ку народів СРСР»17. То був новий ужиток слова «змичка» чи пак «змикан
ня». В 1920-х роках ним позначали в дискусіях про національну політику 
винятково спілку між переважно корінним селянством і переважно росій
ським пролетаріятом усередині кожної національної республіки. Тепер сло
во «змичка» почало відриватися від давнішого класового змісту й уживатися 
на окреслення понадкласової спілки між цілими народами. То було важливе 
нововведення, яке згодом -  наприкінці 1930-х років -  утворить стрижень 
доктрини дружби народів.

Однак, як наголошували і Сталін, і Скрипник під час українського ві
зиту, «змичка» ще не відбулася. Недовіра між росіянами та неросіянами за
лишалася неподоланою. Цим літературні зустрічі доби культурної революції 
відрізнялися від своїх пізніших аналогів доби Великого відступу. Перші про
ходили радше як битви за досягнення єдности, ніж як святкування єдности 
вже здобутої. Вони відбувалися на тлі невпинних арештів і показових проце
сів над літературними діячами неросійських республік18. У грудні 1930 року 
«Литературная газета» писала в передовій статті: «Не випадковим є те, що 
майже в усіх тих справах учасниками контрреволюційних організацій були 
письменники»19. Приміром, лише за кілька тижнів перед запланованим при

15 Див.: «Смотр национальннх отрядов пролетарской литературьі», там само, № 29 
(30.05.1931): 1. Пор. статті у журналі «РАПП» (№№ 3-6 за 1931 рік).
16 Див.: «За сближение национальннх отрядов советской литературн», Литературная 
газета, № 8 (10.06.1929): 1; «Усилим взаимодействие культур народов СССР», там само, 
№ 24 (16.06.1930): 1; «За Литературную олимпиаду», там само, № 36 (20.08.1930): 1.
17 Див.: «Звено братской связи», там само, № 3 (14.01.1931): 1.
18 Звіти про це йшли неперервним потоком. Див.: там само, № 29 (04.11.1929); № 12
(24.03.1930): 1; № 21 (26.05.1930): 2,4; № 33 (05.08.1930): 2; № 38 (30.08.1930): 2; № 43
(24.09.1930): 3; № 54 (20.11.1930): 4; № 56 (29.11.1930): 4; № 57 (04.12.1930); № 59
(14.12.1930): 1; № 60 (19.12.1930): 1; № 2 (09.01.1931): 2.
19 «Против национал-демократизма», там само, № 59 (14.12.1930): 1.
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11. Дружба народів

їздом «глибоко національного поета» Янки Купали в ролі зіркового члена бі
лоруської письменницької організації його було заарештовано як контррево
люціонера20. Отже, літературні візити поставали як форма класової боротьби, 
що «відмежує справжніх творців с о ц іа л іс ти ч н о ї культури від дрібнобуржуаз
них шовіністів, що прагнуть замкнутися у вузенькому колі своєї національ
носте» та «завдасть нищівного удару тупому, реакційному великодержавно
му наставленню до неросійських національностей»21. Достосовуючися до цієї 
тематики класової боротьби, національні письменники завжди відвідували 
провідні московські промислові підприємства, щоб підкреслити свою вір
ність пролетарській справі22. Білоруську письменницьку делегацію навіть су
проводжувала група білоруських фабричних робітників.

Так само справою майбутнього залишалося славослів’я на адресу тра
диційної національної культури. Літературні візити часів культурної рево
люції були позначені великою підозріливістю до народницьких тенденцій. 
Особливо часто засуджували те, що нині можна було б назвати орієнталіз
мом, мовляв, «великодержавники сприймають національну культуру пере
важно як екзотику»23. Напередодні театральної олімпіяди ще один полеміст 
так само поставив на карб російській інтелігенції, що вона дивиться на націо
нальне мистецтво суто як «на екзотику, на мистецтво, цікаве лише з етногра
фічного, а не естетичного й соціяльно-культурного погляду»24. Натомість на
ціональним митцям закидали потурання цим великодержавницьким забобо
нам, захоплення «гіпертрофуванням, фетишизацією національної форми»25. 
На сесії пленуму ВОАППу у травні 1931 року, присвяченій національній 
культурі, Лєопольд Авєрбах відзначав, що в 90% випадків національний 
фольклор використовують без розуміння його класової природи, що спри
чинює «некритичне ставлення до національної культури минулого»26.

20 П. Ш., «Янка Купала», там само, № 21 (26.05.1930): 1.
21 А. Глебов, «Привет участникам Всесоюзной олимпиадьі искусств народов ССС-Р»: 4.
22 Див.: «Смьічка украинских писателей с московскими рабочими»: 2; «Писателям 
красного Татарстана -  наш привет!»: 1; «За Всесоюзную литературную олимпиаду», 
Литературная газета, № 35 (15.08.1930): 1; «Дневник “недели”», там само, № 1
(04.01.1931): 1.
23 Б. Коваленко, «Пролетарская литература СССР в борьбе за ленинское национально- 
культурное строительство», Пролетарская литература, № 1-2 (1932): 49.
24 «Усилим взаимодействие культур народов СССР», Литературная газета, № 24
(16.06.1930): 1.
25 Е. Гальперина, «Формьі проявлення великодержавного шовинизма в литературове- 
дении и критике», РАПП, № 5-6 (1931): 47.
26 Л. Авєрбах, «Строительство социализма и национальная культура», РАПП, № З 
(1931): 5.
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Братерство народів

Нарешті, статус російської культури все ще залишався невизначеним. 
Кампанія за братерство знову вияскравила російську культуру, оскільки 
національна культура відтепер стала предметом дискусії на всесоюзному 
рівні. З метафори «братерство народів» випливав рівний статус російської 
культури («старший брат» іще не народився!), а це мало становити виклик 
для Імперії національного вирівнювання. У річищі цієї тенденції росій
ських літературних діячів картали не лише за великодержавницьку зверх
ність у ставленні до неросійської національної культури як екзотики, але й 
за окреслення великоросійської культури як «над-національної», адже тоді 
«під поняття національної культури підводиться лише культура раніше при
гноблених народів. [...] [Це] прояв найсправжнісінького великодержавного 
свинства»27. Коріння того свинства було цілком очевидне: Імперія націо
нального вирівнювання, не надаючи росіянам рівного з усіма статусу, пере
творювала їх у щось на кшталт «наднаціональної» національносте, чию куль
туру або нехтували, або ототожнювали з цілокупністю радянської культури. 
Та, попри цей зародковий процес визнання російської культури звичайною 
культурою одного з радянських народів, росіяни і далі несли на собі тавро 
колишньої великодержавної національносте. Сталін і далі наголошував, що 
недовіри з боку неросіян іще не подолано. Великодержавний шовінізм і далі 
залишався чималою небезпекою. А отже, росіянам і далі важко було здобути 
власне місце в новонароджуваному радянському братерстві. Тому доба куль
турної революції радше увиразнила складнощі та вочевиднила потребу знай
ти дієвішу засаду радянської єдносте, аніж запропонувала якесь прийнятне 
розв’язання проблеми.

Дружба народів

4 грудня 1935 року до Кремля завітали почесні гості -  43 таджицькі й 33 
туркменські «передові» колгоспники, що відзначилися під час попереднього 
збирання бавовни. Серед присутніх були всі чільні члени Політбюра: Сталін, 
Молотов, Каганович, Ворошилов, Орджонікідзе, Мікоян, Чубар, Андрєєв, 
Рудзутак28. Упродовж двох днів «Правда» висвітлювала головно саме цю 
зустріч29. То не була якась новина. Раніше на такого штабу зустрічах уже 
вшановували російських колгоспників і робітників-«стахановців» індустрії.

27 А. Селивановский, «О великодержавности», Литературная газета, № 61
(24.12.1930): 1.
28 Див.: «На совеїцании в Кремле», Правда, № 334 (05.12.1935): 1.
29 Див.: Правда, № 334 (05.12.1935); № 335 (06.12.1935).
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11. Дружба народів

Прийняття на честь середньоазіятів становило національну версію цього 
нового радянського ритуалу. Згідно із заведеним церемоніялом, радянське 
керівництво вислухало рапорти учасників про їхні досягнення. Сталін час 
до часу вставляв чемні запитання та поважні обіцянки допомогти30. Одна з 
учасниць, Ена Ґелдиєва, подарувала Сталіну рукотканий килим із портре
том Леніна від туркменських жінок, удячних вождеві, «який дав нам щасли
ве життя»31. Десятирічна піонерка Мамлакат Наханґова подарувала Сталіну 
ще й примірник його власної книжки -  збірки статтей про Леніна в таджиць
кому перекладі. За словами кореспондента «Правдьі», «зворушений» Сталін 
«рвучким кроком» підходить «до піонерки Мамлакат і надягає на руку щас
ливій дівчинці золотого годинника, потім по-батьківськи міцно обіймає й 
цілує її»32.

Як і на подібних зустрічах із росіянами, ця нарада мала засвідчити 
батьківську турботу Сталіна про простих людей, а з їхнього боку -  дитин
ну вдячність і любов до нього33. Такий державний патерналізм був типовим 
явищем доби Великого відступу. У національному різновиді цих заходів на
справді новим був виразний акцент на національних відмінностях. На чис
ленних світлинах із кремлівської зустрічі її учасники вбрані в традиційні 
національні шати34. Церемонією навіть передбачено подарунок кожному 
членові Політбюра: комплект національного туркменського або таджиць
кого строю35. Ба більше, на тих світлинах середньоазійські жінки поставали 
хоча й без паранджі, але в хустках, що закривали їхнє волосся та шию. Це 
стосувалося навіть зірки тієї зустрічі -  десятирічної Мамлакат36. В офіцій
них репортажах «Правдьі» особливо наголошувалося на тому, що всі гості 
з національних республік промовляли туркменською або таджицькою мо
вами37. Молотов навіть розпочав свій виступ звертанням «Товариші!» по- 
туркменському та по-таджицькому38.

30 Див.: «Совещание передових колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменії 
с руководителями партии и правительства», Правда, № 334 (05.12.1935): 2.
31 «Великая дружба», Правда, № 334 (05.12.1935): 1.
32 Там само.
33 За висловом газети «Правда»: «із такою любов’ю та відданістю, так тепло й щиро 
колгоспники та колгоспниці Таджикистану та Туркмени вітали товариша Сталіна».
34 Див.: Правда, № 334 (05.12.1935): 1-2,6; № 335 (06.12.1935): 1-2,4.
35 Див.: «На совещании в Кремле»: 1.
36 Див.: Правда, № 334 (05.12.1935): 1-2,6; № 335 (06.12.1935): 1-2,4.
37 Див.: «Великое братство свободньїх народов», Правда, N° 335 (06.12.1935): 1.
38 Див.: «Промова тов. Молотова», Комуніст, № 280 (07.12.1935): 1.
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Дружба народів

Отже, зразкові «передові» колгоспники з національних республік не 
відмовилися від своєї національної ідентичности, а навпаки -  виставляли її 
напоказ, виражали нею свою відданість радянській владі. Сталін зупинився 
на цьому моменті у короткому виступі. Знов-таки на взір попередніх зборів 
за участи росіян, він спочатку оголосив, що кожен колгосп, представлений 
на зустрічі, отримає вантажівку, а кожен присутній колгоспник -  годинника 
і грамофона з платівками. Далі, привітавши учасників із успіхами в бавов- 
нярстві, Сталін завважив:

Але є, товариші, одна річ, цінніша, ніж бавовна, -  це дружба народів на
шої країни. Ця нарада, ваші промови, ваші діла говорять про те, що друж
ба між народами нашої великої країни зміцнюється. Це дуже важно і зна
менно [...]39.

Сталін порівняв новочасну дружбу з царськими часами, коли уряд на
магався «зробити один народ -  руський народ -  пануючим, а всі інші на
роди -  підлеглими, пригнобленими. Це була звіряча, вовча політика»40. 
Вісімнадцять років радянської влади, як відзначив Сталін, дозволили подо
лати згубні наслідки царської політики:

Ця нарада є яскравим доказом того, що колишньому недовір’ю між на
родами СРСР давно уже покладено кінець, що недовір’я змінилося по
вним взаємним довір’ям, що дружба між народами СРСР росте і міцніє.
Це, товариші, найцінніше з того, що дала нам більшовицька національна 
політика.
А дружба між народами СРСР -  велике й серйозне завоювання. Бо поки 
ця дружба існує, народи нашої країни будуть вільні і непереможні. Ніхто 
не страшний нам, ні внутрішні, ні зовнішні вороги, поки ця дружба живе і 
здравствує. Можете не сумніватися в цьому, товариші. (Бурхлива овація, 
всі присутні встають, вигуки: «Сталіну ура!»)41.

Ці короткі завваги Сталіна започаткували суттєве переосмислення на
ціонального устрою Радянського Союзу42.

39 Й. Сталін, «Дружба між народами СРСР -  велике і серйозне завоювання (3 про
мови на нараді передових колгоспників і колгоспниць Таджикистану і Туркменістану 
з керівниками партії і уряду 4 грудня 1935 р.)», Й. Сталін, Марксизм і національно- 
колоніальне питання: Збірник вибраних статтей і промов: 210.
40 Там само.
41 Там само: 210-211.
42 Див.: L. Tillett, The Great Friendship (Chapel Hill, N. C., 1969).
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11. Дружба народів

Протягом наступних чотирьох місяців у Кремлі відбулася низка ак
тивно висвітлюваних у пресі «зустрічей» і «прийняттів», що вочевидь були 
часткою спланованої кампанії на підтримку новопроголошеної дружби на
родів. «Передові» колгоспники з трьох інших середньоазійських республік: 
Узбекистану, Казахстану та Кара-Калпакії', -  зібралися в Кремлі на подібну 
зустріч 19 грудня43. Одинадцятьма днями пізніше Політбюро публічно при
ймало в Кремлі делегацію трудящих Вірменії44. Відтак вірменську модель 
було використано для прийняття делегацій Азербайджану (21 січня), Бурят- 
Монголії (27 січня) та Грузії (19 березня)45. Як і на туркменсько-таджицькій 
імпрезі, на цих прийняттях завжди з’являлися провідні члени Політбюра 
включно зі Сталіним. «Правда» вміщувала репортажі про ці події на пер
шій сторінці й супроводжувала їх численними світлинами, які внаочнювали 
дружбу46. З прийняття бурят-монголів походить одна з найвідоміших світ
лин культу особи Сталіна, який по-батьківському тримає на руках шестиріч
ну бурят-монгольську дівчинку Ґелю (Енґельсіну) Маркізову*, а та, широко 
всміхнена, подає йому букет квітів47.

Після прийняття грузинів у березні 1936 року кампанія плекання дружби 
народів повернулася до своїх мистецьких джерел. Улюбленою символічною

Узбекистан був с о ц іа л іс ти ч н о ю  радянською республікою (від 1924 року); Кара
калпакія (від 1930 року), Казахстан (чи пак Казакстан) від 1920 року [яко Киргизька 
АСРР]) і згадувана далі Бурят-Монголія (від 1930 року) -  автономними республіка
ми в складі РСФРР. Згодом статус Казахстану буде піднесено до СРР (1936 року), а 
Кара-Калпакію передано до Узбецької СРР (1933 року). -  Ред.
43 Див.: «Совещание передових колхозников и колхозниц Узбекистану Казахстане 
и Кара-Калпакии с руководителями партии и правительства», Правда, № 350
(21.12.1935): 1.
44 Див.: «Прием делегации трудящихся Советской Армении в Кремле», Правда, № 350
(31.12.1935): 1.
45 Див.: «Прием делегации Советского Азербайджане руководителями партии и пра
вительства в Кремле», Правда, № 23 (24.01.1936): 1; «Прием делегатов трудящихся 
Бурят-Монгольской АССР руководителями партии и правительства в Кремле», 
Правда, № 29 (30.01.1936): 1; «Прием делегации трудящихся Советской Грузин ру
ководителями партии и правительства в Кремле», Правда, № 80 (21.03.1936): 1. 
Одностайні назви показують, що ці зустрічі трактовано як частину однієї кампанії.
46 Приклади таких світлин див.: Правда, № 350 (21.12.1935): 1,5; № 352 (23.12.1935): 1; 
№ 360 (31.12.1935): 1; № 1 (02.01.1936): 2; № 23 (24.01.1936): 1; № 27 (29.01.1936): 3; 
№ 29 (30.01.1936): 1; № 80 (21.03.1936): 1.
' Вона була донькою наркома земельних справ Бурят-Монгольської АСРР Ардана 
Маркізова, страченого 1938 року. -  Ред.
47 Див.: Правда, № 29 (30.01.1936): 1.
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демонстрацією дружби стали «декади національного мистецтва», які прохо
дили в Москві. У рамках цих фестивалів сюди приїжджали чималі делегації 
митців із тієї чи тієї республіки, що влаштовували художні виставки та лі
тературні вечори, показували театральні вистави. Ці останні незмінно пра
вили за головну подію декад. Найпопулярнішою театральною формою була 
музична вистава, що складалася великою мірою з народної музики й танців. 
У 1936-1937 роках відбулися чотири великі національні декади: українська 
(березень 1936 року), казахська (травень 1936 року), грузинська (січень
1937 року) й узбецька (травень 1937 року)48. Преса приділяла цим акціям 
навіть більшу увагу, ніж попереднім прийняттям у Кремлі. Кульмінацією 
кожної декади було відвідання членами Політбюра театральної вистави. 
Після цього національних митців приймали в Кремлі, щедро роздаючи їм 
нагороди49.

Усі ці події окреслювано за допомоги нового риторичного тропа -  друж
ба народів. Навряд чи то була випадковість. Перед тим як Сталін кинув цю 
формулу на зустрічі з таджиками й туркменами, вона майже не була при
сутня в радянській риториці. Існувала стандартна метафора: братерство на
родів. Сам Сталін до 1935 року частіше говорив про братерство, хоча й мотив 
дружби коли-не-коли в нього зринав. Одного разу, в передовій статті, дато
ваній квітнем 1917 року, він навіть ужив був точнісінько ту саму формулу, 
яку пізніше буде канонізовано, -  коли наполягав на тому, що тільки надання 
права на відокремлення «може посилити довір’я і дружбу народів»50. Іншого 
разу, в переглянутому варіянті своєї промови, виголошеної перед україн
ськими письменниками в лютому 1929 року, -  промови, в якій він поважно 
заходився коло проблеми визначення нової засади єдности для радянської 
держави, -  Сталін знову зазначив, що метою є досягнення «дружби між 
народами»51. Ще 1929 року Сталін пов’язував метафору «дружба народів» із 
майбутнім переглядом радянського національного устрою.

Тому не дивно, що коли Сталін заходився виробляти нове формулю
вання для радянського національного устрою, зважаючи на докорінні змі

48 Див.: «Декада украинского искусства в Москве», Литературная газета, № 18
(27.03.1936): 4; «Привет мастерам культури и искусства возрожденного Казахстане!», 
там само, № 28 (15.05.1936): 2; «К декаде грузинского искусства», там само, № 1
(05.01.1937): 3; «Декада узбекского искусства», там само, № 29 (30.05.1937): 3.
49 Наприклад, див.: «Закончились спектакли Казахского музикального театра в 
Москве», там само, № ЗО (24.05.1936): 1.
50 Й. В. Сталін, «Контрреволюція і народи Росії», Твори, т. 3:206.
51 Й. В. Сталін, «Національне питання і ленінізм. Відповідь товаришам Мєшкову, Ко
вальчукові та іншим»: 338.
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ни в національній політиці після грудня 1932 року, то йому на гадку знову 
спливла дружба народів. За кілька місяців по зустрічі з середньоазіятами у 
грудні 1935 року ця метафора зробилася повсюдною. Репортаж про зустріч 
із таджиками та туркменами, що його наступного дня вмістила «Правда», 
мав назву «Велика дружба»52. За два тижні, коли відбулася друга нара
да з середньоазійськими колгоспниками, Молотов повідомив слухачів, що 
«дружба народів Радянського Союзу -  наша велика сила в боротьбі за кра
ще життя»53. Видаючи збірку своїх промов, виголошених на кремлівських 
зустрічах від грудня 1935 року до березня 1936 року, він цілком природно 
назвав її «Велика дружба народів СРСР». Беручи до уваги цю безпрецедент
ну практику накидання найголовнішими більшовицькими вождями нової 
метафори на окреслення багатонаціональної радянської держави, вочевидь, 
варто приглянутися пильніше до її значення.

Іще в серпні 1917 року Сталін пов’язував був узаємну довіру з появою 
«дружби народів». Вісімнадцятьма роками пізніше він заявив, що цей процес 
закінчено: «колишньому недовір’ю між народами СРСР давно уже покладе
но кінець», -  і дружба народів є доконаним фактом54. У промові, присвяче
ній ухваленню нової радянської конституції, Сталін повторив у листопаді 
1936 року цю думку: «зникло в них почуття взаємного недовір’я, розвину
лося в них почуття взаємної дружби і налагодилося, таким чином, справжнє 
братерське співробітництво народів»55. Ці дві заяви мали надзвичайну вагу. 
Історично виправдана недовіра неросіян до росіян була одним зі стовпів 
Імперії національного вирівнювання. Звідси випливала засада, згідно з якою 
великодержавний шовінізм становив найбільшу загрозу, а отже й виправ
дання практики притлумлення російського національного самовираження й 
таврування традиційної російської культури. Однак до 1934 року, коли вже 
почалася реабілітація традиційної російської культури, Сталін устиг оголо
сити принцип найбільшої небезпеки неістотним. Наведені вище його заяви 
надавали ідеологічне підґрунтя для обох цих процесів. Отже, одним з аспек
тів дружби народів була й реабілітація традиційної російської культури.

А втім, для цього згодилася б була й уже запроваджена до вжитку мета
фора «братерство народів». Чим же тоді пояснити раптовий перехід до друж
би? Хоч як дивно, але попри те, що братерство буквально означає близький 
родинний зв’язок, у комуністичній риториці воно було міцно пов’язуване з

52 Див.: «Великая дружба»: 1.
53 В. М. Молотов, Великая дружба народов СССР (Москва, 1936): 19.
54 Й. Сталін, «Дружба між народами СРСР -  велике і серйозне завоювання»: 210.
55 Й. Сталін, «Доповідь про проект Конституції Союзу РСР»: 10.
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боротьбою за класові інтереси. Воно стосувалося публічної солідарности, а 
не родинної любові. Тому метафоричний ужиток слова «братерство» був іде
альним для войовничої кампанії 1929-1931 років, що її офіційно проголоше
ною метою було скерувати міжнародну пролетарську солідарність супроти 
внутрішніх класових ворогів у кожній нації та проти великодержавних шові
ністів. Із завершенням культурної революції та початком Великого відступу 
цей мотив боротьби за класові інтереси зникає в кампанії 1935-1938 років, 
яка проходить під знаком дружби. На порядку денному вже не було від
відування підприємств та засуджування при цій нагоді націоналістичних і 
великодержавницьких ухилів. Замість ненависти до внутрішніх класових 
ворогів тепер наголошувано на «почутті любові» одних національностей до 
інших та, звісно ж, до товариша Сталіна56. На перший план вийшли емоції 
задушевні й особисті. Замість візитів на підприємства стала модною роздача 
годинників і грамофонів делегатам. Метафора «дружба народів» ліпше ви
ражала це нове сердечне почуття.

Дружба народів залишала місце для однієї форми войовничости -  спря
мованої проти зарубіжних ворогів. У часто цитованому сталінському ви
словлюванні 1935 року йшлося: «поки ця дружба існує, народи нашої краї
ни будуть вільні і непереможні. Ніхто не страшний нам, ні внутрішні, ні зо
внішні вороги, поки ця дружба живе і здравствує»57. Згаданих при цій нагоді 
внутрішніх ворогів кваліфіковано вже не як класових ворогів, а як ворогів 
радянського народу. До цієї категорії входили й ворожі нації, анатемовані в 
радянській сім’ї народів і піддавані етнічним чисткам. Епітети, найчастіше 
застосовувані до дружби народів, підкреслювали її скерованість на відсіч зо
внішньої агресії: «могутня», «непохитна», «непереможна»58.

Сталінський примордіялізм

Кампанія 1935-1938 років за дружбу народів різнилася від кампанії 
1929-1931 років за братерство не тільки заміною класової ненависти між
національною дружелюбністю. Вона змінила самий підхід до поняття наці
ональносте. Імперія національного вирівнювання спиралася на переконанні 
в тому, що нації в ґрунті речі є недавнім утворенням -  продуктом капіта

56 Див.: А. Татаришвили, «Поззия дружбьі народов», Правда, № 244 (04.09.1936): 3.
57 Й. Сталін, «Дружба між народами СРСР -  велике і серйозне завоювання»: 210-211.
58 Див.: «Нерушимая дружба», Правда, № 80 (21.03.1936): 1; М. Бажай, «Дружба 
народов», Правда, N° 193 (15.07.1936): 2; Е. Евдокимов, «Непобедимнй союз на
родов», Правда, № 308 (07.11.1936): 6; «Святая любовь к Родине», Правда, № 341
(12.12.1936): 1.
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лізму та індустріялізації. Сталін ясно висловив був цю думку ще у брошурі 
«Марксизм і національне питання» (1913):

Що таке нація?
Нація -  це, насамперед, спільність, певна спільність людей.
Спільність ця не расова і не племінна. Нинішня італійська нація утвори
лася з римлян, германців, етрусків, греків, арабів і т. д. Французька нація 
склалася з галлів, римлян, бриттів, германців і т. д. Те саме треба сказати 
про англійців, німців та інших, що склалися в нації з людей різних рас і 
племен.
Отже, нація -  не расова і не племінна спільність людей, а спільність, що 
склалася історично [курсив мій. -  Т. М.]59.

То було безвиняткове, ортодоксальне втілення тогочасної марксистської 
думки. Всупереч поширеній думці про давність національної ідентичнос- 
ти, марксисти стверджували, що нації є переважно новітніми утвореннями. 
Говорячи словами Сталіна, «нація є не просто історична категорія, а історич
на категорія певної епохи, епохи ростущого капіталізму»60. Однак під час 
Великого відступу попередній радянський погляд на нації як переважно но
вітні утворення раптово змінився підкресленням предкодавніх джерел ново- 
часних націй61.

Це увиразнила зміна ставлення до національної екзотики. У рамках 
кампанії за братерство саме наголос на екзотизмі національної культури 
(бездумне надуживання фольклором) чи не перш за все ставили в провину 
і націоналістам, і особливо великодержавним шовіністам. Під час кампанії 
за дружбу це занепокоєння щезло без сліду, і фольклор та екзотика перетво
рилися на предмет беззастережного славослів'я. Національні танці та співи 
були в центрі уваги на українській декаді 1936 року62, навіть потрапили до

59 Й. В. Сталін, «Марксизм і національне питання», Твори, т. 2: 286-287.
60 Там само: 296.
61 За допомоги терміна «примордіяльний» [«предкодавній» або «предковічний». -  
Ред.] я намагаюся передати уявлення про давність новочасних націй і про засадни- 
чу тяглість нації в часі. Інколи це ще називають «есенціялізмом». Дискусія між при- 
мордіялістами та модерністами в націології триває віддавна, дедалі більше втрачаючи 
конструктивний характер. Огляд історії питання вкупі з бібліографією можна зна
йти у вступі до вид.: Ethinicity, ed. by John Hutchinson and Anthony B. Smith (Oxford, 
1996): 3-16.
62 Див.: О. Литовский, «Декада украинского искусства в Москве», Литературная га
зета, N° 18 (27.03.1936): 4; «Фольклор народов СССР», там само, № 20 (05.04.1936); 
А. Хвьіля, «Украинское народное творчество», Правда, N° 35 (05.02.1936): 4.
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оперної програми63. «Правда» розхвалювала «своєрідність мистецтва укра
їнського народу»64. На казахській декаді за зіркових виконавців були аки
ни -  народні співці-імпровізатори, яких попросили виступити й під час 
відвідин Кремля казахськими митцями65. Так само й на прийнятті в Кремлі 
грузинських митців з нагоди завершення їхньої декади заспівав грузинський 
«народний хор»66. Світлини з декад неодмінно приділяли велику увагу на
ціональним строям -  за звичаєм, започаткованим під час зустрічі в Кремлі
з таджицько-туркменською делегацією67. Почали навіть усталюватися ри
торичні кліше на позначення того чи того національного характеру. Під час 
грузинської декади цю республіку називано не інакше, ніж «сонячна, соці- 
ялістична Грузія», а тамтим благодатним підсонням пояснювано «радісну» 
природу національного мистецтва68.

Одночасно з новим утвердженням національної своєрідности з’явилася 
й тенденція шанувати класику. Під час кампанії за братерство перевагу на
давали новим творам про революцію. З настанням кампанії за дружбу все 
обернулося навспак: тепер уже в ласці були передреволюційні класики (де 
про таких могло йтися). Це перегукувалося з фольклорною тематикою, бо 
і там, і там мета полягала в тому, щоб підкреслити давність та історичність 
національної культури -  на відміну від попереднього наголосу на новизні ра
дянських національних культур. Популяризація неросійської класики стала 
однією з провідних тем на першому всесоюзному з’їзді радянських письмен
ників у серпні 1934 року: «Ті народи, які до революції створили культурні 
скарби, особливо в художній літературі, щойно тепер мають змогу ознайоми
ти з ними інші [радянські] національності та ввесь світ»69.

Зокрема, велику вагу кладено на те, щоб кожен народ мав свого «на
родного поета» (вочевидь, прозаїки здавалися занадто модерними). На

63 Див.: «Украинская опера в Москве», Правда, № 82 (23.03.1936): 4.
64 В. Кеменов, «Народное искусство Украиньї», Правда, № 212 (03.08.1936): 4.
65 Див.: «Акьіньї Казахстана», Литературная газета, № 27 (10.05.1936): 4; «Закон- 
чились спектакли», там само, № 27 (10.05.1936): 1.
66 Див.: «Прием в Кремле участников декадьі грузинского искусства», там само, № З
(15.01.1937): 1.
67 За приклад можуть правити світлини, які оприлюднила «Литературная газета» під 
час казахської декади; див. №№ 27 і 28 за 10 та 15 травня 1936 року.
68 Див.: Т. Вахвахишвили, «Грузинская народная пляска», Литературная газета, № 1
(05.01.1937): 3; «Праздник социалистической культурьі», там само, № 2 (10.01.1937): 1; 
«Солнечньїй праздник искусства», там само, № 3 (15.01.1937): 5.
69 Н. Давагян, «Социалистический реализм и национальная литература», там само, 
№ 127 (22.09.1934): 2.

573



11. Дружба народів

Україні квітнув культ Шевченка70. Протягом 1933-1938 років про нього що
найменше одинадцять разів ішлося на засіданнях Політбюра ЦК КП(б)У: 
обговорювали святкування роковин його народження та смерти, спору
дження пам’ятника, друк його творів, новознайдені документи про нього71. 
Спорудження пам’ятника Шевченкові в Харкові стало предметом пильної 
уваги з боку газети «Правда»72. Те саме можна сказати про ще розвинутіший 
культ середньовічного грузинського поета Шоти Руставелі73. Якщо пере
древолюційних поетів відповідного ґатунку бракувало, доводилося брати на 
цю роль котрогось із сучасників. Найразючішим був приклад Янки Купали, 
якого в 1920-х роках проголосили народним поетом, потім 1930 року зааре
штували, але швидко випустили та зробили об’єктом усесоюзного культу 
в 1930-х роках74. Особливу прихильність до традиційних поетів фольклор
ного штибу вочевиднює також усесоюзний статус, наданий дагестанському 
народному поетові Сулейману Стальському та казахському Джамбулу, що 
обидва вони були традиційними співцями75. Таку саму спрямованість засвід
чує й вибір народного поета Росії: класика Пушкіна піднесено над далеко 
революційнішими претендентами, як-от Маяковський чи Бєдний.

70 Див.: Н. Каганович, «Як українські націоналісти фальсифікували Тараса Шевченка», 
ВістіВУЦВК,Ук 7 (08.01.1934): 2-3; Є. Шабльовський, «Проти націоналістичних фаль
сифікацій Шевченка», Літературна газета, М° 1 (03.01.1934): 3; № 3 (30.01.1934): 2.
71 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 26, спр. 70 (17.06.1933), арк. 117/15; оп. 21, спр. 4672
(14.03.1934), арк. 4/54; спр. 4675 (08.04.1935), арк. 37/1; (02.06.1935), арк. 41/16; 
спр. 4676 (23.06.1935), арк. 42/41; (26.07.1935), арк. 44/26; спр. 4678 (28.02.1936), 
арк. 55/43; спр. 4679 (27.05.1936), арк. 60/39; спр. 4682 (14.04.1937), арк. 86/11; 
спр. 4685 (20.05.1938), арк. 23/7; спр. 4690 (19.12.1938), арк. 5/169,5/197.
72 Див.: А. Хвьіля, «Художники Украиньї», Правда, № 74 (16.03.1935): 4; «Сегодня в 
Харькове открьітие памятника Шевченко», Правда, № 82 (24.03.1935): 3; Л. Соболев, 
«Открьітие памятника Тарасу Шевченко», Правда, № 83 (25.03.1935): 6.
73 Культ Шоти Руставелі почав набувати всесоюзного статусу в середині 1930-х років і 
сягнув апогею в грудні 1937 року, під час святкування 750-ї річниці написання поеми 
«Витязь в тигровій шкурі» Див.: «Праздник социалистической культури», Учитель- 
ская газета, № 38 (27.12.1937): 1.
74 Купалу реабілітували напрочуд швидко. Вже у вересні 1932 року його 50-річчя 
святкували на всесоюзному рівні. Див.: «50-летие народного позта Белоруссии Янки 
Купальї», Литературная газета, № 41 (11.09.1932): 4.
75 Див.: А. Левшин, «Сулейман Стальский», Учительская газета, № 158 (22.11.1938): 4; 
К. Алтайский, «Джамбул», Литературная газета, № 31 (30.05.1936): 1. [Див. також 
найновішу розвідку: Е. Добренко, «Гомер сталинизма: Сулейман Стальский и совет- 
ская многонациональная литература», АЬ Ітрегіо, № 3 (2013): 191-249. -  Ред.]
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А втім, чи не найдужче вражає раптове приділення величезної уваги 
національній культурі. До 1933 року національна культура стояла в ієрар
хії пріоритетів набагато нижче за мовну коренізацію, вирівнювання й утво
рення національних рад. Коли ж ці теми випали з кола актуальних, промови 
щодо національної культури почали виголошувати діячі масштабу секрета
рів республіканських ЦК. Після падіння Постишева в 1937 році його небез
підставно оскаржили, зокрема, в тому, що він звів національне питання май
же винятково до проблеми національної культури. На Пленумі татарського 
ЦК в 1937 році один із делегатів нарікав не на впослідження татарської мови 
чи недопредставленість татар на технічних посадах, а на те, що постражда
ла («на наше безголів’я») національна гордість татарських трудящих: «Не 
таємниця, що, коли наш татарський театр приїхав на фестиваль до Москви, 
він знеславив себе, бо на фестивалі показав незугарний плаґіят»76. Із другого 
боку, казахстанський перший секретар Мірзоян хвалився успіхом республі
канської декади в Москві й тим, що «казанські легенди, куї [співи] та сказан
ня стали відомі всьому народові»77.

У рамках новозаведеної рвійности в стосунку до національних культур 
упадає в око множення науково-дослідних інститутів для їх вивчення. На 
1936 рік у національних республіках Радянського Союзу таких інститу
тів створено понад сорок78. Більшість їх постали після 1934 року79. У самій 
Москві так само 1934 року відкрито було Всесоюзний науково-дослідний 
інститут національної культури80. До його завдань належало не тільки «ви
вчення особливостей національної культури різних народів СРСР»81, але й 
сприяння її розвиткові82. Іншими словами, держава фінансувала величезну 
наукову структуру, створену винятково задля того, щоб плекати та розви
вати національне розмаїття. Тій самій меті служила й різка активізація пу
блікації фольклорної та літературної спадщини народів СРСР у російському 
перекладі83. Засновано також Музей народів СРСР84. Чимало уваги розви

76 РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 4379 (1-11.03.1937), арк. 184-185.
77 Л. Мирзоян, «Казахстан -  союзная республика», Большевик, № 4 (1937): 25.
78 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 29, спр. 601 (1936), арк. 15-16.
79 Див.: там само, спр. 605 (1936-1937), арк. 1-54.
80 Див.: там само, оп. 13, спр. 20 (1934), арк. 32 зв.
81 Там само, оп. 29, спр. 601 (1936), арк. 3.
82 Там само, арк. 6-7.
83 Див.: «Книги писателей народов СССР», Литературная газета, № 123
(14.09.1934): 4; «Переводьі с язьїков народов СССР», там само, № 72 (31.12.1935): 1; 
«Творчество народов СССР», там само, № 15 (10.03.1936): 6.
84 Див.: ГАРФ, ф. 3316, оп. 28, спр. 787 (1936), арк. 19.
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ткові національної культури приділяв новостворений союзний Комітет у 
справах мистецтв85. Коротко кажучи, після 1935 року величезні кошти й ор
ганізаційні зусилля пішли на підтримку та плекання національно відмінних, 
традиційних і предкодавніх національних культур. Окрім того, цей проект 
був щільно пов’язаний із кампанією за дружбу народів, що проходила рівно
часно.

Посилене сприяння традиційним національним культурам може здати
ся чимось банальним і поверховим на тлі занедбання кампанії коренізації, 
яка перебувала в центрі уваги в 1923-1932 роках. Народницького штибу по
шана до національної своєрідности ледве чи могла правити за рівноцінний 
замінник націє- та державотворення. А втім, наприкінці 1936 року радянська 
пропаганда раптом почала знову робити наголос на «державності» й «су
веренності» союзних республік86. То був елемент пропаґандивної кампанії, 
пов’язаної з ухваленням нової радянської конституції в грудні 1936 року. За 
висловом газети «Правда», цією конституцією створено «п’ять нових союз
них республік» і ще п’ять нових автономних республік87. Завдяки таким ве
ликодушним діям, як стверджувалося, радянська держава вможливлювала 
не просто отримання націями державности, але в багатьох випадках і форму
вання самих націй: «Багато націй фактично консолідувалися за радянської 
влади»88; «допомога диктатури робітничого класу забезпечувала незмір
но швидші темпи консолідації націй, ніж про це можна мислити в капіта
лістичних умовах»89; «консолідація казакського народу в націю є однією зі 
знаменних перемог соціялізму в СРСР»90. Цей наголос на недавньому до

85 Див.: там само, оп. ЗО, спр. 792 (1937), арк. 1-3.
86 Наприклад, див.: Л. Мирзоян, «Казахстан -  союзная республика», Большевик, 
№ 4 (1937): 26; И. Трайнин, «Суверенитет Союзних республик», Правда, № 348
(19.12.1936): 2.
87 Див.: «Пять нових союзних республик», Правдау № 348 (19.12.1936): 1. Ішлося про 
такі республіки, як Казахстан, Киргизія, Грузія, Вірменія та Азербайджан. Перші дві 
піднесено від статусу автономних до статусу союзних республік. Для решти трьох 
скасовано проміжну ланку -  Закавказьку Федерацію. П’ять автономних областей -  
Кабардино-Балкарію, Комі, Марі, Північну Осетію та Чечено-Інґушетію -  перетворе
но на автономні республіки.
88 С. Диманштейн, «Ленинско-сталинская национальная политика и проект новой 
конституции СССР», Большевик, № 13 (1936): 68.
89 И. Трайнин, «Братство народов в социалистическом государстве», Большевик, № 8 
(1938): 34.
90 П. Исаков, «О национальной консолидации казахского народа», Большевик 
Казахстана, № 5 (1937): 68.
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сягненні державносте та національного статусу не суперечив рівночасному 
вихвалянню глибин національної своєрідносте в народницькому розумінні. 
Йшлося про те, що Радянський Союз, діставши у спадок народності, дав їм 
національну державність. Таким робом він виконав свою роль авангарду на
цій, а це, своєю чергою, допомогло виплекати дружбу народів.

На початку 1937 року голова Раднаркому Казахської РСР написав на цю 
популярну тему статтю «Про національну консолідацію казакського наро
ду», де стверджував, що «від феодально-племінних державних об’єднань [...] 
Казакстан піднісся безпосередньо на щабель радянської соціялістичної 
держави»91. Терміни «соціялістична нація» та «соціялістична національна 
держава», що ввійшли до радянського вжитку під час пропаґандивної кампа
нії на підтримку конституції 1936 року, стали важливим доповненням кон
цепції дружби. Вони походять зі сталінської статті «Національне питання і 
лєнінізм», написаної (але не оприлюдненої) в березні 1929 року. У ній Сталін 
висловив думку, що, крім буржуазних націй, «є на світі й інші нації. Це -  нові, 
радянські нації, які розвинулись і оформились на базі старих, буржуазних 
націй після повалення капіталізму в Росії [...]»92. Робітничий клас та інтер
націоналістична партія, вів далі Сталін, «є та сила, яка скріпляє ці нові нації 
і керує ними»93. Тут знову зринало знайоме уявлення про більшовиків як про 
авангард націй. Відтак Сталін твердив, що ці нові нації «слід кваліфікувати 
як соціялістичні нації»94 і прогнозував, що їх формування приведе «до вста
новлення дружби між народами»95. Ба більше, соціялістичні нації є «далеко 
більш згуртовані і життєздатні, ніж будь-яка буржуазна нація»96. їхня наба
гато міцніша єдність випливала з того, що вони «вільні від непримиренних 
класових суперечностей, які роз’їдають буржуазні нації»97. Натомість свою 
набагато вищу життєздатність вони завдячують тому, що «є далеко більш за
гальнонародними, ніж будь-яка буржуазна нація»98.

Відповідно, Сталін стверджував, що з кінцем капіталізму зникають лише 
буржуазні нації, -  точніше, не зникають, а перетворюються на соціялістичні

91 П. Исаков, «О национальной консолидации казахского народа»: 89.
92 Й. В. Сталін, «Національне питання і ленінізм. Відповідь товаришам Мєшкову, 
Ковальчукові та іншим»: 337-338.
93 Там само: 338.
94 Там само.
95 Там само.
96 Там само: 339.
97 Там само.
98 Там само.
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нації. Він не казав, що ці соціялістичні нації відтепер слід мати за неодмінну 
прикмету епохи соціялізму. Як і раніше, він наполягав, що вони зникнуть у 
далекому майбутті, після всесвітньої перемоги соціялізму. Однак він вельми 
близько підійшов до визнання постійного існування соціялістичних націй. 
По Другій світовій війні ця Сталінова промова вийде друком, і постійність 
соціялістичних націй, вирослих із предкодавнього етнічного коріння, стане 
канонічним складником радянської національної політики99. А втім, цілком 
зрозуміло, що сталінські соціялістичні нації на 1936 рік уже існували: то були 
нації, вільні від міжкласових антагонізмів, уґрунтовані у власній народності, 
злютовані й одержавлені завдяки політиці радянської влади, пов’язані між 
собою дружбою народів.

Ця парадигма містила неабияку внутрішню суперечність. Із одного боку, 
як показано в розділі 10, Великий відступ було позначено, на відміну від по
передньої доби, рішучим визнанням права громадян на асиміляцію та віль
ний вибір власної національної ідентичности. З другого боку, підтримува
но -  причому рівночасно -  предкодавнє етнічне почуття й плекано концеп
цію радянських соціялістичних націй як напівпостійних утворень. Перша 
тенденція передбачала умовність і мінливість національної ідентичности, 
друга -  її примордіяльність і постійність. Цю суперечність несила поясни
ти вичерпно. Радянська національна політика середини 1930-х років була 
практичніша й водночас менш послідовна, ніж утопійна, але логічно струн
ка політика попереднього десятиріччя. Правом на асиміляцію розв’язувано 
два практичні завдання: по-перше, об’єднання занадто численних національ
ностей і національних територій до зручних у керуванні розмірів; по-друге, 
створення національної домівки для етнічних росіян шляхом русифікації 
РСФРР. Переважну більшість радянських національностей не збиралися 
спонукувати до асиміляції. Навпаки, їхній статус як націй мав і надалі міцні
шати, а глибоке історичне коріння їхньої етнічносте всіляко підкреслювали 
й шанували. Примордіялізм став провідною лінією в радянській національ
ній політиці 1930-х років і беззастережно запанував за часів пізнього сталі
нізму (по Другій світовій війні).

Саме примордіялізм і потребує витлумачення. Імперія національного 
вирівнювання ґрунтувалася на уявленні про етнічність як про історично 
проминальне явище. Її не брали за посутній складник людської природи.

99 Цей аспект неперевершено описує Юрій Сльозкін; див.: Yuri Slezkine, 1) «The USSR 
as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism»: 448- 
452; 2) Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North: 303-305.
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Насправді з неї легко зробити об’єкт маніпуляцій. Націоналізм і являв со
бою спробу маніпулювати національним почуттям. То була маскувальна 
ідеологія, яка вивертала навиворіт законні класові інтереси, скеровуючи їх 
у збочену форму понадкласового національного руху. Радянську національ
ну політику замислено як стратегію знешкодження націоналізму наданням 
форм національного життя. Ішлося саме про стратегію. Її засновком не було 
визнання примордіяльного характеру етнічности. Радше то був педагогічний 
хід, спрямований на те, щоб відучити радянське населення від поширено
го уявлення про нації як про предкодавні й незмінні величини та привчити 
його натомість до власне більшовицького розуміння націй як історичного й 
тимчасового явища. Аж ось у 1930-х роках комуністична партія сама почи
нає пропагувати концепцію предкодавности народів і тяглости радянських 
націй. Чому сталася така переміна?

Почасти до того ненароком спричинилося граничне одержавлення, за
кладене в більшовицькій концепції проводирства над націями. Імперія на
ціонального вирівнювання передбачала повсякчасне зазначання національ
носте й у такий спосіб незумисне впоювала людям переконання в тому, що 
національність є невилучною, засадничою та надзвичайно важливою при
кметою всякої особи. Щоб здійснювати вирівнювальні програми, стежити за 
їх перебігом, утворювати національні ради, посилати дітей до рідномовних 
шкіл і керувати десятками інших національних програм, радянська держа
ва раз по раз запитувала своїх рядових громадян про їхню національність. 
Такі ж запитання було адресовано їхнім працедавцям, секретарям партійних 
осередків, профспілковим діячам тощо. В усіх анкетах була графа «націо
нальність». Ба більше: з огляду на практику національного вирівнювання, 
національність перетворилася на цінний різновид суспільного капіталу. 
Інформація про національність під час працевлаштування не була простою 
формальністю: йшлося про вирішальну перевагу або перепону. Держава як- 
найясніше давала зрозуміти, що національність є однією з найважливіших 
прикмет кожного громадянина. Цим зміцнювалося й без того поширене в 
масах уявлення про примордіяльність етнічности. Зазначати національність 
людей стало звичкою. Коли 1932 року запроваджували внутрішні паспор
ти, про доцільність зазначення в них національности не було жодних диску
сій100. Її вписували не замислюючись, ідучи за зразком усіх особових анкет,

100 Жодних слідів обговорення того, чи потрібно зазначати національність у докумен
тах, використовуваних під час паспортизації населення в 1932-1933 роках, не пощас
тило знайти ані мені, ані Наталі Муен: див. N. Moins, «Passeportisation, statistique des
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як доконечну й значущу інформацію про кожного радянського громадяни
на. І саме графа «національність» у радянських паспортах стала чи не най
потужнішим чинником утвердження в суспільній свідомості уявлення про 
примордіяльність і спадковість національної ідентичности.

Нова орієнтація на предкодавність етносів була щільно пов’язана з 
низкою масштабніших суспільних і культурних процесів, що зумовлювали 
Великий відступ. Після 1933 року наголос перенесли з поняття «клас» на 
поняття «народ». Це було видно на прикладі переходу від депортацій за кла
совою ознакою до депортацій за національністю, від переслідування класо
вих ворогів до переслідування ворогів народу, від наголошування класової 
солідарности до насаджування суспільства, в якому з одного боку існувала 
потужна держава патерналістського штибу, а з другого -  сливе недиференці- 
йована та збайдужіла народна маса. Конституція 1936 року, поклавши край 
практиці узаконеної дискримінації класових ворогів (т. зв. позбавленців), 
символічно закріпила зміщення перспективи з класовости на народність. 
Один із коментарів завважив: «Конституція [...] має нагадати нам про на
родність як найвищий критерій всякої культурної роботи»101. Величезна ува
га, приділювана в середині 1930-х років фольклорові (байдуже, російському 
чи іншому) та народному мистецтву, так само вписувалася в новозаведений 
культ народносте102. Переорієнтація з класу на народ і народність допомагає 
витлумачити як посилення уваги до національної культури (достотного вті
лення народносте), так і перехід до більш примордіяльного розуміння самих 
національних культур.

Культ народносте, який оточував ухвалення конституції 1936 року, не 
лише асоціювався із запровадженням терміна «соціялістична нація» до ра
дянського лексикону, але й причинився до підвищення уживаносте вислову 
«радянський народ»103. Може здатися, що поява цього терміна віддзерка
лює намагання сформувати радянську національність. Однак це враження 
є оманливим. До вислову «радянський народ» або спорідненого з ним «ра
дянський патріотизм» найчастіше вдавалися, правлячи про потребу відсічі 
евентуальній агресії з-за рубежу104. «Радянський народ» неодмінно висту

migrations et controle de l’identite sociale», Cahiers du monde russe, vol. 38 (1997): 587- 
600.
101 Д. Мирский, «О великой хартии народов. Конституция победьі», Литературная 
газета, № 41 (20.07.1936): 2.
102 Див.: Советский фольклор: Сборник статей и материалов,Ук 1-7 (1934-1941).
103 Наприклад, див.: В. Бьістрянский, «Советский народ», Правда, № 95 (24.04.1936): 2.
104 Див.: В. Бмстрянский, «О советском патриотизме», Правда, №113 (18.05.1936): 2.
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пав як «багатонаціональний радянський народ»105. У надрукованій газетою 
«Правда» статті про радянський патріотизм говорилося про «наш великий 
Радянський Союз -  спільну домівку трудящих усіх національностей [кур
сив автора. -  Т. М]»106. Подібним побитом передова стаття містила похвалу 
українському народові, що «палає радянським патріотизмом, [...] як і всі на
роди СРСР»107. Сам Сталін ніколи не забував підкреслити багатонаціональ- 
ність радянського народу. У заввагах 1934 року щодо нового посібника з іс
торії СРСР він великою мірою зосередив свою критику на недостатній увазі, 
приділеній історії неросійських народів Радянського Союзу108. Радянським 
відповідником стрижневої національносте в модерній національній держа
ві (як-от німецької, французької чи японської) був не радянський народ, а 
дружба народів.

На додачу до наслідків національно-вирівнювальної практики та нового 
культу народности (і те, і те випливало зі скрайнього державництва сталін
ських часів), переорієнтації на примордіялізм сприяв і третій чинник: поява 
національно спрямованої радянської ксенофобії, а також категорії ворожих 
націй, що її можна було зрозуміти лише в примордіяльному контексті. З од
ного боку, запровадження категорії ворожих націй було знаком перемоги 
концепції предкодавности. З другого боку, оскільки поняття ворожих націй 
було несумісне з уявленням про недавно посталі модерні нації, воно стало 
ще одним чинником, що зумовлював переорієнтацію радянської влади на 
визнання примордіяльного характеру національностей. Дальшим вислідом 
цього стало офіційне закріплення паспортної національносте за критерієм 
спадковосте. Як уже зазначалося, коли в 1932 році з’явилися паспорти, наці
ональність не була предметом надто прискіпливої уваги, і людям дозволяли 
вільно обирати її собі під час одержання паспорта. Однак 2 квітня 1938 року, 
на найвищому гребені масових операцій проти діяспорних національностей, 
НКВС установив порядок, згідно з яким національність надалі мала визна
чатися національністю одного з батьків, а не вільним вибором самого гро
мадянина. Як приклади національностей, що потребували посиленої уваги, 
НКВС називав німців, поляків та ін., які намагалися вдавати росіян, біло
русів та ін.109. Поза сумнівом, предметом стурбованосте були спроби пред

105 И. Трайнин, «Суверенитет Союзних республик», Правда, № 348 (19.12.1936): 2.
106 В. Бнстрянский, «О советском патриотизме», Правда, № 113 (18.05.1936): 2.
107 «Литература украинского народа», Правда, № 193 (15.07.1936): 1.
108 Див.: И. Сталин, А. Жданов и С. Киров, «Замечания по поводу конспекта учебника 
по истории СССР», Партийное строительство, № 3 (1936): 44-46.
109 Див.: Н. В. Петров и А. Б. Рогинский, «Польская операция НКВД 1937-1938 гг.»: 36.

581



11. Дружба народів

ставників ворожих націй поміняти свою національність і в такий спосіб 
уникнути арешту та страти. Це був певний доказ того, що поява категорії во
рожих націй безпосередньо породила найголовнішу та найтривкішу підпору 
радянського стереотипу примордіяльности національних ідентичностей: за
кріплення в паспорті успадкованої національносте.

Отже, радянський примордіялізм можна пояснити сукупною дією кіль
кох чинників. Повсюдно практиковане в Радянському Союзі зазначення на- 
ціональности громадян задля здійснення вирівнювальних заходів сприяло 
тому, що вона отримувала постійний спадковий статус. Цю тенденцію під
хопила й посилила кампанія паспортизації. Крім того, сталінська революція 
згори породила патерналістичний культ народности, який, своєю чергою, 
сприяв ґлорифікації примордіяльної національної культури народницького 
штибу. Нарешті, з появою категорії ворожих націй тенденція бачити нації 
не в прагматично-позитивістському, а в примордіяльному ключі набула по
казового втілення й додатково посилилася. Тож радянська переорієнтація 
на примордіялізм не була зумисним кроком. Її зумовили непередбачені на
слідки початкового курсу радянської влади в національній політиці, а також 
сумісність уявлення про примордіяльність національностей із ширшим кон
текстом суспільних процесів у Радянському Союзі (на кшталт плекання дер
жавою культу народности).

Перша серед рівних

Примордіяльність національностей првила за один зі стовпів дружби 
народів. Другим таким стовпом була чільність росіян110. Запроваджуючи в 
ужиток поняття дружби в грудні 1935 року, Сталін заявив, що «недовіру» з 
боку неросіян уже подолано. Звідси випливала реабілітація російської куль
тури (цей процес фактично почався ще з 1933 року). На 1937 рік створено 
офіційний пантеон російських класиків у галузях літератури, мистецтва та 
науки:

Російський народ у своєму історичному розвитку викував видатну куль
туру. Ломоносов і Пушкін, Бєлінський і Чернишевський, Добролюбов 
і Нєкрасов, Толстой і Ґорький -  цими іменами має право пишати
ся наша країна, як і йменами великих російських учених, Мєчнікова

110 Про початки й рецепцію пропаганди чільности російського народу див.: David 
Brandenberger, The “Short Course” to Modernity: Stalinist History Textbooks, Mass Culture 
and the Formation of Popular Russian National Identity (Ph. D. diss., Harvard University, 
1999).
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та Менделєєва, Сєченова та Павлова, великих російських музикантів 
Мусорґського та Бородіна, Балакірєва та Рімського-Корсакова, великого 
маляра Рєпіна та багатьох інших111.

Звісно, радянська держава ніколи, навіть під час буяння культурної 
революції, й не зрікалася була таких культурних діячів. Новим моментом 
у середині 1930-х років стало підкреслення їхнього російського походжен
ня. Приміром, стаття в газеті «Правда» про «великого російського маля
ра В. І. Сурікова» починалася такою аксіомою: «Історія навчає, що твори 
митця тільки тоді бувають великі й вічні, коли вони є глибоко народні та 
національні»112. На середину 1937 року назви на кшталт «Про національ
ну форму в радянському російському театрі» стали чимось узвичаєним113. 
Тепер російську культуру обдаровано тією ж історичною глибінню, з тим 
самим наголосом на «народному та національному», що їх уже мала решта 
народів Радянського Союзу.

А втім, водночас із нормалізацією становища російської культури роз
почався ще один процес, який призвів до поновного надання їй відмінного 
статусу від усіх, тільки тепер -  упривілейованого. Його проголошено в пере
довій статті, що з’явилася в газеті «Правда» 1 лютого 1936 року під назвою 
«РСФРР» і містила недвозначне ствердження російської першости:

Усі народи [СРСР] -  учасники великого соціялістичного будівни
цтва -  можуть пишатися результатами своєї праці. Усі вони -  від най
менших до найбільших -  є повноправними радянськими патріотами. І 
першим серед рівних є російський народ, російські робітники, російські 
трудящі, чия роль в усій Великій пролетарській революції, від найпер
ших перемог і до нинішнього блискучого періоду її розвитку, є винятково 
велика114.

111« Привет избранникам великого народа!», Литературная газета, № 3(15.01.1937): 1.
112 И. Грабарь, «Великий русский живописец В. И. Суриков», Правда, № 357
(28.12.1936): 4. Схожі статті у «Правде», що підкреслювали російськість канонізо
ваних діячів російської культури, див.: «Великий русский критик», Правда, № 162
(14.06.1936): 1 (про Бєлінського); В. Кеменов, «Илья Репин», Правда, № 188
(10.07.1936): 4; «Гениальньїй сьін великого русского народа», Правда, № 317
(18.11.1936): 1 (про Ломоносова). 1936 рік був поворотним моментом у канонізації 
передреволюційних російських діячів.
113 Див.: «О национальной форме в советском русском театре», Театр, № 4 (1937): 
15-22.
114 «РСФСР», Правда, № 31 (01.02.1936): 1.
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Після цієї передової епітет «перший серед рівних» утвердився в радян
ському вжитку на позначення російського народу115. Відтоді ж російську 
культуру та російський народ ще й заведено називати «великими». Російська 
культура, належачи до «найпередовіших культур», подавала приклад ре
шті радянських народів116. Російську культурну першість пов’язували з до- 
пасованістю до соціялізму та провідною роллю російського пролетаріяту в 
Жовтневій революції.

Як ми бачили, такої ж думки про російський народ був і сам Сталін. На 
грудневому (1925 року) Пленумі ЦК він назвав росіян «найіндустріяльні- 
шою, найактивнішою, найбільш радянською з усіх націй у нашій країні»117. У 
листі до Дєм’яна Бєдного від грудня 1930 року він склав шану російському 
робітничому класу як «авангарду радянських робітників, як визнаному [...] 
вождю, що проводить найреволюційнішу і найактивнішу політику, яку будь- 
коли мріяли проводити пролетарі інших країн»118. Так само й у промові, 
виголошеній у Кремлі в травні 1933 року, Сталін знову вихваляв росіян як 
«основну національність світу»: «Вона перша піднесла прапор Рад напере
кір решті світу. Російська нація -  це найталановитіша нація у світі»119. Варто 
звернути увагу на те, що всі ці завваги мали або приватний характер, або 
призначалися для вузького кола вибраних слухачів, і жодну з них не було 
одразу ж оприлюднено, бо це суперечило б духові Імперії національного ви
рівнювання. У грудневій промові 1935 року, що започаткувала дружбу наро
дів, Сталін уперше сполучив уявлення про першість росіян з уявленням про 
радянську єдність. Із нагоди 20-ї річниці Жовтневої революції (1937 року) 
він офіційно потвердив концепцію «першости серед рівних»: «Стару Росію 
тепер перетворено на СРСР, де всі народи однакові. Країна потужна й силь
на своєю могуттю, армією, промисловістю, сільським колгоспним господар
ством. Серед рівних націй держав і країн в СРСР найрадянськіша та найре- 
волюційніша -  це російська нація»120.

До 1938 року російська культурна першість іще й устигла неабияк по- 
давнішати. Вищість росіян уже не обмежувалася соціялістичною добою, а

115 Див.: «Привет избранникам великого народа!»: 1; Г. М. Маленков, «Торжество ле- 
нинско-сталинской национальной политики», Правда, № 157 (09.06.1938): 3.
116 Див.: «Единая семья народов», Правда, N° 29 (30.01.1936): 1; «Знать историю на- 
родов СССР», Правда, № 231 (22.08.1937): 1; Б. Волин, «Великий русский народ», 
Большевик, № 9 (1938): 26.
1,7 РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, спр. 205 (15.12.1925), арк. 5.
118 Й. В. Сталін, «Тов. Дем’яну Бєдному»: 27.
119 РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, спр. 1117 (1933), арк. 9-10.
120 Там само, спр. 1122 (07.11.1938), арк. 158-159.
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сягала тисячолітньої давнини. На той час радянське керівництво завело на
прочуд прямолінійну пропаганду російського ґрунтівського націоналізму 
Разючим прикладом цієї пропаганди є стаття «Великий російський народ», 
оприлюднена в травневому числі провідного теоретичного журналу партії за
1938 рік:

Історія великоруського народу -  це історія його героїчної боротьби за не
залежність і свободу, проти численних ворогів, загарбників та інтервен
тів, зокрема й проти «германських елементів».
У цій важкій і сповненій небезпек боротьбі великоруський народ при
множував і розвивав свої видатні риси народу-борця, народу-волелюбця

Далі автор переповідав погром «германських елементів» XIII століття, 
тевтонських рицарів, що його вчинив Александр Невський, і закінчував свій 
виклад гімном примордіяльній російськості:

Народ безсмертний. І бойові чесноти слов’янських дружин, і відвагу, і ви
тривалість, і кмітливість, і рішучість руських воїнів -  усі ці властивості 
виробив у собі російський народ122.
Ця стаття, опублікована під час найвищого сплеску національних опе

рацій Великого терору, доносить подих російського націоналізму, плеканого 
в головному теоретичному журналі партії ще за три роки да гітлерівського 
вторгнення.

Провідною темою нової пропаганди стало «законне почуття національ
ної гордости»123 росіян. То була очевидна реакція на попереднє обмеження 
їхнього національного самовираження в Імперії національного вирівнюван
ня. У серпні 1937 року «Правда» видрукувала статтю з характерною назвою 
«Про національну гордість російських малярів», де цю давнішу практику 
піддано відвертому осудові:

Сполука слів «російське радянське малярство» здається незвичним. 
Часто говорять про грузинських, вірменських та інших радянських маля
рів, але слово «російські» з якоїсь причини оминають, заступаючи його

121 Б. Волин, «Великий русский народ»: 28.
122 Там само: 29.
123 Див.: там само: 26; В. Кирпотин, «Русская культура», Большевик, № 12 (1938): 61; 
«Гордость русского искусства», Театр, № 3 (1937): 19—21; «Великий русский позт», 
Правда, № 346 (17.12.1936): 1; В. Бьістрянский, «Критические замечания об учебни- 
ках по истории СССР», Правда, № 31 (01.02.1936): 2; «Великий русский критик»: 1; 
Л. Тимофеев, «Основатель русской литературьі», Правда, № 317 (18.11.1936): 4.
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епітетами «московські», «наші», «новочасні» або ще обережніше -  «ма
лярі РРФСР». У чому причина такої національної «сором’язливости»?124
Сам же автор і відповідав на це запитання. Причиною було заляку

вання: «Прикриваючися “боротьбою” проти великодержавного шовінізму, 
[критики-“інтернаціоналісти” намагалися] під той колот оголосити геть 
усю російську культуру та мистецтво поміщицько-буржуазними, реакційно- 
націоналістичними»125. Подібно у статті «МХАТ -  національний російський 
театр» інший автор нарікав, що «до останнього часу драматурги, постанов
ники та критики “соромилися” говорити про національний характер ви
стави, та й узагалі про національну форму в російському мистецтві»126. Ця 
галаслива кампанія пропаганди була розрахована на росіян, невдоволених 
тим, що їх примусили соромитися своїх національних традицій і культури.

Другою наскрізною темою російської націоналістичної пропаганди була 
величезна «братерська допомога», що її російський народ надавав неросія- 
нам, а також належна йому за це подяка та любов127. За Імперії національного 
вирівнювання від росіян вимагалося альтруїстично і без ремства жертвувати 
своїми національними інтересами, щоби сприяти подоланню виправданої з 
історичного погляду недовіри неросіян. Російські комуністичні діячі раз по 
раз дивувалися та непокоїлися через брак відповідної вдячности з боку не
росіян. На думку цих діячів, неросіяни натомість використовували чинник 
національної ідентичности, аби домогтися максимальних переваг у рамках 
національного вирівнювання -  коштом безкорисливих росіян. Великий від
ступ потяг за собою зміну ролей. Тепер уже від неросіян вимагалося систе
матично повторювати ритуальне складання подяки росіянам за їхню «бра
терську допомогу», а також висловлювати свій захват великою російською 
культурою та любов до неї128. Натомість коренізацію та національне вирів
нювання надалі здійснювано радше тихцем.

124 В. Кеменов, «О национальной гордости русских художников», Правда, № 222
(13.08.1937): 4.
125 Там само.
126 Див.: В. Иванов, «МХАТ -  национальньїй русский театр», Театр, № 4 (1937): 23.
127 Див.: «Привет избранникам великого народа!»: 1; Б. Волин, «Великий русский на
род»: 27; «РСФСР»: 1; «От невежества и отсталости -  к расцвету культури», Правда, 
№ 6 (06.01.1936): 1; Г. Торжанов, «Декада казахского искусства», Правда, № 116
(28.04.1936): 4; «Торжество ленинско-сталинской национальной политики»: 1.
128 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. 21, спр. 4351 (10-19.07.1938), арк. 112; У. Гаджибеков, 
«Декада азербайджанского искусства в Москве», Совети Азербайджане, № 3-4 
(1938): 24; «Братерський привіт великому російському народові!», Вісті ВУЦВК, № 15
(15.01.1937): 1.
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Нарешті, третьою важливою темою було повсюдне «наклепництво», що 
його жертвою ставав російський народ і російська культура. Частина на
клепів походила з закордону, зосібна з фашистської Німеччини та з Польщі: 
«Ненависть до російського народу вбирає в себе, звісно, ненависть до всього 
радянського, до СРСР у цілому, але в наклепах наших ворогів вогонь перед
усім спрямовується на російський народ саме тому, що вони чудово розумі
ють, яку величезну волю, снагу та витривалість виявив він [,..]»129. Звісно, 
та ж таки офіційна радянська політика в 1923-1933 роках полягала в тому, 
щоби «спрямовувати вогонь передусім» на великодержавний шовінізм -  з 
огляду на виняткову небезпечність російського націоналізму. Облишивши 
цей курс, керівництво держави тепер заходилося таврувати його як фашист
ський. Тих, хто в 1920-х роках до проголошеної політики достосовувався, те
пер можна було критикувати за їхні давніші висловлювання. Про Бухаріна 
говорили, що такі, як він, «на догоду фашизмові обмовляли російський народ, 
називаючи його “нацією Обломових”»130. Отже, кажучи коротко, за допомоги 
обуреної та водночас хвалькуватої стилістики, притаманної російській наці
оналістичній пропаганді, режим реагував на виявлене невдоволення росіян 
Імперією національного вирівнювання.

Метафоричне гасло дружби народів відтепер доповнювала теза про чіль
ну, єднальну роль росіян: «У центрі могутньої сім’ї народів СРСР стоїть ве
ликий російський народ, гаряче люблений усіма народами СРСР, перший 
серед рівних»131. Росіяни об’єднували Радянський Союз потрійним чином. 
По-перше, «героїчний, саможертовний російський робітничий клас допоміг 
народам Росії назавжди скинути ярмо національного гніту»132. Завдяки цій 
безкорисливій допомозі «ростуть і міцніють дружба й любов усіх народів 
СРСР до першого серед рівних, до чільного серед передових -  російського 
народу»133. По-друге, «культура російського народу, ставши всенародним 
набутком усієї Радянської країни», справила «могутній і плідний вплив на 
культурний розвиток братніх народів СРСР»134. По-третє, російська мова 
була мовою взаємного спілкування та мовою класиків світового соціялізму. 
За аналогією до того, як російську культуру спочатку славили були за її здо

129 «РСФСР»: 1.
130 Див.: И. Трайнин, «Братство народов»: 39; В. Кирпотин, «Русская культура»: 61; 
«Единая семья народов»: 1.
131 «Привет избранникам великого народа!»: 1.
132 «Торжество ленинско-сталинской национальной политики»: 1.
133 Б. Волин, «Великий русский народ»: 27.
134 «Привет избранникам великого народа!»: 1.
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бутки радянської доби, а потім екстраполювали цю похвалу на всю російську 
історію, так само й дружба народів, спершу начебто брана за набуток за ра
дянських часів, потроху відростила примордіяльне коріння:

Культура народів СРСР історично пов’язана з культурою російського 
народу, вона незмінно зазнавала й зазнає на собі благотворного впливу 
передової російської культури135.

У такий спосіб абстрактне поняття дружби народів було наділене пред- 
кодавнім корінням, що нав'язувало до ґрунтівського націоналізму. Саме так 
воно могло правити за ефективний замінник єднального націоналізму в тра
диційній національній державі.

Доповнення дружби народів чільною роллю народу російського не вне
сло якихось різких змін у символіку дружніх ритуалів. Тривали національні 
декади в Москві. Помітною новиною було те, що частиною цієї символіки 
стали російські національні свята, річниці й урочистості. Зокрема, на най- 
масштабніше свято дружби перетворилося відзначення пушкінського юві
лею в лютому 1937 року Розробляти плани урочистих заходів для нього по
чали ще в грудні 1935 року. Потім було оголошено, що Пушкін -  то не лише 
«великий російський поет», а й поет «трудящих усіх національностей»136. 
Широко цитовано пушкінські рядки, де він хвалився, що його колись чи
татимуть «І гордий внук слов'ян, і фінн, і нині дикий /  Тунгус, і друг сте
пів калмик»137. За час приготувань до ювілею твори Пушкіна переклали 58 
мовами народів СРСР138. Усі національності навзаводи шукали зв'язків між 
Пушкіним і власними національними поетами139. Хоча на всесоюзному рівні 
святкували і ювілеї Шевченка та Шоти Руставелі, національним поетом усіх 
народів СРСР оголосили тільки росіянина Пушкіна.

135 Б. Волин, «Великий русский народ»: 34.
136 «Великий русский позт», Правда, N° 346 (17.12.1935): 1.
137 Див.: там само; Н. Дмитриев, «Пушкин на язьїках народов СССР», Литературная 
газета, N° 33 (10.06.1936): 5.
138 Див.: Е. Сикар, «Пушкин на язьїках народов СССР», Революция и национальнос- 
ти, N° 2 (1937): 71.
139 Див.: 3. Шарки,«Александр Сергеевич Пушкин и народний татарский позт Абдулла 
Тукаев», Революция и национальности, N° 1 (1937): 40-45; А. М. Ладьіженский, 
«А. С. Пушкин и национальности», там само, N° 2 (1937): 65-67; А. Арустамов, 
«Влияние Пушкина на творчество Туманяна», там само, N° 2 (1937): 67-70; П. Агеев, 
«Пушкин и Шевченко», там само, N° 4 (1937): 67-71; А. Тагиров, «Почему башкирам 
дорог Пушкин», там само, N° 4 (1937): 71-73.
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Під час пушкінського ювілею 1937 року часто повторювано було афо
ризм: «Саме тому, що Пушкін є таким глибоко національним, він став по
етом інтернаціональним»140. Ця заввага віддзеркалювала прецікаву тяглість 
статусу росіян у Радянському Союзі. За Імперії національного вирівнюван
ня росіяни, ототожнювані з державою, мали жертвувати власними націо
нальними інтересами й не афішувати своєї національної ідентичности задля 
збереження багатонаціональної держави. 1937 року російської ідентичнос
ти вже не випадало приховувати: навпаки, її безцеремонно випинали що- 
крок, -  але водночас вона й надалі тісно асоціювалася з державою. Нехай із 
російських регіонів Російської Федерації зроблено було вигідну домівку для 
російської людности, та все ж за батьківщину їй правив увесь Радянський 
Союз. А що радянська держава була соціялістичною та інтернаціональною, 
то російську національну ідентичність дедалі дужче сприймано як соціяліс- 
тичну та інтернаціональну: «Російський народ сповнений національної гор- 
дости тому, що його батьківщина [...] стала [...] огнищем найінтернаціональ- 
нішого [...], що його коли-небудь знала історія людства»141. Тому російська 
національна ідентичність і надалі розчинялася в загальнорадянському ціло
му. Плутанину з російською ідентичністю виразно оприявнює така цитата: 
«Радянський патріотизм російського народу -  це любов до соціялістичної 
батьківщини -  вітчизни трудящих усього світу»142. З одного боку, російську 
національну ідентичність без міри звеличували, а з другого -  змішували й 
плутали з її радянським близьким аналогом.

За найважливіший практичний політичний крок, пов’язаний із новим 
статусом російської культури, можна вважати постанову ЦК від 13 берез
ня 1938 року, якою запроваджено обов’язкове викладання російської мови 
в усіх неросійських школах143. Із погляду законодавчої бази ця постанова 
була зайвою. Вивчення російської мови в усіх неросійських школах і так уже 
було обов’язковим144. А втім, на практиці, згідно зі статистикою Наркомосу, 
з 984 початкових шкіл Дагестану російську мову бодай якось викладали 
лише в 190. Відповідні цифри для Чечено-Інґушетії становили 1351 і 508, 
для Туркменії -  728 і 321, для Киргизії -  667 і 189, для Казахстану -  225

140 Б. Волин, «Великий русский народ»: 32.
141 Там само: 27.
142 Там само: 26.
143 Див.: РГАСПИ, ф. 17, оп. З, спр. 997 (13.03.1938), арк. 59/166. Блискучий розгляд 
цієї постанови та її наслідків див.: Peter Blitstein, Stalin’s Nations: Soviet Nationality 
Policy between Planning and Primordialism, 1936-1953:101-137.
144 Див.: РГАСПИ, ф. 17, on. 114, спр. 833 (02.01.1938), арк. 26-29.
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і 39 у п’ятих-сьомих класах та 75 і заледве 7 у сьомих-дев’ятих класах. 
У Таджикистані й Узбекистані, як стверджувалося, ситуація виглядала не 
ліпше145. Отже, значення березневої постанови 1938 року полягало не в за
провадженні обов’язкового викладання російської мови як другої, а в по
данні сигналу з Центру, що то є важливий державний пріоритет. Окрім того, 
на вишкіл учителів російської мови виділяли чималі кошти146. Ідеологічним 
підспідком цієї постанови була концепція дружби народів -  «величезне зна
чення російської мови, як потужного знаряддя культури та засобу спілку
вання між братніми народами СРСР»147.

Проблему викладання російської мови в неросійських школах уперше 
винесено на привселюдне обговорення під час листопадового (1937 року) 
Пленуму ЦК ВКП(б)148. Із цього питання офіційно виступив сам Сталін. Як
і в промові, виголошеній ще в грудні 1935 року, він безпосередньо пов’язав 
національне питання з потребами оборони Радянського Союзу:

Запит такий викликано тим, що ми стояли перед великим актом призову 
червоноармійців до війська. Ми маємо закон про те, що призову підляга
ють усі громадяни СРСР по досягненні певного віку, незалежно від наці- 
ональности. [...] Але перед нами постало питання про те, що призовники 
до війська, наприклад, в Узбекистані, в Казакстані, Вірменії, в Грузії, в 
Азербайджані не володіють російською мовою. За такого становища до
водиться їх залишати на місці, і тоді наші дивізії та бригади перетворю
ються на територіяльні. То не є армія. Ми не такою бачимо армію. Ми 
вважаємо, що кожна бойова одиниця -  чи вже вона складається з полку,
з бригади, чи з дивізії, вона мусить бути не місцевою армією, а армією 
всього Союзу, становити частину всієї армії нашого Союзу. [...] Інакше в 
нас не буде армії149.

Сталін неабияк применшував своє невдоволення наявними територі- 
яльними національними дивізіями. Адже місяцем раніше він отримав був те
леграму від Андрєєва, який, наглядаючи за чисткою серед партійного керів
ництва в Середній Азії, доповідав, що узбецькі й таджицькі національні диві
зії, розквартировані в прикордонних районах, були пов’язані з вичищеними 
керівниками цих республік, а отже «будуть спроби й надалі з Афганістану,

145 Див.: там само, арк. 77/2,27; спр. 840 (16.02.1938), арк. 81/13,76.
146 Про ці плани див.: там само, спр. 833 (02.01.1938), арк. 26-31; спр. 840 (16.02.1938), 
арк. 76-87; ф. 77, on. 1, спр. 857 (1938), арк. 1-9,36-42.
147 Там само, ф. 17, оп. 114, спр. 833 (02.01.1938), арк. 25.
148 Див.: там само, оп. 2, спр. 628 (11-12.10.1937), арк. 120-123.
149 Там само, арк. 120-121.
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Ірану й Туреччини проводити в них [у цих дивізіях. -  Ред.] ворожу роботу 
Слід було б ці частини перевести з Середньої Азії до європейської частини 
Союзу»150. На цій телеграмі Сталін добазґрав: «Тов. Ворошилову: Андрєєв 
повідомляє, що ліпше було б розмістити російські підрозділи в Ташкенті та 
Сталінабаді та, піддавши їх попередньо чистці, перевести [національні диві
зії] в інші, менш віддалені місця»151. Постановою ЦК від 7 березня 1938 року 
дотогочасну систему територіяльних національних військових одиниць буде 
геть зовсім скасовано152.

Щодо зв'язку між обома постановами Сталінова промова не залишала 
сумніву:

Однак ми маємо лише одну мову, якою всі громадяни СРСР можуть 
менше-більше порозумітися, -  і то є мова російська. Добре було б, якби 
кожен громадянин, призваний до війська, міг порозумітися російською 
мовою так, щоб, приміром, якби узбецьку дивізію переведено до Самари, 
вони могли б порозумітися з місцевою людністю. Отут-то й народила
ся конечна потреба, з огляду на загальний військовий обов’язок, щоб 
усі червоноармійці володіли якоюсь однією мовою, якою вони могли б 
спілкуватися в усіх районах Союзу. Ця мова -  російська. Ми вивчаємо 
німецьку, французьку та англійську, але дозвольте мені запевнити вас, що 
в нашій щоденній практиці французька, німецька та англійська менш ко
рисні, ніж російська. [Сміх. Вигуки: «Слушно»]153.
Сталін у властивому йому стилі подав це питання як прагматичне, за

тушковуючи будь-який натяк на культурну русифікацію. Відповідна ухвала 
пройшла без обговорення154.

Знову Сталін заторкнув це питання 8 березня 1938 року на засіданні очо
люваної Андрєєм Ждановим комісії Політбюра, яка мала підготувати проект 
постанови про викладання російської мови155. Виступ Сталіна на цьому засі
данні наразі залишається неприступним для дослідників, але три його голо
вні аргументи на підтримку такої постанови зрезюмовано в ній самій:

150 Там само, ф. 558, оп. 11, спр. 65 (03.10.1937), арк. 87.
151 Там само.
152 Див.: Gerhard Simon, Nationalism and Policy Towards the Nationalities in the Soviet 
Union: 153.
153 Там само: 121-122. Той самий зв’язок оприявнює й телеграма ЦК від 21 лютого, де 
зазначено, що обидва питання розглядатимуться вкупі на конференції в Москві 7 бе
резня. Див.: РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, спр. 58 (21.02.1938), арк. 5.
154 Див.: Gerhard Simon, Nationalism and Policy Towards the Nationalities in the Soviet 
Union: 123.
155 Див.: РГАСПИ, ф. 77, on. 1, спр. 857 (08.03.1938), арк. 1-9.
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По-перше, в умовах багатонаціональної держави, якою є СРСР, знання 
російської мови має стати могутнім засобом зв’язку та спілкування між 
народами СРСР, що сприятиме їхньому подальшому господарчому та 
культурному зростанню.
По-друге, опанування російської мови сприяє дальшому вдосконаленню 
національних кадрів у галузі наукових і технічних знань.
По-третє, знання російської мови забезпечує доконечні умови для 
успішного несення військової служби всіма громадянами СРСР у лавах 
Робітничо-Селянської Червоної Армії та Військово-Морського флоту156.

Ці аргументи випливали з нової концепції дружби. Російська мова явля
ла собою єднальну мову-посередницю між радянськими народами й допома
гала національним кадрам досягати вищого культурного рівня. За словами 
Жданова, Сталін також наголосив, «що жодного утиску та обмеження рідної 
мови не повинно бути, щоб попередити всі організації, що російська мова є 
не предметом викладання, а предметом вивчення»157. Ці сталінські застере
ження можуть здаватися цинічними, але насправді вони великою мірою таки
ми не були. Впродовж Сталінового правління, за нечисленними винятками, 
рідномовна освіта залишалася обов’язковою в неросійських школах, де росій
ську мову викладали лише як предмет. Березнева постанова 1938 року не за
початкувала культурної русифікації. Її метою була тільки двомовність або -  
щонайбільше -  двокультурність. Концепція дружби й надалі робила притиск 
на плеканні окремих культурних ідентичностей неросійських народів.

Неросійські республіки зазнали в 1930-х роках російської культурної 
експансії не лише в мовному питанні. У них зростало й число мешканців ро
сійської національности. Відчайдушний спротив Казахстану російській іммі
грації зламано було ще 1928 року. Карелія успішно опиралася їй, заохочуючи 
натомість приїзд карелів і фінів, аж до 1935 року, коли, нарешті, тамтешнє 
керівництво усунули й розпочали планове переселення росіян до республі
ки. Внаслідок відмови Центру надавати національним урядам право конт
ролю за імміграцією, великомасштабного будівництва нових промислових 
підприємств у національних регіонах і масових переселень під час безладу 
першої п’ятирічки, кількість росіян за межами РСФРР стрімко зросла (див. 
табл. 46). Як показано в таблиці, росіян поза межами РСФРР за тринадцять 
років (1926-1939) стало майже вдвічі більше. Найпомітніший стрибок мав

156 Там само, арк. 36-37.
157 Там само, арк. 1.
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місце в Середній Азії, де кількість росіян зросла більше ніж удвічі (з 1 млн 
721 тис. до 3 млн 862 тис.), в абсолютних цифрах, а за часткою в загальному 
складі тамтешнього населення -  з 11,2% до 23,2%.

Табл. 46. Російське населення поза межами РСФРР/РРФСР 
(1926,1939 роки)

Республіка

1926 рік 1939 рік

Російське
населення,

тис.

Частка в складі 
всього 

населення, %

Російське
населення,

тис.

Частка в складі 
всього 

населення, %

Україна 2.707 7,3 4.886 11,8
Білорусія 485 5,9 536 6,0
Узбекистан 244 4,5 744 11,7
Таджикистан 6 0,7 135 9,1
Туркменія 75 7,7 233 18,6
Казахстан 1.280 20,6 2.447 40,2
Киргизія 116 11,7 303 20,8
Грузія 96 3,6 309 8,7
Азербайджан 220 9,5 528 16,5
Вірменія 21 2,3 51 4,0

З а г а л о м 5.250 8,0 10.121 13,5

Джерело: В. Кабузан, Русскиевмире (Санкт-Петербург, 1996): 279.

Починаючи від 1926 року сформувалася була практика створення ро
сійських національних рад і надання росіянам статусу національної менши
ни. Однак після 1933 року термін «національна меншина» на позначення 
росіян, розселених поза межами Російської Федерації, дедалі послідовні
ше оминали. Після 1937 року він геть зовсім пішов із ужитку -  водночас зі 
скасуванням російських національних рад. То не було пониження статусу. 
Навпаки, статус національної меншини виглядав не досить поважним для 
«першої серед рівних» націй СРСР. Ужито заходів для того, аби росіяни ніде 
в Радянському Союзі не почувалися національною меншиною: скажімо, в 
Україні та Білорусії було створено російськомовні республіканські газети. 
У 1920-х роках розростання мережі національних рад по цілій країні, надто 
по РСФРР, сприяло національному об’єднанню СРСР. Із поступовим ска
суванням національних рад у 1930-х роках росіяни, розселені поза межами 
РСФРР, чию національну ідентичність відтепер систематично підтримувала
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держава, почали відігравати ту саму єднальну роль, яка за старої системи від
водилася неросіянам.

Висновки

На 1938 рік у Радянському Союзі постав новий національний устрій. 
Я вирішив назвати цей устрій тим самим висловом, що пролунав з вуст 
Сталіна, -  дружба народів. Повторімо її головні складники. За винятком 
тих радянських націй, кого вважали за надто дрібні або за надто непевні 
(перші підлягали асиміляції або інтеграції до більших етнічних організмів, 
а другі -  депортації та винищенню), всім іншим визнано було статус соці- 
ялістичних націй із примордіяльним етнічним корінням. Коли брати суто 
практичний бік справи, вони розглядалися як постійні й вічні складники 
СРСР. Радянська держава й надалі мала опікуватися їхніми національними 
культурами. Національне вирівнювання і націєтворення слід було продо
вжувати, але таким побитом, аби не легковажити інтересів і почувань росіян. 
Цим націям не загрожувало примусове винародовлення, хоча кожен окремо 
взятий їхній представник міг вільно асимілюватися за власним бажанням. 
Щоправда, від усіх неросіян вимагалося не лише опанувати російську мову, 
але й зазнайомитися з російською культурою. Ба більше, російська культу
ра мала перетворитися на важливий складник їхніх власних національних 
культур. Пушкін мав стати їхнім національним поетом.

Тепер росіяни відігравали в Радянському Союзі провідну роль. їм уже 
ніколи не доведеться соромитися своєї національної минувшини і традицій. 
Навпаки, вони матимуть за обов’язок пишатися ними. Російській культурі 
приписувано ще предкодавніше коріння, ніж національним культурам ре
шти радянських народів. Російський народ, мова та культура цементували 
Радянський Союз. їхню першість слід було відкрито визнавати та пропагу
вати. Росіяни отримували власну національну домівку в російських регіо
нах РРФСР. Вирівнювання та сприяння неросійським культурам мали по
ширюватися тільки на національні регіони Радянського Союзу (за винятком 
Москви, яка залишалася містом радше соціялістичним, аніж російським). 
Однак РРФСР за жодних обставин не мусила перетворитися на суто росій
ську республіку та знаряддя переслідування окремішніх російських націо
нальних інтересів. Натомість росіян належало підштовхувати до ототожнен
ня власних національних інтересів із радянськими інтересами.

Національною державою Радянський Союз не був. Ніколи не спостеріга
лося спроб витворити радянську національність чи перетворити Радянський 
Союз на національну російську державу. Коли говорили про радянський на
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род, то була передусім мовна фігура, вживана найчастіше як стисле окрес
лення палкого патріотизму та рішучости всієї багатонаціональної радянської 
людности боронити Радянський Союз від агресії з-за рубежу. У Радянському 
Союзі дружба народів відіграватиме ту роль, яка в традиційній національній 
державі належить панівній національності. Дружба народів -  то й була уяв
на спільнота Радянського Союзу.





Глосарій

Агітпроп -  Агітаційно-пропагандистський відділ при ЦК ВКП(б), а також при 
республіканських, обласних і місцевих комітетах комуністичної партії (до 
1929 року; у 1930-1934 роках -  Відділ культури та пропаганди [Культ- 
проп], у 1935-1939 роках -  Відділ партійної пропаганди й агітації).

АО -  автономна область: самоврядна національна територія, за статусом ниж
ча від АСРР/АРСР.

АСРР/АРСР -  автономна соціялістична радянська республіка (від 1936 року -  
автономна радянська соціялістична республіка): самоврядна національна 
територія у складі союзної республіки.

Басмачі -  учасники антирадянського партизанського руху в Середній Азії 
(1918 -  початок 1930-х /  поч. 1940-х років).

Боротьбисти -  члени (а також колишні члени) Української комуністичної 
партії (боротьбистів), що постала влітку 1918 року з лівого крила україн
ських есерів (Української партії соціялістів-революціонерів), під різними 
назвами діяла до березня 1920 року, відтак увійшла до складу КП(б)У.

Бронь (тут) -  квота на вступ до високої школи.
Висуванець (рос. видвиженец) -  у 1920-ті -  1930-ті роки робітник, призначе

ний на керівну посаду.
Висування (рос. видвижение) -  радянський термін, що ним у 1920-ті -  1930-ті 

роки позначали призначення робітників на керівні посади.
Витш (рос. втуз) -  висока технічна школа, технічний навчальний заклад у 

системі високої освіти.
ВКВТО -  Всесоюзний комітет з високої технічної освіти.
ВКП(б) -  Всесоюзна комуністична партія (більшовиків).
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Волость -  нижча адміністративно-територіяльна одиниця в Російській імпе
рії та СРСР аж до адміністративної реформи кінця 1920-х років.

ВРНГ (рос. ВСНХ) -  Вища Рада народного господарства: центральний дер
жавний орган управління народним господарством у СРСР і союзних 
республіках із правами наркомату.

ВУЦВК -  Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет: найвищий ор
ган радянської влади в УСРР до 1938 року.

ВЦВК -  Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет: найвищий орган 
радянської влади в РСФРР до 1937 року.

ВЦК НТА (НА) -  Всесоюзний Центральний Комітет нового тюркського аль- 
фабету (нового альфабету).

Горяни (рос. горцьі) -  загальне означення для представників малих народів, 
що замешкували гори Північного Кавказу.

Губернія -  адміністративно-територіяльна одиниця високого рівня в Росій
ській імперії та СРСР, скасована протягом 1920-х років.

Губком -  губернський комітет: орган управління комуністичної партії в губер
нії.

Держплан (рос. Госплан) -  Державний плановий комітет СРСР, що відповідав 
за центральне планування економіки; в союзних республіках і автономіях 
існували державні планові комісії.

ДПУ (рос. ГПУ) -  див. ОДПУ.
Змикання (рос. смичка) -  радянський термін на позначення спілки робітни

ків і селян за часів НЕПу, а також спілки інтелігенції з робітниками тощо.
Зміновіховство (зміновіховці) -  означення російських і неросійських націо

налістичних рухів, які підтримували радянську владу, бо вважали, що та 
(принаймні тимчасово) служить національним цілям.

ЗСФРР -  Закавказька Соціялістична Федеративна Радянська Республіка: 
федерація Азербайджанської СРР, Вірменської СРР та Грузинської СРР, 
що існувала у 1922-1937 роках; одна з республік-співзасновниць СРСР.

Комінтерн -  III Комуністичний Інтернаціонал: міжнародна організація, що 
об’єднувала комуністичні партії різних країн світу у 1919-1934 роках.
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Комнац -  Комітет із освіти національних меншин при Наркоматі освіти.
Комсомол -  Комуністичний союз молоді.
Коренізація -  радянська політика підтримки та розвитку неросійських мов і 

творення неросійських еліт на територіях, замешкуваних неросійськими 
національностями.

КП(б)У -  Комуністична партія (більшовиків) України.
КПЗБ -  Комуністична партія Західної Білорусії.
КПЗУ -  Комуністична партія Західної України.
КПК -  Комісія партійного контролю, що 1934 року постала замість ЦКК.
Край -  велика багатонаціональна адміністративно-територіяльна одиниця в 

РСФРР, що зазвичай містила у своєму складі національні автономії.
Крайком -  крайовий комітет: орган управління комуністичної партії в краї.
Культпроп -  див. Агітпроп.

Куркулі (рос. кулаки) -  заможні селяни.
Лікнеп -  Відділ ліквідації української неписьменности при Наркомосі УСРР: 

орган для контролю над опануванням української мови дорослими.
Наркомоси -  Народні комісаріяти освіти союзних республік.
Народний комісаріят, наркомат (до 1946 року) -  центральний орган виконав

чої влади в СРСР, союзних і автономних республіках, що опікувався уря
дуванням у певній царині державної діяльности або галузі господарства, 
радянський аналог міністерства.

НЕП -  нова економічна політика, здійснювана в СРСР у 1921-1928 роках.
НКВС (рос. НКВД) -  Народний комісаріят внутрішніх справ СРСР: централь

ний орган управління радянською політичною поліцією у 1934-1941 ро
ках, що заступив собою ОДПУ СРСР.

Обком -  обласний комітет: орган управління комуністичної партії в області.
Область -  велика адміністративно-територіяльна одиниця в Російській імпе

рії та СРСР.
ОДПУ (рос. ОГПУ) -  Об'єднане державне політичне управління при Раднар- 

комі СРСР: центральний орган управління радянською політичною полі
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цією у 1922-1943 роках, відтак у складі НКВС СРСР; республіканські та 
місцеві відділення називалися Державними політичними управліннями 
(ДПУ; рос. ГПУ) .

Округа (округ) -  адміністративно-територіяльна одиниця в СРСР, вища за 
статусом від району і нижча від области.

Оргбюро -  Організаційне бюро Центрального комітету ВКП(б); спільно із 
Секретаріятом ЦК відповідало за розв’язання кадрових та організаційних 
питань у комуністичній партії.

Оргвідділ (рос. Орграспредотдел) -  відділ ЦК ВКП(б), що відповідав за ді
яльність регіональних парторганізацій.

Повіт (рос. уезд) -  територіяльно-адміністративна одиниця в Російській імпе
рії та СРСР, вища за статусом від волости і нижча від губернії, скасована 
протягом 1920-х років.

Ради (рос. совети) -  органи державної влади, що управляли адміністративно- 
територіяльними одиницями різного рівня.

Раднарком, РНК (рос. Совнарком, СНК) -  Рада народних комісарів, найви
щий непартійний орган виконавчої влади, радянський аналог кабінету 
міністрів.

Райком -  районний комітет: орган управління комуністичної партії в районі.
Район -  мала адміністративно-територіяльна одиниця в СРСР, що заступила 

волость і повіт.
Районування -  реґіоналізація, творення нових територіяльно-адміністратив- 

них одиниць.
Робітфаки (рос. рабфаки) -  робітничі факультети: спеціяльні школи, в яких 

дорослі робітники діставали середню освіту для вступу у виші.
PCI (рос. РКИ, Рабкрин) -  Робітничо-селянська інспекція: система органів 

влади, що опікувалася питаннями державного контролю; до 1934 року 
очолювана Наркоматом PCI, який спільно з ЦКК становив єдиний радян
сько-партійний орган.

РСФРР/РРФСР -  Російська Соціялістична Федеративна Радянська Респуб
ліка (від 1936 року -  Російська Радянська Федеративна Соціялістична 
Республіка).
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Союзна республіка, СРР (після 1936 року -  РСР) -  соціялістична радянська 
республіка, найбільша національна адміністративно-територіяльна оди
ниця, союз яких утворював СРСР.

Стан (рос. сословие) -  дореволюційний термін на позначення групи людей 
певного правового та майнового статусу.

Технікум -  реміснича або професійно-технічна школа, що давала середню спе- 
ціяльну освіту.

Харбінці (російські харбінці) -  колишні працівники Китайсько-Східної, або 
Трансманьчжурської залізниці (рос. КВЖД, Китайско-Восточной желез- 
ной дороги) під російським, відтак радянським управлінням, що їх було 
вислано до СРСР після того, як залізницю було передано підконтрольно
му Японії уряду Маньчжоу-Ґо.

ЦВК (рос. ЦИК, Центральний исполнительний комитет) СРСР -  Централь
ний Виконавчий Комітет СРСР, найвищий орган державної влади в СРСР 
у 1922-1938 роках.

ЦК -  Центральний Комітет ВКП(б) і республіканських парторганізацій.
ЦКК ВКП(б) -  Центральна контрольна комісія (до 1934 року): найвищий 

контрольний орган комуністичної партії.





Бібліографія

Скорочення, використані в посиланнях

У цілій книжці, за одиноким винятком, використано такий формат 
посилань на архівні джерела: архів, фонд [ф.], опис [оп.], справа [спр.] 
(дата): аркуші [арк.]. Для протоколів зборів (конференцій, з’їздів, засідань 
політбюра чи пленумів ЦК тощо) комуністичної партії формат посилань 
є таким: архів, фонд [ф.], опис [оп.], справа [спр.] (дата): протокол, пункт.
У посиланнях на матеріяли Гарвардського проекту (Harvard Interview 
Project -  НІР) велика літера означає серію інтерв'ю, а дальші числа -  
відповідно номери респондента і сторінки (НІР А26, 43 -  «Гарвардський 
проект, серія «А», респондент № 26, сторінка 43»).

ГАРФ Государственньїй архив Российской Федерации 
РГАНИ Российский государственньїй архив новейшей истории 
РГАСПИ Российский государственньїй архив социально-политической 

истории
РГАЗ Российский государственньїй архив зкономики
РГВА Российский государственньїй воєнний архив
ЦДАВОУ Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України 
ЦДАГОУ Центральний державний архів громадських об’єднань України 
ЦХСД Центр хранения современной документации

BFORC British Foreign Office: Russia Correspondence 
CGM Captured German Materials
HIP Harvard Interview Project

І. АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА

1. Российский государственньїй архив социально-политической истории 
(РГАСПИ), Москва

Фонд 5. Ленин, Владимир Ильич
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Фонд 17. Центральний Комитет КПСС 
Опис 2. Пленуми ЦК 
Опис 3. Политическое бюро ЦК
Описи 17-21, 23-30. Сектор информации Отдела руководящих партийннх 

органов
Описи 31-32, 87. Информационннй отдел ЦК 
Описи 33, 84-86. Секретний отдел и Бюро Секретариата ЦК 
Опис 42. Сектор партийной информации отдела партийннх органов 
Опис 60. Отдел агитации и пропаганди ЦК 
Описи 67-69, 74. Организационно-распределительний отдел 
Описи 112-114. Организационное бюро и секретариат ЦК 

Фонд 62. Среднеазиатское бюро ЦК ВКП(б) (Средазбюро)
Фонд 77. Жданов, Андрей Александрович
Фонд 78. Калинин, Михаил Иванович
Фонд 80. Киров, Сергей Миронович
Фонд 81. Каганович, Лазарь Моисеевич
Фонд 82. Молотов, Вячеслав Михайлович
Фонд 85. Орджоникидзе, Григорий Константинович
Фонд 89. Ярославский, Емельян Михайлович
Фонд 94. Фракция РКП(б), ВКП(б) во Всероссийском Центральном Исполни- 

тельном Комитете (ВЦИК), на сьездах советов, в президиуме ЦИК СССР 
Фонд 121. Уполномоченний ЦКК ВКП(б) -  НК РКИ в Средней Азии 
Фонд 157. Цхакая, Михаил Григорьевич
Фонд 445. Центральное бюро еврейских коммунистических секций при ЦК ВКП(б)
Фонд 558. Сталин, Иосиф Виссарионович
Фонд 607. Бюро по делам РСФСР при ЦК ВКП(б)
Фонд 613. Центральная контрольная комиссия. ВКП(б) (ЦКК)

2. Государственньїй архив Российской Федерации (ГАРФ), Москва

Фонд 296. Комитет по просвещению национальннх меньшинств при Наркомпросе 
РСФСР (Комнац РСФСР)

Фонд 374. Центральная контрольная комиссия ВКП(б) -  Народний комиссариат 
Рабоче-крестьянской инспекции СССР (ЦКК-НК РКИ СССР)

Фонд 393. Народний комиссариат внутренних дел РСФСР (НКВД РСФСР) 
Фонд 406. Народний комиссариат рабоче-крестьянской инспекции РСФСР 

(НК РКИ РСФСР)
Фонд 1235. Всероссийский центральний исполнительний комитет РСФСР 

(ВЦИК РСФСР)
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Фонд 2306. Народний комиссариат по просвещению РСФСР (Наркомпрос 
РСФСР)

Фонд 2307. Главнаука Наркомпроса РСФСР
Фонд 3316. Центральний исполнительньїй комитет СССР (ЦИК СССР)
Фонд 3972. Ликвидационная комиссия народного комиссариата национальностей 
Фонд 5446. Управление делами Совнаркома СССР 
Фонд 7523. Верховний совет СССР
Фонд 7543. Всесоюзний центральний комитет нового алфавита (ВЦК НА)

3. Российский государственньїй архив зкономики (РГАЗ), Москва

Фонд 5675. Учреждения по руководству переселением в СССР 
Фонд 7486. Народний комиссариат земледелий СССР (НКЗ СССР)

4. Российский государственньїй воєнний архив (РГВА), Москва 

Фонд 9. Политическое управление РККА
Фонд 33879. Управление Дальневосточного Краснознаменного фронта (ДКФ)

5. Российский государственньїй архив новейшей истории (РГАНИ), 
Москва

Фонд 89. Суд над Коммунистической партией

6. Центральний державний архів громадських об’єднань України 
(ЦДАГОУ), Київ

Фонд 1. Центральний комітет КП(б)У 
Опис 1. Пленуми ЦК КП(6)У 
Опис 6. Політбюро ЦК КП(б)У 
Опис 7. Оргбюро ЦК КП(6)У 
Опис 16. ЦК КП(б)У (особлива папка)
Опис 20. Відділи ЦК КП(б)У

7. Центральний державний архів вищих органів влади 
та управління України (ЦДАВОУ), Київ

Фонд 166. Народний комісаріат освіти УРСР (Наркомос УРСР)
Фонд 539. Народний комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции УССР 

(НК РКИ УССР)
Фонд 2605. Всеукраїнська рада професійних спілок УРСР (ВУРПС УРСР)
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8. Harvard Interview Project (HIP)

“A” Series. General Interviews 
“B” Series. Special Topics Interviews

9. British Foreign Office: Russia Correspondence (BFORC)

10. Captured German Materials (CGM)

II. ГАЗЕТИ

Більшовик (Київ)
Вісти ВУЦВК /  Вісті ВУЦВК (Харків-Київ)
Известия ЦИК и ВЦИК (Москва)
Комуніст (Харків-Київ)
Ленинградская правда (Ленінград)
Литературная газета (Москва)
Літературна газета (Харків-Київ)
Молот (Ростов-на-Дону)
Правда (Москва)
Правда Востока (Ташкент)
Советская Белоруссия (Мінськ)
Учительская газета (Москва)

III. ЖУРНАЛИ

Архіви України 
Асьвета
Бальшавік Беларусі 
Більшовик України 
Большевик
Большевик Казахстана
Бюлетень Народного комісаріату освіти Української РСР 
Бюллетень Наркомпроса Карельской АССР 
Бюллетень Народного комиссариата по просвещению РСФСР 
Бюллетень Центрального Исполнительного Комитета советов раб., крест. и 

красноарм. депутатов автономной Чувашской Советской Республики 
Вестник Коммунистической академии 
Власть Советов
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Жизнь национальностей 
Известия ЦК ВКП(б)
Известия ЦК КПСС 
Исторический архив 
Источник
Комі му -  Зьірянский край /  Коми край 
Коммунистическая революция 
Коммунистический Восток 
Коммунистическое просвещение 
Культура и письменность Востока 
Ленинский путь (Ростов-на-Дону)
Литература национальностей СССР 
Народное просвещение 
Национальная книга 
Новим шляхом 
Новьій Восток 
Партийное строительство 
Партработник (Ташкент)
Письменность и революция 
Плановое хозяйство 
По заветам Ильича 
По ленинскому пути 
Прапор марксизму 
Просвещение национальностей 
Путь Ленина (Уфа)
Радянська Україна 
Революционньїй Восток 
Революция и горец 
Революция и национальности 
Революция и письменность
Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР 
Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Та- 

тарской Республики 
Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Укра- 

инской Социалистической Советской Республики 
Советская Карелия 
Советская юстиция 
Советская Якутия 
Советский Север 
Советский фольклор
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Советское государство и право 
Советское строительство
Советское строительство: Ежемесячньїй политико-зкономический журнал Гос- 

плана БССР 
Советьі Азербайджана 
Театр
Червоний шлях 

Karta

IV. СТЕНОГРАФІЧНІ ЗВІТИ

А. СРСР і РСФ РР/РРФ СР

1. З ’їзди і конференції РКП (б)/ВКП (б)

Восьмой сьезд РКП(б). 18-23 мартпа 1919 г. Протоколи (Москва, 1933)
Десятий сьезд РКП(б). Марш 1921 г. Протоколи (Москва, 1933)
Двенадцатий сьезд РКП(б). 17-25 апреля 1923 года. Стенографический отчет 

(Москва, 1968)
Тринадцатий сьезд РКП(б). Май 1924 года. Стенографический отчет (Москва, 

1963)
XVконференцію Всесоюзной коммунистической партии (б). 26 октября -  3 ноября 

1926 г. Стенографический отчет (Москва, 1927)
XV сьезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет 

( Москва-Ленинград, 1928)
XVI сьезд всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет 

(Москва, 1930)
XVII сьезд всесоюзной коммунистической партии (б). 20 января -  10 февраля 

1934 г. Стенографический отчет (Москва, 1934)

2. З ’їзди Рад і сесій ЦВК

III сьезд Советов Союза Советских Социалистических Республик. Стенографиче
ский отчет (Москва, 1925)

Первая сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Соци
алистических Республик второго созива. Стенографический отчет (Москва,
1924)

Вторая сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Соци
алистических Республик второго созива. Стенографический отчет (Москва,
1924)
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Третья сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Соци- 
алистических Республик второго созьіва. Стенографический отчет (Москва,
1925)

Вторая сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Соци- 
алистическихРеспублик третьего созьіва. Стенографический отчет (Москва,
1926)

Третья сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Со- 
циалистическихРеспублик пятого созьіва. Стенографический отчет (Москва, 
1931)

3. ВЦК НТА/НА

Первьій всесоюзний тюркологический сьезд. 26 февраля -  5 марта 1926 г. Стено
графический отчет (Баку, 1926)

Стенографический отчет Первого пленума Всесоюзного центрального комитета 
нового тюркского алфавита, заседавиїего в Баку от 3-го до 7-го июня 1927 года 
(Москва, 1927)

Стенографический отчет Второго пленума Всесоюзного центрального комитета 
нового тюркского алфавитау заседавиїего в г. Таїикенте от 7-го по 12-е января 
1928 года (Баку, 1929)

Стенографический отчет IV пленума Всесоюзного центрального комитета нового 
алфавитау происходившего в гор. Алма-Ата (Алма-Ата, 1931)

Язик и письменность народов СССР. Стенографический отчет 1-го Всесоюзного 
пленума Научного совета ВЦК НА. 15-19 февраля 1933 года (Москва, 1933)

4. Інше
Первий Всесоюзний сьезд «Озет» в Москве. 15-20 ноября 1926 г. Стенографиче

ский отчет (Москва, 1927)
Совегцание уполномоченньїх по работе среди национальньїх меньгиинств при 

ЦИКах автономньїх республик, областньіху краевьіх и губернских исполни- 
тельньїх комитетов, 1928 г. Стенографический отчет (Москва, 1928)

Тайни национальной политики ЦК РКП. Четвертое совегцание ЦК РКП с ответ- 
ственньїми работниками национальньїх республик и областей в г. Москве. 
9-12 июня 1923 г. Стенографический отчет (Москва, 1992)

Вторая сессия ВЦИК пятнадцатого созьіва. Стенографический отчет (Москва, 
1931)

Б. Білорусь
XIII конференция Коммунистической партии (больги.) Белоруссии. Стенографиче

ский отчет (Минск, 1924)

609
3 9 -1 4 -16 4



Бібліографія

X сьезд Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии. 3-10 января 1927
года. Стенографический отчет (Минск, 1927)

XI с’езд Камунистьічнай партьіі (б) Беларусі. 22-29 лістапада 1927 году. Стзна-
графічная справаздача (Менск, 1928)

В. Грузія
IV сьезд Коммунистической партии (большевиков) Грузии. ЗО. 11-5.12.1925. Стено -

графический отчет (Тбилиси, 1925)
V сьезд Коммунистической партии (б) Грузии. Стенографический отчет (Тбили

си, 1927)
VI сьезд компартии (б) Грузии. 1-го июля 1929 г. Стенографический отчет (Тби

лиси, 1929)
Второй обьединенний пленум ЦК и ЦКККП(б) Грузии, июнь 1932 г. Стенографиче

ский отчет (Тбилиси, 1932)
IX сьезд Коммунистической партии (б) Грузии. 10 января 1934 г. Стенографиче

ский отчет (Тбилиси, 1935)

Г. Казахстан
5-я Всеказахская конференцію, Российской коммунистической партии (большеви

ков). Стенографический отчет ирезолюции. 1-7декабря 1925 г. (Кзьіл-Орда,
1925)

6-я Всеказахская конференцію ВКП(б). 15-23 ноября 1927 г. Стенографический 
отчет (Кзьіл-Орда, 1927)

7-я Всеказахская партийная конференцію ВКП(б). Стенографический отчет (Ал-
ма-Ата, 1930)

Шестой пленум Казахского краевого комитета ВКП(б). 10-16 июля 1933 года.
Стенографический отчет (Алма-Ата, 1936)

VIII Казахстанская краевая конференцію ВКП(б). 8-16 января 1934 г. Стеногра
фический отчет (Алма-Ата, 1935)

Ґ. Татарія
7-я областная партийная конференцію Татреспублики. 22-26 марта 1923 г. Сте

нографический отчет (Казань, 1923)
Стенографический отчет IX областной конференции татарск. организации 

РКП(б) (Казань, 1924)
Стенографический отчет заседаний XI областной партийной конференции (Ка

зань, 1925)
2 пленум областного комитета ВКП(б) Татарской республики одиннадцатого со- 

зива. Стенографический отчет (Казань, 1926)
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4 пленум Татарского областного комитета ВКП(б). 15-19 сентября 1927 года.
Стенограмна отчета бюро ОКВКП(б) (Казань, 1927)

Стенографический отчет заседаний XII областной партийной конференции (Ка
зань, 1927)

Стенографический отчет заседаний XIII областной партийной конференции. 23- 
29 ноября 1927 г. (Казань, 1927)

Обьединенний пленум OK и ОКК ВКП(б). 19-23 февраля 1933 г. Стенографиче
ский отчет (Казань, 1933)

Д. Закавказзя

ІІІ-й сьезд коммунистических организаций Закавказья (13- 15мая 1924 года): сте
нографический отчет (Тбилиси, 1924)

Пятий сьезд коммунистических организаций Закавказья. Стенограмма (Тбилиси, 
1928)

VI сьезд коммунистических организаций Закавказья. Стенографический отчет 
(Тбилиси, 1930)

Е. Україна

Бюллетень VIII-й всеукраинской конференции коммунистической партии (больше- 
виков) Украини. Стенограмма. 12-17мая 1924 г. (Харьков, 1924)

Девятий сьезд Коммунистической партии большевиков Украини. Стенографиче
ский отчет (Харьков, 1926)

Перша всеукраїнська конференція КП(б)У. 17-21 жовтня 1926 року. Стено
графічний звіт (Харків, 1926)

Десятий з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України. 20-29 листопада 
1927р. Стенографічний звіт (Харків, 1928)

Друга конференція Комуністичної партії (більшовиків) України. 9-14 квітня 
1929року. Стенографічний звіт (Харків, 1929)

XI з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України. 5-15 червня 1930 року.
Стенографічний звіт (Харків, 1930)

Третя конференція Комуністичної партії (більшовиків) України. 6-9 липня 1932ро
ку. Стенографічний звіт (Харків, 1932)

Первое всеукраинское совещание по работе среди национальньїх меньшинств.
8-11 января 1927 года. Стенографический отчет, резолюции, постановления 
иматериали (Харьков, 1927)

«Спілка Визволення України»: Стенографічний звіт судового процесу. Том 1 
(Харків, 1931)
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V. ПЕРШОДЖЕРЕЛА. КНИЖКИ І СТАТТІ

Абрамов, С. Національная работа совешов в городах (Москва, 1935) 
Административно-территориальное деление Союза ССР на 1 марта 1937 года 

(Москва, 1937)
Академическое дело, 1929-1931 гг., вьіп. 1 :Дело по обвинению академика С. Ф. Пла- 

тонова (Санкт-Петербург, 1993)
Александров, И. Г. Зкономическое районирование России (Москва, 1921)
Аносов, С. Д. Корейци в Уссурийском крає (Хабаровск-Владивосток, 1928)
Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР, 1923-1927: в 4 т. (Москва,

1990)
Ашнин, Ф. Д., Алпатов, В. М. «Дело славистов»: 30-е годи (Москва, 1994)
Белая книга о депортации корейского населения России в 30-40-х годах. Книга пер- 

вая (Москва, 1992)
Бочагов, Д. К. Milli Firka. Национальная контрреволюцій в Крьіму (Симферополь,

1930)
Бугай, Н. Ф. Иосиф Сталин -  Лаврентию Берии:«Их надо депортировать...». До

кументи, факти, комментарии (Москва, 1993)
Будівництво радянської України: збірник. Випуск І; За ленінську національну 

політику (Харків, 1928)
Буценко, А. Советское строительство и наи^еньшинства на Украине (Харьков,

1926)
Ваганян [Тер-Ваганян], В. Не согласен ни с одним измоихоппонентов. Ответмоим 

критикам (Москва, 1927)
Ваганян [Тер-Ваганян], В. О национальной культуре (Москва, 1927) 
Ваплітянський збірник, під ред. Юрія Луцького (Oakville, Ont., 1977)
Всесоюзная перепись населения 1926 года: в 66 т. (Москва, 1926)
Всесоюзная перепись населения 1937 года. Краткие итоги (Москва, 1991) 
Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основние итоги (Москва, 1992)
Газети СССР, 1917-1960. Библиографический справочник: в 5 т. (Москва, 1970— 

1984)
Гирчак, Е. Ф. На два фронта в борьбе с национализмом (Москва-Ленинград, 1931) 
Гірчак, Євген. Білоруський націонал-демократизм (Харків, 1931)
Гірчак, Євген. Завдання національно-культурного будівництва. До тримісячника 

української культури (Харків, 1929)
Гірчак, Євген. Національне питання та правий ухил (Харків, 1930)
Гірчак, Євген. Хвильовизм (Спроба політичної характеристики) (Харків, 1930) 
Голод 1932-1933років на Україні. Очима істориків, мовою документів (Київ, 1990) 
Голод в казахской степи. Письма тревоги и боли (Алмати, 1991)

612



Бібліографія

Голубовский, М. Ленинская национальная политика в действии (Хабаровск, 1932) 
Гольде, И. Евреи-земледельци в Крьиму (Москва, 1932)
Дурденевский, В. Н. Равноправие язьїков в советском строе (Москва, 1927)
Замч, И. Парторганизация на борьбу за украинизацию (Ростов-на-Дону, 1932) 
Затонський, В. П. Національно-культурне будівництво і боротьба проти націо

налізму (Київ, 1934)
Земсков, В. Н. «Спецпоселенцьі (по документации НКВД-МВД СССР)», Социо- 

логические исследования, № 11 (1990)
Зюзькоу, А. Кривави шлях беларускай нацдзмакратиі (Мінск, 1931)
Ибрагимов, А., Садьїков, С. Успехи ленинской национальной политики на Урале 

(Свердловск, 1932)
Ибрагимов, С. Вопроси национальной культури (Ашхабад, 1928)
Итоги и ближайшие задачи проведения ленинской национальной политики в БССР.

Постановление обьединенного пленума ЦК и ЦКК КП(б)Б (Минск, 1934) 
Итоги работи среди национальньїхменьшинств на Украине (Харьков, 1927) 
Итоги разрешения национального вопроса в СССР (Москва, 1936)
Каганович, Лазарь. Памятние записки (Москва, 1996)
Казань -  центр Волжско-Камской области (Казань, 1923)
Калинин, М. И. Евреи-земледельци в союзе народов СССР (Москва, 1927)
Кантор, И. Национальное строительство среди евреев в СССР (Москва, 1934) 
Касьімов, Г. Пантюркистская контрреволюцію и ее агентура -  султангалиевгцина 

(Казань, 1931)
Книга и книжное дело в Украинской ССР. Сборник документовиматериалов, 1917- 

1941 (Киев, 1985)
Колективізація і голод на Україні, 1929-1933. Збірник документів і матеріалів 

(Київ, 1993)
Косиор, С. Итоги и ближайшие задачи проведения национальной политики на 

Украине (Москва, 1933)
Ларин, Юрий. Евреи и антисемитизм (Москва, 1929)
Лебедь, Дмитрий. Советская Украйна и национальний вопрос за пять лет (Харь

ков, 1924)
Ленин, В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. (Москва, 1976-1978) 
Ленинградский мартиролог, 1937-1938: в 3 т. (Санкт-Петербург, 1996-1998) 
Летопись периодических изданий СССР в 1935 г. (на 1 июля) (Москва, 1935) 
Любченко, П. З Варшавським Договором проти п'ятирічки (до процесу СВУ) 

(Харків, 1930)
Майстренко, Іван. Історія мого покоління. Спогади учасника революційних подій в 

Україні (Edmonton, 1985)
Материали ирешения 3-го общегородского нацмен-совещания. 7-8 июля 1932 года 

(Ростов-на-Дону, 1932)

613



Бібліографія

Материали к первому культурно-национальному совещанию БМАССР (Верхне- 
удинск, 1926)

Молотов, В. М. Великая дружба народов СССР (Москва, 1936)
Национальная политика ВКП(б) в цифрах (Москва, 1930)
Национальние меньїиинства Ленинградской области (Ленинград, 1929) 
Национальньш вопрос на перекрестке мнений: 20-е годи. Документи и материали 

(Москва, 1992)
Национальньш состав виборньїх органов власти РСФСР (Москва, 1928) 
Национальньш состав пролетариата в СССР, сост. Л. Зингер (Москва, 1934) 
Національне питання на Україні та розлам в КПЗУ. Збірник статтей і документів 

(Харків, 1928)
Нацьіянальнае питаньнеу склад. А. Будзін (Менск, 1932)
Німці в Україні: 20-30-ті pp. XX cm. Збірник документів державних архівів України 

(Київ, 1994)
Нугис, А. Против великодержавного иіовинизма и местного национализма (Хаба- 

ровск, 1933)
О коренизации. Сборник руководящих материалов (Алма-Ата, 1934)
О нарушении национальной политики в Северно-Кавказском крає (Пятигорск, 1936) 
Оппозиция и национальньш вопрос. Из стенограмми 6-го обьедшенного пленума 

ЦК u ЦКК КП(б)Тпо докладу тов. Тера об итогах августовского пленума ЦК и 
ЦККВКП(б). Материали к3-му сьезду КП(б)Т([б. м.], 1927)

Оработе среди национальньїхменьшинств в Нижне-Волжском крає (Саратов, 1929) 
Островский, 3. Проблема украинизации и белорусизации в РСФСР (Москва, 1931) 
От сьезда к сьезду. Апрель 1927 -  май 1929 г. (Москва, 1929)
Панфилов, В. Н. Культурная революция и пятилетка нацменпросвещения (Мо

сква, 1930)
Платонау, Расціслау, Сташкевіч, Мікола. «Дзве аперацьіі супраць “ворагау наро- 

да”». Беларускі гістарични часопіс, № 1 (1993): 73-80  
Попов, М. М. Про націоналістичні ухили в лавах Української парторганізації і про 

завдання боротьби з ними. Доповідь на зборах харківського партактиву 9 лип
ня 1933року (Харків, 1933)

Постановление 2-го республиканского совещания нацмен Кир. АССР (Фрунзе, 1932) 
Постановленій президиума ВЦИК от 1 ноября 1932 года u президиума Баїикирско- 

го ЦИКа от 29 декабря 1932 года о коренизации аппарата (Уфа, 1933) 
Постишев, П. У боротьбу за ленінську національну політику (Харків, 1934) 
Практическое разрешение национального вопроса в Белорусской Социалистической 

Республике, часть 1: Белорусизация (Минск, 1927)
Практическое разрешение национального вопроса в Белорусской Социалистической 

Республике, часть 2: Работа среди национальнихменьшинств в БССР (Минск,
1927)

614



Бібліографія

Преса Української РСРУ 1918-1973. Науково-статистичний довідник (Харків, 
1974)

Пристайко, Володимир, Шаповал, Юрій. Михайло Гругиевський: Справа «УНЦ» і 
останні роки (1931-1934) (Київ, 1999)

Пристайко, Володимир, Шаповал, Юрій. Справа «Спілки Визволення України»: 
невідомі документи і факти (Київ, 1995)

Равич-Черкасский, М. История коммунистической партии Украиньї (Харьков, 
1923)

Рахин, А., Шауман, Л. За что жители станици Полтавской вьіселяются с Кубани 
в северние края (Ростов-на-Дону, 1932)

Рубинштейн, Л. В борьбе за ленинскую национальную политику (Казань, 1930) 
Скрипник, Микола. Джерела та причини розламу в КПЗУ (Харків, 1928) 
Скрипник, Микола. До реконструкційних проблем. Індустріялізація, колекти

візація, нацпитаннЯу самокритика. Доповідь на 7 пленумі Київського ОПК 
КП(б)У. 27.11.1929 (Харків, 1929)

Скрипник, Микола. До теорії боротьби двох культур (Харків, 1928)
Скрипник, Микола. Нариси підсумків українізації та обслужування культурних 

потреб нацменшостей УСРР, зокрема російської. Промова на засіданні колегії 
НКО УСРР з 14.02.33 р. (Харків, 1933)

Скрипник, Микола. Непримиренним шляхом. Доповідь на окрпартконференції в 
Одесі 12-го грудня 1928року (Харків, 1929)

Скрипник, Микола. Стан та перспективи культурного будівництва на Україні 
(Харків, 1929)

Скрипник, Микола. Статті й промови, том II: Національне питання, частина пер
ша (Харків, 1929)

Скрипник, Микола. Статті й промови, том II: Національне питання, частина 
друга (Харків, 1931)

Скрьіпник, Н. Национальний вопрос в програмне Коминтерна (Харьков, 1929) 
Сломить саботаж сева и хлебозаготовок, организованньїе кулачеством в районах 

Кубани (Москва, 1932)
Советская деревня главами ВЧК-ОГПУ-НКВД 1918-1939. Документи и мате- 

риальї, под ред. А. Береловича и В. Данилова, т. 1: 1918-1922 (Москва, 1998) 
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД 1918-1939. Документи и мате- 

риали, под ред. А. Береловича и В. Данилова, т. 2: 1923-1929 (Москва, 2000) 
Советская политика за 10 лет по национальному вопросу в РСФСР, сост. И. Лазов- 

ский, И. Бибин (Москва, Ленинград, 1928)
Спецпереселенци в Западной Сибири: в 4 т., под ред. В. Данилова и А. Красильни- 

кова (Новосибирск, 1992-1996)
Сталин, И. Марксизм и национально-колониальний вопрос (Москва, 1934)
Сталин, И. В. Сочинения: в 13 т. (Москва, 1953-1955)

615



Бібліографія

Сталинское политбюро в 30-е годи. Сборник документові сост. О. В. Хлевнюк, 
А. В. Квашонкин, Л. П. Кошелева, Л. А. Роговая (Москва, 1995) 

Султан-Галиев, Мирсаид. Статьи. Виступления. Документи (Казань, 1992) 
Супраць контррзвалюцийнага беларускага нацьіянал-дзмакратьізму (Мінск,

1931)
Сьезди советов Союза ССР, союзньїх и автономньїх Советских Социалистических 

Республик. Сборник документов в трех томах, 1917-1936 гг. (Москва, 1959— 
1960)

Трагедия советской деревни. Коллективизация ираскулачивание. 1927-1929. Доку
менти и материаяи, в 5 т., т. 2: Ноябрь 1929 -  декабрь 1930, под ред. В. Дани- 
лова, Р. Маннинга, Л. Виольї (Москва, 2000)

Хансуваров, И. Латинизация -  орудие ленинской национальной политики (Мо
сква, 1932)

Хвиля, Андрій. Від ухилу - у  прірву (про «Вальдшнепи» Хвильового) (Харків, 1928) 
Хвиля, Андрій. До розв'язання національного питання на Україні (Харків, 1930) 
Хвиля, Андрій. Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті 

(Харків, 1933)
Хвьіля, А. Национальний вопрос на Украине (Харьков, 1926)
Шаповал, Юрій, Пристайко, Володимир. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД.

Трагічне десятиліття, 1924-1934 (Київ, 1996)
Шаповал, Юрій, Пристайко, Володимир, Золотарьов, Вадим. ЧК-ГПУ-НКВД в 

Україні: особи, факти, документи (Київ, 1997)
Шар, В. На карте Кубани новая станица Красноармейская ([б. м.], 1933)
Янсон, П. М. Отугнетения и бесправия -  к счастливой жизни (Ленинград, 1936)

Austro-Marxism, ed. by Tim Bottomore and Patrick Goode (Oxford, 1978)
The Foreign Office and the Famine. British Documents on Ukraine and the Great Famine 

of 1932-1933 ed. by Mapco Carynnyk,et al. (Kingston, Ont., 1988)
Graziosi, Andrea.« CollecTivisation, Revoltes Paysannes et Politiques Gouvernementales 

a travers les rapports du GPU d’Ukraine de fevrier-mars 1930», Cahiers du monde 
russe, vol. 35 (July-Sept. 1994): 437-632 

The Ingrain Finns (Helsinki, 1935)
Khvylovyi, Mykola. The Cultural Renaissanse in Ukraine. Polemical Pamphlets, 1925- 

1926, ed. by Myroslav Shkandrij (Edmonton, 1986)
Stalin, Joseph. Marxism and the National Question. Selected Writings and Speeches (New 

York, 1942)
Stalin's letters to Molotov, 1925-1936, ed. by Lars Lih (New Haven, Conn., 1995)
The Unknown Lenin. From the Secret Archivesf ed. by Richard Pipes (New Haven, Conn., 

1996)

616



Бібліографія

VI. ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА. КНИЖКИ ТА СТАТТІ

Бугай, Н. Ф. «20-40-е годьі: депортация населення с территории европейской 
России», Отечественная история, № 4 (1992): 37-40 

Бугай, Н. Ф. «Корейский вопрос на Дальнем Востоке и депортация 1937 года», 
Проблеми Дальнего Востока, № 4 (1992): 152-162 

Бугай, Н. Ф. JI. Берия -  И. Сталину:«Согласно вашему указанию» (Москва, 1995) 
Бугай, Н. Ф., Гонов, А. М. Кавказ: Народи в зшелонах (20-60-е годи) (Москва,

1998)
Вихавайнен, Тимо, Такала, Ирина. В семье единой. Национальная политика пар- 

тии большевиков и ее осуществление на Северо-Западе России в 1920-1950-е 
годьі (Петрозаводск, 1998)

Генис, В. Л. «Депортация русских из Туркестана в 1921 году (“Дело Сафарова”)».
Вопроси ucmopuuy № 1 (1998): 44-58 

Забродскі, Здуард. «Каланизацьійна-перасяленчьія працесьі у Беларусі у 20- 
30-я гг.», Беларускі гістарични часопіс, № 4 (1993): 88-91 

Загоровский, П. В. Социально-политическая история Центрально-Черноземной 
области, 1928-1934 (Воронеж, 1995)

Земсков, В. Н. «Спецпоселенцьі (по документации НКВД-МВД СССР)», Социо- 
логические исследования, № 11 (1990)

Ивницкий, Н. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов) (Москва, 
1996)

Исаев, М. И. Язиковое строительство в СССР (Москва, 1979)
Кабузан, В. Русскиевмире (Санкт-Петербург, 1996)
Кондрашин, Виктор. Голод 1932-1933 в деревне Поволжья (канд. дисс., Москва,

1991)
Мерль, Штефан. «Голод 1932-1933 годов -  геноцид украинцев для осуществле- 

ния политики русификации?», Отечественная история, № 1 (1995): 49-61 
Омаров, М. Расстрелянная степь (Алматьі, 1994)
Осколков, Е. Н. Голод 1932/1933: Хлебозаготовки и голод 1932/1933 годов в Севе- 

рокавказском крає (Ростов-на-Дону, 1991)
Охотин, Н., Рогинский, А. «Из истории “немецкой операции” НКВД 1937— 

1938 гг.», Наказанний народ. Репрессии против российских немцев, под ред. 
И. Л. Щербакова (Москва, 1999): 35-74 

Охотин, Н., Рогинский, А. «’’Латьішская операция” 1937-1938 годов. Архивньїе 
комментарии». ЗО октября, № 4 (2000): 5 

Петров, Н. В., Рогинский, А. Б. «“Польская операция” НКВД 1937-1938 гг.», в 
Репрессии против поляков, под ред. А. Е. Гурьянова (Москва, 1997): 22-43 

Пиріг, Руслан. Життя Михайла Гру шевського. Останнє десятиліття, 1924-1934 
(Київ, 1993)

617



Бібліографія

Репрессии прошив поляков и польских граждан (Москва, 1997)
Рубльов, О. С., Черненко, І. А. Сталінщина і доля західноукраїнської інтелігенції.

20-50-тіроки XX cm. (Київ, 1994)
Советские курди. Время перемен (Москва, 1993)
Хлевнюк, О. В. Политбюро. Механизми политической власти в 1930-е годи 

(Москва, 1996)
Шаповал, Юрій. Людина і система. Штрихи до портрета тоталітарної доби в 

Україні (Київ, 1994)
Шаповал, Юрій. Україна 20-50-хроків. Сторінки ненаписаної історії (Київ, 1993)

Adamovich, Anthony. Opposition to Sovietization in Belarusian Literature (New York, 
1958)

After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building. The Soviet Union and the 
Russian, Ottoman and Habsburg Empires, ed. by Karen Barkey, Mark Von Hagen 
(Boulder, Colo., 1997)

Anderson, Benedict. Imagined Communities (London, 1991); укр. вид.: Андерсон, 
Бенедикт. Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення 
націоналізму (Київ, 2001)

Bahry, Donna. Outside Moscow: Power; Politics and Budgetary Policy in the Soviet 
Republics (New York, 1987)

Bauer, Otto. Die Nationalitatenfrage und die Sozialdemokratie (Wien, 1907)
Beissinger, Mark. “The Persisting Ambiguity of Empire”, Post-Soviet Affairs II (1995): 

149-184
Bennigsen, A. A., Wimbush, S. E. Muslim National Communism in the Soviet Union: A 

Revolutionary Strategy for the Colonial World (Chicago, 1979)
Bilinsky, Yaroslav. The Second Soviet Republic: The Ukraine after World War II (New 

Brunswick, N.J., 1964)
Blank, Stephen. The Sorcerer as Apprentice: Stalin as Commissar of Nationalities, 1917- 

1924 (Westport, Colo., 1994)
Blitstein, Peter. Stalin's Nations: Soviet Nationality Policy Between Planning and 

Primordialism, 1936-1953 (Ph. D. diss., University of California-Berkeley, 1999) 
Borys,Jurij. The Sovietization of Ukraine, 1917-1923 (Edmonton, 1980) 
Brandenberger, David. The uShort Coursefy to Modernity: Stalinist History Textbooks, 

Mass Culture and the Formation of Popular Russian National Identity (Ph. D. diss., 
Harvard University, 1999)

Brubaker, Rogers. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the 
New Europe (Oxford, 1996)

Buchweiler, Meir. Volksdeutsche in der Ukraine am Vorabend und Beginn des Zweiten 
Weltkriegs -  ein Fall Doppelter Loyalitat? (Gerlingen, 1984)

618



Бібліографія

Commission on the Ukraine Famine. Oral History Project of the Commission on the 
Ukraine Famine, ed. James E. Mace and Leonid Heretz. 3 vols. (Washington, D. C., 
1990); укр. видання: Великий голод в Україні 1932-1933років: у 4 т. (Київ, 2008) 

Connor, Walker. The National Question in Marxism-Leninist Theory and Strategy 
(Princeton, H. J., 1984)

Conquest, Robert. The Great Terror: A Reassessment (New York, 1990); укр. вид. (за 
першим виданням): Конквест, Роберт. Великий терор. Сталінські чистки 
тридцятих років (Луцьк, 2009)

Conquest, Robert. The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror Famine 
(New York, 1986); укр. вид.: Конквест, Роберт. Жнива скорботи: радянська 
колективізація і голодомор (2-ге вид., Луцьк, 2007)

Conquest, Robert. The Nation Killers: The Soviet Deportation of Nationalities (London,
1977)

Cultural Revolution in Russia, 1928-1931, ed. by Sheila Fitzpatrick (Bloomington, Ind.,
1978)

Davies, R W. Crisis and Progress in the Soviet Economy, 1931-1933 (London, 1996) 
Demko, George J. The Russian Colonization of Kazakhstan, 1896-1916 (Bloomington 

Ind., 1969)
Die Habsburgermonarchie, 1848-1918, Band III: Die Volker des Reiches, eds. Adam 

Wandruszka and Peer Urbanitsch (Wien, 1980)
Dyck, Harvey. Weimar Germany & Soviet Russia 1926-1933: A Study in Diplomatic 

Instability (New York, 1966)
Edgar, Adrienne. The Creation of Soviet Turkmenistan, 1924-1938 (Ph. D. diss., 

University of California-Berkeley, 1999)
The End of Empire? The Transformation of the USSR in Comparative Perspective, eds.

Karen Dawisha and Bruce Parrot (Armonk, N. Y., 1997)
Ethnicity, eds. by John Hutchinson and Anthony D. Smith (Oxford, 1996)
Fairbanks, Charles H. Jr. “Clientelism and the Roots of Post-Soviet Disorder”, 

Transcaucasia, Nationalism and Social Change: Essays in the History of Armenia, 
Azerbaijan, and Georgia, ed. Ronald Grigor Suny (Ann Arbor, Mich., 1996): 341- 
376

Fierman, William. Language Planning and National Development: The Uzbek Experience 
(Berlin, 1991)

Fitzpatrick, Sheila. “Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet 
Russia”, Journal of Modem History 65 (December, 1993): 745-770 

Fitzpatrick, Sheila. The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia 
(Ithaca, N.Y., 1992)

Fitzpatrick, Sheila. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921-1934 
(Cambridge, 1979)

619



Бібліографія

Galanter, Marc. Competing Equalities: Law and the Backward Classes in India (2nd ed., 
Delhi, 1991)

Gans, Herbert. “Symbolic Ethnicity: The Future of Ethnic Groups and Cultures in 
America”, Ethnic and Racial Studies 2 (1979): 9-17 

Gelb, Michael. “An Early Soviet Ethnic Deportation: The Far-Eastern Koreans”, 
Russian Review 54 (1995): 389-412 

Gelb, Michael. “‘Karelian Fever’: The Finnish Immigrant Community during Stalin’s 
Purges”, Europe-Asia Studies 45 (1993): 1091-1116 

Gelb, Michael. “The Western Finnic Minorities and the Origins of the Stalinist 
Nationalities Deportations”, Nationalities Papers 24 (1996): 237-268 

Gellner, Ernest. Nations and Nationalism (Ithaca, N. Y., 1983); укр. вид.: Ґелнер, 
Ернест. Нації та націоналізм; Націоналізм (Київ, 2003)

Getty, J. Arch. Origins of the Great Purges (Cambridge, 1985)
Getty, J. Arch, Rittersporn, Gabor, and Zemskov, Viktor. “Victims of the Soviet Penal 

System in the Pre-war Years: A First Approach on the Basis of Archival Evidence”, 
American Historical Review 98 (1993)

Glazer, Nathan. Affirmative Discrimination: Ethnic Inequality and Public Policy (2nd ed., 
Cambridge, Mass., 1987)

Goldman, Wendy Z. Women, the State and Revolution: Soviet Family Policy and Social 
Life, 1917-1936 (Cambridge, 1993)

Graziosi, Andrea. “G. L. Piatakov (1890-1937): A Mirror of Soviet History”, Harvard 
Ukrainian Studies 16 (1992): 102-166 

Graziosi, Andrea. The Great Soviet Peasant War. Bolsheviks and Peasants, 1918-1934 
(Cambridge, Mass., 1996)

Gurr, Ted Robert, and Harff, Barbara. Ethnic Conflict in World Politics (Boulder, Colo., 
1994).

Hagen, William. Germans, Poles andJews: The Nationality Conflict in the Prussian East 
(Chicago, 1980)

Hardeman, Hilde. Coming to Terms with the Soviet Regime: The “Changing Signposts” 
Movement among Russian Emigres in the Early 1920s (DeKarlb, 1994)

Hayit, Baymirza. uBasmatschin: Nationaler Kampf Turkestans in den Jahren 1917 bis 
1934 (Koln, 1992)

Hirsch, Francine. “The Soviet Union as a Work-in-Progress: Ethnographers and the 
Category Nationality in the 1926, 1937 and 1939 Censuses”, Slavic Review 56
(1997): 251-278

Hirsch, Francine. Empire of Nations: Colonial Technologies and the Making of the Soviet 
Union, 1917-1939 (Ph. D. diss., Princeton University, 1998)

Hirsch, Francine. “Toward an Empire of Nations: Border-Making and the Formation of 
Soviet National Identities”, Russian Review 59 (2000): 201-226

620



Бібліографія

Hlevnjuk, Oleg. “Les mecanismes de la ‘Grande Terreur’ des annees 1937-1938 au 
Turkmenistan”, Cahiers du monde russe 39 (1998): 197-208 

Holquist, Peter. “‘Conduct Merciless Mass Terror’: Decossackization on the Don, 
1919”, Cahiers du monde russe 38 (1997): 127-162 

Horowitz, Donald. Ethnic Group in Conflict (Berkeley, Calif., 1985)
Hovannisian, Richard G. The Republic of Armenia, 4 vols. (Berkeley, Calif., 1971-1996) 
Hroch, Miroslav. Social Preconditions of National Revival in Europe (Cambridge, 1985) 
Inkeles, Alex, and Bauer, Raymond. The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian Soci

ety (Cambridge, Mass., 1961)
Iwanow, Mikotaj. Pierwszy narod ukarany. Polacy v Zviqzku Radzieckim, 1921-1939 

(Warszawa, 1991)
Jacobson, Jon. When the Soviet Union Entered World Politics (Berkeley, Calif., 1994) 
Kaiser, Robert J. The Geography of Nationalism in Russia and the USSR (Princeton, 

N.J., 1994)
Karklins, Rasma. Ethnic Relations in the USSR: The Perspective from Below (Boston, 

1986)
Keller, Shoshana. The Struggle Against Islam in Uzbekistan, 1921-1941.Policy, Bureau

cracy, and Reality (Ph. D. diss., Indiana University, 1995)
Khalid, Adeeb. The Politics of Muslim Cultural Reform:Jadidism in Central Asia (Berke

ley, Calif., 1998)
Kirkwood, Michael, ed. Language Planning in the Soviet Union (New York, 1990) 
Kornai, Janos. The Socialist System (Princeton, N.J., 1992)
Kostyrchenko, Gennadi. Out of the Red Shadows: Anti-Semitism in Stalin's Rus

sia (Amherst, N. Y., 1995); рос. видання: Костьірченко, Геннадий. В плену у 
красного фараона. Политические преследования евреев в последнее сталинское 
десятилетие (Москва, 1994)

Kotkin, Stephen. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization (Berkeley, Calif., 1995) 
Krawchenko, Bohdan. Social Change and National Consciousness in Twentieth-Cen

tury Ukraine (London, 1985); укр. вид.: Кравченко Богдан. Соціальні зміни і 
національна свідомість в Україні XX cm. (Київ, 1997)

Kuromiya, Hiroaki. Freedom and Terror in the Donbas: A Ukrainian-Russian Borderland, 
1870s-1990s (Cambridge, 1998); укр. вид.: Куромія Гіроакі. Свобода і терор 
у Донбасі. Українсько-російське прикордоння. 1870-1990-тіроки (Київ, 2002) 

Kuromiya, Hiroaki. Stalin's Industrial Revolution: Politics and Workers, 1928-1932 
(Cambridge, 1988)

Laitin, David. Ethnic Cleansing, Liberal Style. MacArthur Foundation Program in 
Transnational Security. Working Paper Series, № 4 (Cambridge, 1995)

Laitin, David. Identity in Formation: The Russian-Speaking Populations in the Near 
Abroad (Ithaca, N. Y., 1998)

621



1. Радянська Імперія національного вирівнювання

Levin, Moshe. Lenin's Last Struggle (New York, 1968)
Levin, Nora. The Jews in the Soviet Union since 1917: Paradox of Survival, 2 vols. (New 

York, 1988)
Liber, George O. Soviet Nationality Policy, Urban Growth, and Identity Change in the 

Ukrainian SSR, 1923-1934 (Cambridge, 1992)
Lubin, Nancy. Labour and Nationality in Soviet Central Asia (Princeton, N.J., 1984) 
Luckyj, George S. N. Literary Politics in the Soviet Ukraine 1917-1934 (rev. ed., Durham, 

N. C., 1990); укр. вид.: Луцький, Юрій. Літературна політика в радянській 
Україні 1917-1934, пер. з англ. (Київ, 2000)

Macartney, С. A. National States and National Minorities (London, 1934)
Mace, James E. Communism and the Dilemmas of National Liberation: National Com

munism in Soviet Ukraine 1918-1933 (Cambridge, Mass., 1983)
Majstrenko, Iwan. Borot’bism: A Chapter in the History of Ukrainian Communism (New 

York, 1954)
Martin, Terry. An Affirmative Action Empire: Ethnicity and the Soviet State (Ph. D. diss., 

University of Chicago, 1996)
Martin, Terry. “Borders and Ethnic Conflict: The Soviet Experiment in Ethno-Territo- 

rial Proliferation”,JahrbucherfiirGeschichte Osteuropas 47 (1999): 538-555 
Martin, Terry. “The Empire’s New Frontiers: New Russia’s Path from Frontier to 

Okraina, 1774-1920”, Russian History 19 (1992): 181-201 
Martin, Terry. “Interpreting the New Archival Signals: Nationalities Policy and the Na

ture of the Soviet Bureaucracy”, Cahiers du monde russe 40(1999): 113-124 
Martin, Terry. “Modernization or Neo-Traditionalism: Ascribed Nationality and So

viet Primordialism”, Stalinism: New Approaches, ed. Sheila Fitzpatrick (New York,
1999): 348-367

Martin, Terry. “The Origins of Soviet Ethnic Cleansing”, Journal of Modem History 70 
(1998): 813-861

Martin, Terry. “The Russification of the RSFSR”, Cahiers du monde russe 39 (1998): 
99-118

Massell, Gregory J. The Surrogate Proletariat: Moslem Women and Revolutionary Strate
gies in Soviet Central Asia, 1919-1929 (Princeton, N.J., 1974)

Matley, Ian M. “The Dispersal of the Ingrian Finns”, Slavic Review 38 (March 1979): 
1-16

Matossian, Mary. The Impact of Soviet Policies in Armenia (Leiden, 1962)
Moins, Nathalie. “Passeportisation, statistique des migrations et controle de Pidentite 

sociale”, Cahiers du monde russe 38 (1997): 587-600 
Moore, Barrington. Social Origins of Dictatorship and Democracy : Lord and Peasant in 

the Making of the Modem World (Boston, 1966)
Nahaylo, Bohdan, and Swoboda, Victor. Soviet Disunion: A History of the Nationalities 

Problem in the USSR (New York, 1990)

622



Бібліографія

Naimark, Norman. Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe (Cam
bridge, Mass., 2000)

Nekrich, Aleksandr M. The Punished Peoples: The Deportation and Fate of Soviet Minori
ties at the End of the Second World War (New York,. 1978)

Northrop, Douglas. Uzbek Women and the Veil: Gender and Power in Stalinist Central 
Asia (Ph. D. diss., Stanford University, 1999)

Nove, Alec, and Newth, J. A. The Soviet Middle East: A Model for Development? (Lon
don, 1967).

Olcott, Martha Brill. The Kazakhs (Stanford, Calif., 1987)
Park, Alexander G. Bolshevism in Turkestan, 1917-1927 (New York,. 1957)
Payne, Matthew. Turksib. The Building of the Turkestano-Siberian Railroad and the Poli

tics of Production during the Cultural Revolution, 1926-1931 (Ph. D. diss., Univer
sity of Chicago, 1995)

Penner, D’Ann R. “Stalin and the ItaVianka of 1932-1933 in the Don Region”, Cahiers 
du monde russe 39 (1998): 27-68 

Pipes, Richard. The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism (rev.
ed., Cambridge, Mass., 1964)

Radziejowski, Janusz. The Communist Party of Western Ukraine 1919-1929 (Edmonton, 
1983)

Revesz, Laszlo. Minderheitenschicksal in den Nachfolgestaaten der Donaumonarchie: 
Unter besonderer Beruecksichtigung der Magyarischen Minderheit (Wien, 1990) 

Sabol, Steven. “The Creation of Soviet Central Asia: The 1924 National Delimitation”, 
Central Asian Survey 14 (1995): 225-241 

Sakunov, Ksenofont. “Stalinist Terror in the Mari Republic: The Attack on ‘Finno-Ugri
an Bourgeois Nationalism’”, Soviet and East European Review 74 (1996): 658-682 

Sanborn, Joshua. “Family, Fraternity, and Nation-Building in Russia, 1905-1925”, In 
A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin, ed. 
Ronald Grigor Suny and Terry Martin (2001)

Schafer, Daniel. Building Nations and Building States: The Tatar-Bashkir Question in 
Revolutionary Russia, 1917-1920 (Ph. D. diss., University of Michigan, 1995) 

Serbyn, Roman, and Krawchenko, Bohdan, eds. Famine in Ukraine 1932-1933 (Ed
monton, 1986)

Shearer, David R. “Crime and Social Disorder in Stalin’s Russia: A Reassessment of 
the Great Retreat and the origins of Mass Repression”, Cahiers du monde russe 39
(1998): 119-148.

Shevelov, George Y. The Ukrainian Language in the First Half of the Twentieth Century, 
1900-1941: Its State and Status (Cambridge, Mass., 1989); укр. вид.: Шевельов, 
Юрій. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): 
Стан і статус, пер. з англ. ([б. м.], 1987); див. перевидання у: Шевельов,

623



Бібліографія

Юрій. Вибрані праці: у 2 кн., кн. І. Мовознавство, упоряд. Л. Масенко (Київ, 
2008)

Shimotomai, Nobuo. “A note on the Kuban Affair, 1932-1933”, Acta Slavica Iaponica I 
(1983): 39-56

Shkandrij, Myroslav. Modernists, Marxists and the Nation: The Ukrainian Literary 
Discussion of the 1920s (Edmonton, 1992); укр. вид.: Шкандрій, Мирослав. 
Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-хроків, 
пер. з англ. (Київ, 2006)

Siegelbaum, Lewis Н. Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935- 
1941 (Cambridge, 1988)

Simon, Gerhard. Nationalism and Policy toward the Nationalities in the Soviet Union 
(Boulder, Colo., 1991)

Skocpol, Theda. States and Social Revolutions (Cambridge, 1979)
Slezkine, Yuri. Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North (Ithaca, N. Y., 

1994)
Slezkine, Yuri. “The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Pro

moted Ethnic Particularism”, Slavic Review 53 (Summer, 1994): 414-452 
Smith, Jeremy. The Bolsheviks and the National Question, 1917-1923 (London, 1999) 
Smith, Michael. Language and Power in the Creation of the USSR, 1917-1953 (Berlin, 

1998)
Solomon, Peter. Soviet CriminalJustice under Stalin (Cambridge, 1996)
Sowell, Thomas. Preferential Policies: An International Perspective (New York, 1990) 
Suh, Daae-Sook, ed. Koreans in the Soviet Union (Honolulu, 1987)
Suny, Ronald Grigor. The Making of the Georgian Nation (Bloomington, Ind., 1988) 
Suny, Ronald Grigor. The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution and the Collapse 

of the Soviet Union (Stanford, Calif., 1993)
Szporluk, Roman. “Nationalities and the Russian Problem in the USSR: An Historical 

Outline”, Journal of International Affairs 27 (1973): 22-40; укр. вид.: Шпорлюк, 
Роман. “Нації та російське питання в СРСР: Історичний нарис”, в: Шпорлюк, 
Роман. Імперія та нації (з історичного досвіду України, Росії, Польщі та 
Білорусі), пер. з англ. (Київ, 2000)

Tillett, Lowell. The Great Friendship: Soviet Historians on the Non-Russian Nationalities 
(Chapel Hill, N. C., 1969)

Tilly, Charles. Coercion, Capital and European States, АД 990-1992 (Oxford, 1992) 
Timasheff, Nicholas S. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in 

Russia (New York, 1946)
Trimberger, Ellen Kay. Revolution from Above: Military Bureaucrats and Development in 

Japan, Turkey, Egypt, and Peru (New Brunswick, N.J., 1978)
Tucker, Robert C. Political Culture and Leadership in Soviet Russia (New York, 1987) 
Tucker, Robert C. Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928-1941 (New York, 

1990)
624



Бібліографія

Vaksberg, Arkady. Stalin against the Jews (New York, 1994); рос. вид.: Ваксберг, 
Аркадий. Сталин прошив евреев. Секрешьі страшной зпохи (New York, 1995) 

Viola, Lynne. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant 
Resistance (Oxford, 1996)

Walder, Andrew. Communist Neo-Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry 
(Berkeley, Calif., 1986)

Walt, Stephen M. Revolution and War (Ithaca, N. Y., 1996)
Zaslavsky, Victor. The Neo-Stalinist State: Class, Ethnicity, and Consensus in Soviet Soci

ety (2nd ed., Amronk, N. Y., 1994)





Покажчик

Аболін, Анс 252,253 
Абдрахманов, Юсуп 466 
абхази 24,173,227,264 
Абхазька АСРР/АРСР, Абхазія 495 
Австро-Угорщина 15,21,39,52 
Аґамали оґли, Самед Ага 250,251,253-

256,261-263,281,289 
Агітпроп 113, 128, 143, 144, 162, 164, 

252,349,561 
Адамовім, Аляксандар 274,347,350 
Аджарська АО, АСРР/АРСР, Аджарія

408,495 
аджарці 173,193,227 
адигейці 227
Адигейська АО, Адигея 213 
Азатян, Гайк 151,152,337 
азербайджанська мова 
Азербайджанська СРР/РСР, Азербай

джан 51, 161, 176, 181, 182, 187, 193,
216, 250, 251, 253, 258, 259, 262, 309, 
385, 408, 464, 481,494, 496, 498, 499,
502,512,568,576,590,593,598 

азербайджанці 102, 173, 207, 250, 252,
253,435,497 

айсори (асирійці) 68,249,266,441 
албанці 62 
алеути 227
Аляхновіч, Францішак 273 
Аммосов, Максим 177 
англійці 354,572

Андрєєв, Андрєй 90, 97, 108, 178, 190,
191,197, 201, 229, 322, 492, 565, 590, 
591

араби 102,572
арабське письмо, арабиця 250,255,261 
асирійці див. айсори 
Асфендіяров, С. Д. 76,95 
Ататюрк, Мустафа Кемаль 314 
Атнаґулов, Салях 302,311 
Афганістан 407,411,435,590 
афганці 407,411,438,439 
Ахундов, Мірза Фаталі 257

Балицький, Всеволод 67, 330, 389, 400, 
450

Баліцький, Антон 273, 305, 334, 347- 
350

балкарці 173,227,443,497 
Бауер, Отто 52 
Бауман, Карл 465-468,545 
башкири 22, 79, 173, 227, 234, 291, 292,

304,469,493,497 
Башкирська АСРР/АРСР, Башкирія 

51, 77, 79, 85, 92, 96, 191, 192, 197, 
201, 213, 234, 292, 309, 365, 384, 469, 
489, 491, 493, 494, 496, 498, 499, 502, 
512,516 

башкирська мова 292 
Бесарабія 57,358-360 
бесермяни 227

627
40*



Покажчик

Бєдний, Дем’ян 355,356,367,518,574 
Бєлінський, Віссаріон 555,582,583 
Бєрія, Лаврентій 469 
білоруси 25,57,62,71,83,173,178,273- 

276, 297, 298, 305, 341, 342, 344-348, 
350-352,358-363,370,412,423,428,
463, 471, 473, 487, 497, 501, 504, 505,
520, 523-525, 530,531,534,542,548, 
551-553,560,562 

білорусизація 73, 341-344, 349-352,
447,464,474,495,502,508,512 

білоруська мова 121, 268,273-276,342,
343,349,351,360,361,428,474 

Білоруська СРР, БСРР, Білорусія 21, 
47,51 72-74,76,81,820 110,174,175, 
196, 218, 231, 240, 272-276, 300, 305, 
322,328,334,341-351,357,359-363, 
365,367, 370,380,382,398-400,407, 
412, 419, 420,423,424, 430, 431, 435, 
439, 443, 460, 463, 464, 471, 473, 474, 
483,484,492, 494-496, 498, 499, 512,
523,546,547,553,562,564,593 

Бовер, Реймонд 506 
болгари 56, 60, 62, 225, 227, 417, 438, 

444,532,550 
болгарська мова 268 
боротьбисти 281,282,286,289,290,330,

453,454,473,474,551 
Бройдо, Ґріґорій 257 
Брянська губернія 362,364 
буряти (бурят-монголи) 173, 189, 201, 

266,497,560,568 
Бурят-Монгольська AO, АСРР/АРСР 

85, 92, 186, 192, 201, 213, 365, 385, 
494-496,498,499,502,568 

Бухарін, Ніколай 17, 19, 22, 35, 302, 
587

Бухарська НРР, Бухара 512 
Буценко, Олександр 61,365,368

Ваґанян, Ваґаршак див. Тер-Ваґанян, 
Ваґаршак 

Валідов, Акмед-Заки 304 
Варейкіс, Іосіф 307 
Варшава 349
Великий відступ 46, 47, 525, 536-538, 

545-547, 550, 556,559, 563, 566,571,
572,578,580,586 

Великий терор 45,46,48,546,548,550-
552.556.558.585 

Велізький повіт 
вепси 77,227,270 
Віл сон, Вудро 16,443
Вінницька область, Вінниччина 119,429 
вірмени 44, 69, 109, 173, 243, 444, 465,

497.503.549.585 
вірменська мова 109
Вірменська СРР/РСР, Вірменія 32, 51, 

109, 123, 306, 493, 494, 496, 498, 499,
502,509,512,568,576,590,593,598 

вірменське письмо 264,266 
Вітебська губернія 360,363 
ВКП(б), РКП(б), більшовики 16-24, 

26-29,33,34,37,39,40-43,46,52,53, 
58, 60, 66, 70, 109-111, 113, 123, 127, 
152,154,159,168, 171,172,177,189, 
193-196,198,199,207,209-211,229, 
245, 248, 252, 257, 258, 261, 273, 274, 
279, 281, 285, 289, 291, 293, 294, 298,
300, 302, 323, 330, 338, 342, 347, 352, 
354,355,363,366,372, 373,387-389, 
392-394,397-399,400,410,413,417, 
434,436,443,448,453,463,465,468- 
471, 474, 480-484, 506, 508, 511,517, 
522,528,541,545,556,577,579,590 

воґули 227 
водь 227
Воронезька губернія, Воронежчина 364-

366,377,382 
Воронеж 371,377,380

628



Покажчик

Ворошилов, Клім 433, 508, 517, 518, 
565,591

Галадзєд (Голодєд), Мікалай 347, 428,
460,473,474 

Гамарник, Ян 347,390 
гебрейське писмо 266 
Гикало, Микола 399,460,471,473,474 
Гітлер, Адольф 427,436,456 
Гомельщина, Гомельська губернія, об

ласть, округа 350,351,360-363 
Горовіц, Доналд 83,84 
греки 56,60,62,69,79,225,227,417,438,

439,444,445,532 
Гринько, Григорій 60,116,282,286,287, 

290,291,389,474,572 
Грох, Мірослав 33,34,37,557 
грузини 24,44,70,83,109,159,342,497,

503,505,549,568,569,573,585 
грузинська мова 160,161, 173, 193, 224, 

243,540
Грузинська СРР/РСР, Грузія 32, 51,

109, 123, 158,160, 161, 240, 306, 312, 
342, 408, 469, 493, 496, 498, 499, 502, 
509,512-515,520,568,573,576,590,
593,598 

грузинське письмо 264,266 
Грушевський, Михайло 293-295, 345, 

346

Ґелнер, Ернест 19 
Ґер, Тед 83 
ґіляки (нівхи) 227
Голощокій, Філіпп 92,97,185,195-197, 

228,229,308,310,465,467 
ґольди (нанайці)
Горбачов, Міхаіл 514 
Ґорькій, Максім 555,556,582

Дагестанська АСРР/АРСР, Дагестан 
13, 177, 192, 213, 218, 231, 234, 255,

258, 309, 365, 384, 408, 444, 494,496,
498,499,502,516,544,548,574,589 

дагестанці 516,544 
Далекосхідна Республіка, ДСР 432,

433,512 
даргинці 227 
Дейвіс, Сара 506
депортації 43, 90, 97, 108, 391, 392, 399, 

405,406,419-426,429-436,442,444,
464,522,547,580,594 

Дєнікін, Антон 110 
Джамбул (Джамбул Джабаєв) 574 
джамшиди 102,411 
Дзєржинський, Фєлікс 23,513 
Діманштейн, Сємьон 71, 72, 253, 254,

271, 272, 300, 319, 320, 325, 351, 539,
540,542

діяспори, діяспорні національності 13, 
42, 48, 127, 243, 405, 423, 427, 432, 
436-441,443-445,447,521,531,532, 
547-553,558,581 

Дніпропетровськ 142,148,477,483 
Дніпропетровська область 38, 424, 450,

477,479 
Добролюбов, Ніколай 582 
долгани 227
Донбас 117 див. також Сталінська об

ласть, Донеччина 
Донецько-Криворізька Республіка 363 
дунгани 227
Досов, А. 1.73,80,81,177 

Естонія 242,429
естонці 56, 77, 173, 240, 405, 417, 432,

439,440,445,531,532,548 
етнічні чистки 14, 42, 48, 275, 405-407,

410,415,417,420-422,425,427,429- 
432, 434-437, 440, 443, 444, 447, 534, 
538,571
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євреї 44,52,56,59,62,64,67-69,71,73- 
75,77,83,105,133,134,149,173,218, 
243, 264, 266, 290, 291, 342, 369,407, 
414,436,441,447,471, 503-505, 533,
549,550,552 

євреї бухарські 266 
єврейська мова див. їдиш 
Єжов, Ніколай 309,433,434,437 
Єльцин, Боріс 512,514 
Єнукідзе, Авель 54,61,68-70,72,80,92, 

93,136,158,174,299,361 
Єфремов, Сергій 329, 330, 332, 333, 

348

Жданов, Андрєй 591,592 
Желябов, Андрій 356 
Жилуновіч, Зміцер 274,351,352

Закавказька СФРР, ЗСФРР, Закавказзя 
51,72,81,161,180,199,224,226,312,
319, 380,385,415,444,512,516,576 

Запоріжжя 142
Затонський, Володимир 23, 60, 61, 74,

110, 111,113, 116, 122, 123,125, 130, 
131, 134, 135, 282, 289, 290, 297, 299, 
337,342-350,359,374,453,456,459- 
461, 562 

Західна область 400 
Зєлєнський, І. 95, 185, 186, 194, 196,

204,206,207,218,305 
Зимон, Ґергард 31
Зінов’єв, Ґріґорій 33,34,40,59,311,312, 

316,336 
Зінов’євськ 148
зміновіховці 152,159,209,210,211,236, 

257, 289, 293-296,298,299,301, 302, 
304-306,327,329,332,335,345-349, 
352, 357,381, 382, 396,412, 453, 557, 
561

Ібрагімов, Велі 305 
Ігнатовський, Усевалад 274,345,351 
іжемці-зиряни 77 
іжорці 77
Ікрамов, Акмаль 103,467 
Ільмінський, Ніколай 249 
інгуська мова 267,529 
Інґушетія 79,213,233,384,529 
інгуші 79,178,227,267,516 
Інкелес, Алекс 506 
інтернаціоналізація 520,521 
інтернаціоналізм 21, 24, 33, 37, 40, 111, 

199, 206, 210, 212, 247, 262, 263, 265, 
270, 272, 280, 302, 303, 310, 311, 313, 
318-320,322,324,327,353-355,453,
459,468,501,504,508,536,558,586 

Іран 435,591 
іранські мови 259,266 
іранці 102, 227, 405, 435, 438, 439, 444,

445,532,542

їдиш 74,75

Кабарда 408
Кабардино-Балкарська АО, Кабардино- 

Балкарія 79, 213, 233, 496, 498, 499,
502,544,576 

кабардинці 173,227,497,543-545 
Каганович, Лазар 56,119-124,126,128, 

132,134-136,150,153,159,163,164, 
168, 169, 190,194,195, 279-283, 286, 
287, 290-292, 294-296, 298, 299, 
306-308,325,326,339, 340,351,352, 
366, 283,387,388, 390-394,398,425,
447, 449, 451, 455, 458, 467, 471, 474, 
476,480,481,547,465 

казахи 90-92, 95-98, 102, 103, 105,173, 
185, 195,196, 199, 200, 203, 206, 212,
227,243,305,369,416,523,551
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казахська мова 181,195,196 
Казахська (Казанська) СРР/РСР, Ка

захстан 32, 46, 54, 82, 83, 85, 88-98, 
101, 105, 175, 179, 181, 182, 184, 187,
190,192,194-198, 200, 201, 216, 242,
250, 294, 308, 309, 312, 365, 370, 374, 
375, 377, 378, 380, 384, 385, 407, 416, 
425,430,434,464,465,467-469,470, 
488,489, 491, 494, 498, 499, 502, 512,
522,524,468,577,589,590,592,593 

Калінін, Міхаіл 66,67,74,80,94,95,104, 
156,190,200,322,370,385,518-520 

Калінінська АО (у КазСРР, проект) 94 
Калінінська область (у БСРР), Калінін- 

щина 350,363 
калмики 68,173, 227, 249,260,266, 503, 

507,588
Калмицька АО, Калмикія 213,444,496,

498,499,502 
Калюжний, Наум 133,134 
Канада 13,415,464 
канадійці 13
каракалпаки 102,173,497 
Каракалпацька АО, АСРР/АРСР, Ка

ракалпакія 213,495 
Карачаєво-Черкеська АО, Карачаєво- 

Черкесія, Карачай 79, 213, 233, 384, 
545

Карачаївська АО, Карачай 79,545 
карели 77,227,270,550,553,592 
карелізація 464
Карельська АСРР/АРСР, Карелія 77, 

192, 213, 234, 259, 408, 440, 464, 493,
496,498,499,502,551-553,592 

карельська мова 553 
Квірінґ, Еммануіл 58, 59, 65, 114, 117, 

119,135,281,303 
Київ 429,483
Київська область, Київщина 119, 388,

429,480,548

киргизи 85, 88, 91, 92, 96, 98, 99, 101, 
173, 184, 186, 188, 199, 207, 217, 227,
304,305

Киргизька АО, АСРР, СРР/РСР, 
Киргизія 32,46,82,85,88,90-93,95, 
96, 98, 101, 102, 192, 213, 237, 238, 
304,370,407,466 

кириличне письмо, кирилиця 248-250,
259, 260,264-266, 268, 272, 327, 520,
538,541,542-545,547,555 

китайська мова 132,267 
китайське письмо 266 
китайці 77, 227, 267, 268, 272, 420, 434,

438,445,532 
Кіров, Сєрґей 432,436 
Кісєльов, Алєксєй 82,95-97,519 
Колас, Якуб 346,352 
Комі АО, АСРР/АРСР 54, 72, 269, 495, 

576
комі-зиряни 227,264,269,270 
комі-зирянська мова 463,545 
Комі-Пермяцький автономний округ 

72
комі-перм'яки 227 
комі-удмуртське письмо 269 
комуністи корейські 414 
комуністи румунські 359 
комуністи татарські 308,309 
Комуністична партія Німеччини 428 
Комуністична партія Польщі 297 
Комуністична партія Чехословаччини 

297
корейська мова 268 
корейське письмо 266, 268 
корейці 12, 72, 227, 267, 272, 405, 412-

415,420-423,432-434,438,443,532,
542

коренізація 28, 36, 42-44, 46, 47, 51, 
56, 84-86, 88, 97, 107-113, 115, 116,
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124, 126, 156,160, 169, 171, 172, 174, 
175, 179-191, 193-205, 207, 209, 
211, 213,215, 216, 218, 225, 227-234, 
236-243, 245,255, 257, 260, 276, 279, 
292,293,296,300-308,312-316,318,
322, 323, 326, 327, 331, 341, 342, 350, 
352, 353, 355, 357, 358, 381, 382, 395, 
396, 401, 423, 430, 447, 454, 455, 458,
464, 465, 467, 468-471, 473, 474, 478,
481.482.484.488-501,508,509,511,
521, 525, 538, 558, 575, 576, 586 див. 
також білорусизація, татаризація, 
удмуртизація, українізація

Корея 267,412,413,420,433 
корінні народи 28,85,88,90-92,95,105, 

135,172,175,180,184-187,189,190,
192,196,198-200, 202, 212, 213, 216,
217, 223,235-237, 239, 248, 257, 292,
320, 327, 342, 411, 440, 447, 464, 465,
474,487,488,493,495,521,552,553 

Косіор, Станіслав 148, 164, 190, 308, 
309,316-318,325,333,335,336,339,
349,387-390,397,455, 463,468,471, 
474,475,478,481,519 

КП(б)Б 273, 274346, 347, 349, 351, 399, 
463,471,473 

КП(б)У 56, 58, 59, 61, 63, 65, 114, 116, 
117, 119, 120, 122, 134-136, 146, 148, 
150,152,159, 161,164, 213, 274, 280, 
281,286-288,290,295-297,299-301, 
316,318,330,331,334-337,344,347, 
366, 369,374, 383, 394, 397, 400, 429,
430.435.488-454,456-458,462,463, 
465,467,470-474,481-483,574

КПЗБ 297,342
КПЗУ 281, 288, 297, 300, 334, 342, 357, 

368,381,410,423,453,458 
Кравченко, Богдан 168 
Кравченко, Віктор 145,154

Кременчук 148 
Кривий Ріг 135,148 
Криворіжжя 117
Крим, Кримська АСРР, 34,67,77,83,85, 

87, 192, 194, 213, 234, 262, 301, 309, 
312, 328, 334, 464, 493, 494, 496, 498,
499,502 

кримські татари 82,173,444 
кримськотатарська мова 190 
кримчаки 227
кряшени 86,250 див також татари 
Кудрявцев, Сєрґей 480-482 
Кульбєшеров, Бяшим 253 
культурна революція 46, 47, 139, 175,

198, 209-211, 216, 217, 220,221, 223,
224, 226, 230-234, 236, 238-241, 
254-256,258,260-262,265,267,268, 
271-273,275,313-315,318,326-328, 
331, 332, 337, 341, 352, 353, 355, 357, 
377,381,396,447,448,460,464,485-
488, 490, 491, 497, 500, 508, 520, 521, 
538,542,547,560,563,564,571,583 

Купала, Янка 346,351,564,574 
курди 102,227,405,435,444,532 
Курськ 371
Курська губернія, Курщина 364-366,

371,377,382

Ларін, Юрій 58, 60, 61, 74, 75, 92, 124, 
133,136,176,299,374 

Латвія ЗО, 242,283,429 
латинізація 245, 248-274, 276, 289, 319, 

520,538,539,541-547,556 
латинське письмо (латинка) 248-253,

255,258,259,261-271,273-275,327,
353,538,541,543,544 

латиші 56,73,74,240,243,283,324,405, 
417, 431, 432, 434, 438, 439, 440, 445,
531,532,548
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Лебідь, Дмитро 34, 111, 112, 113, 115, 
117,123,152,281,312,316,337 

Лейтин, Дейвід 13,242 
Ленін, Владімір 16-25, ЗО, 33, 34, 39, 

40,45,52,111,159,246,251,255,263,
272, 273, 281, 303, 324, 325, 346, 443, 
454,455, 512-515, 539, 540, 555,556, 
566

Ленінград 241,287,432,436,440 
Ленінградська область 11, 76, 77, 410,

420,429,431-433,440, 501, 550, 552, 
553 

Литва 443
литовці 56,74,354,417,434 
Лібер, Джордж 149,168 
Літвінов, Максім 433 
Луганськ 142,471 
Луначарський, Анатолій 263,265 
Любченко, Панас 294,330,334,449,453,

454-456,473,475 
Люксембург, Роза 17,22 
люксембурґіянство 113

Майстренко, Іван 164 
македонці 438
Максимович, Карло 288,297 
Максум (Махсум), Нусратуло 466-468 
Малєнков, Георгій 441 
малі народи Півночі 174, 210, 240, 266, 

268,521,528,541,543,545 
Марійська AO, АСРР/АРСР 213, 234,

309,365,469,489,495,520,576 
марійська мова 267,520 
марійці 173,227, 249,264,267, 269,270, 

520
Маріюполь 167 
Маркізов, Ардан 568 
Маркізова, Ґеля (Енґельсіна) 568 
Марр, Ніколай 270,319

Махно, Нестор 13,382 
Маяковський, Владімір 574 
меноніти 13,56,415 
Мехліс, Лев 483 
Миколаїв 74,162,460,483 
Мікоян, Анастас 390,393,515,517,518 
Мілюков, Павєл 294 
мінгрели 520,540
Мірзоян, Левон 465, 467, 468-470, 481, 

575
молдавани 67,359,550,553 
Молдавська АО, АСРР/АРСР 12, 57,

72,77,227,330,358,359,407,415,495 
молдавська мова 268,359 
Молотов, Вячеслав 190, 386-390, 393, 

394,397,400, 429,432-434,450,451,
511,512,517,565,566,570 

монголи (халха-монголи) 227,266,354 
Монголія 266
мордва 55,77-80,173,227,249,264,269 
Мордовська АО, АСРР/АРСР, Мордо

вія 77,78,95,213,495 
мордовська мова 269,463 
мордовське письмо 269 
Москва 14, 59, 70, 86, 88, 90, 128, 134, 

156, 200, 230, 241, 243, 251, 266, 276, 
281, 282, 285, 287, 308, 309, 319, 324, 
328, 333, 337, 340, 344, 349, 353, 383, 
388-391, 393,394, 397,415,418, 428, 
429, 436, 450, 473, 489, 514, 517, 521, 
528, 533, 544, 560, 561, 562, 569, 575,
588,594 

Московська область 400,439 
Мур, Баринґтон 314 
Мурза-Ґалієв, Мугамедгафій 100,101

Нахічеванська АО, АСРР/АРСР 435, 
495

нацизм, нацисти 501
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націонал-комуністи 43, 45, 47, 86, 87, 
134,195,274,281,282,294,296,299-
301, 305, 307, 309, 334, 341, 344, 347, 
352, 353, 357, 381, 382, 396, 448,453, 
456,462,466,509,557

націоналісти, націоналізм, «буржуазні 
націоналісти» 20, 33, 35, 40, 42, 43,
47, 113, 152, 169, 186, 194, 209, 215, 
245-247, 271, 274-276, 287, 295,
302, 304, 306, 308, 312, 319, 327,
333-335, 337-339, 342, 344-347,
354, 376, 381-383, 386, 389, 393,
395-397, 405, 425, 429, 437, 443,
448,451-456,458,464,466,467,470, 
472,478,481-483,491,509,522,524, 
525,539,546,548,554,555,557,571,
574,577,586

національні ради 55, 61, 63, 64, 70, 74, 
76, 82, 93, 96, 99, 101, 105, 126, 358, 
372,377,441,521,526,529,579 

Ненецький автономний округ 72 
ненці (самоєди) 227 
Нєкрасов, Ніколай 582 
німецька мова 458,591 
Німеччина 57, 314, 334, 381, 409, 416, 

417,426,427,457,554,581,587 
німці 21,44,56,57,59,62-68,74,77,79, 

85, 87, 105, 143, 149, 173, 178, 213,
283,324,365,405,409-410,415-418, 
423,426,427,428-432,434,435,438- 
441, 443, 445, 464, 477, 494-495, 498,
499,501,502,531,532,548,572,581 

Ноув, Алек 38
Нурмаков, Ніґмет 94,524,525,540 
Нурматов, Шериф 237 
Ньют, Дж. Е. 38

Одеса 61, 124, 133, 153, 162, 165, 166, 
318,460,461,483

Одеська область, Одещина 130, 133,
148,424,435,440,477,479,551-553 

ОДПУ, НКВС 42, 56, 57, 64, 66, 67, 79, 
89-93, 95, 97-99, 101, 130, 132, 158, 
187, 201-203, 207, 214, 217,235, 236, 
275, 295, 296, 329,330-333, 335,338, 
348-351,372-374,376,383,388-392, 
394, 400, 408, 409, 412, 413, 418-420, 
422,426,427,429,430,436-438,442, 
445, 450, 451, 456, 458, 465, 466, 473,
501,506,551,553,581 

ойроти 227,249,259,545 
ойротизація 28 
Ойротська АО 365 
ораветлани див. чукчі 
Орджонікідзе, Серго 23, 109, 159, 199, 

312,343,344,347,513,517,518,565 
Оршанська область 363 
осетини 24, 173, 227, 249, 264, 515, 516, 

518
Осетинська АО 515 
осетинська мова 232 
Островський, Зяма (Зельман) 228, 229, 

377,378

пантюркізм 247,254,258-260, 262,263, 
271,273,538,539,556 

Петерс, Яков 91
Петлюра, Симон 110,125,127,382 
Петровський, Григорій 60,110,111,124,

125, 131, 133, 287, 340, 366, 388, 389, 
453,488 

Пєстковський, Станіслав 40 
Петров, Нікіта 439,442 
Північно-Осетинська АО, АСРР/АРСР

233,495,515,576 
Пілсудський, Юзеф 298-300,334,348- 

350,389,394,423,426,437 
полонізація 349,428,473
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польська мова 132,428 
Польща 16, 22, 25, 26, 45, 57, 132, 273,

275, 276, 288, 297, 298, 334, 347, 348, 
358,359-362 

поляки 56, 57, 59, 64, 65, 70, 71, 73, 143, 
149, 173, 243, 369, 383, 394, 405,410,
411, 417-420, 423, 426-432, 434, 
435-441,443,445,448,464, 532, 548,
553,581

Попов, Ніколай 113,334,450,471,475 
Постишев, Павєл 154, 449-451, 453, 

457,458,463,470,478,480-482,547 
принцип П’ємонту 26, 48, 273289, 297, 

299,334,355,358-362,368, 378, 381,
382,406,407,409-412,415,417,423, 
426,444,445,448,451,456-458,462,
543

Прищепав, Зьміцер 347-350 
Пушкін, Алєксандр 555, 556, 574, 582,

588,589,594 
Пятаков, Георгій 17-23, 34, 111, 302,

303,310-313,316 
пятаковщина 319

Рада Національностей 42,43,68,71,72, 
75,76,78,107,123,156,157,175,176, 
178,179, 189, 231, 243, 251, 253, 261, 
262, 269, 271, 312, 320, 322, 377, 378, 
430-432,435,487,488,491,492,528,
533,538,543-545 

радянізація 345
радянська влада, уряд 16, 20, 25, 28, 29, 

31, 44, 56, 92, 95, 101, 108, 185, 189-
191, 197, 205, 206, 239, 251, 272, 288, 
295, 298, 303, 304, 328, 332, 333, 334, 
338, 353, 358, 361, 370, 383, 385, 395, 
396,400,410,411-413,416-418,419, 
421, 423,427, 428,443 , 444,445, 457, 
477, 500, 534, 559, 566, 576, 578, 581, 
582,585,657

радянський народ 356, 501, 515, 556, 
560, 561, 565, 571, 580, 581, 593, 594, 
596

Радянський Союз, СРСР 13, 15, 18, 20, 
22, 24, 25, 27, 32, 35-40, 42, 44-46,
48, 51, 54, 56-58, 65, 70, 72, 75, 76, 
81-83,85, 88,104,109, 115,122,135, 
146, 157, 171, 173, 178, 180, 191, 197, 
199, 201, 206, 215, 239, 241, 247, 249,
251, 253, 254,259-263, 267, 268,272, 
274, 280, 289, 298, 299, 303, 313, 324,
326, 327,350-352, 355,356,358,360, 
361, 363,365, 375, 379,381-384,396, 
406-408, 410, 411, 413, 417, 421, 423,
426,427,432-439,441,443-445,447,
448, 458, 462-464, 466, 467, 469, 488, 
500, 503, 504,506, 507, 511-516,521, 
529,531-536,538, 545,546,550,553, 
556,560,562,567,570,575,577,581- 
583,587,589,590,593-595 

Радянський Схід 68, 83-85, 171, 174, 
175,180,182,183,186,198,200,209- 
211, 231, 238, 239-242, 255, 258, 260,
273, 294,301-303,305, 314,327,357,
412, 420, 464, 467, 484, 486, 488, 490, 
493,500

Разумов, Міхаіл 229,292,309,541,547 
Раковський, Хрістіан ЗО, 111,113,517 
Реденс, Станіслав 388,389,400 
Ренер, Карл 52
Республіка Німців Надволжя 85, 87, 

213,365,441,494-496,498,499 
Риков, Алєксєй 370,519 
Роґінський, Арсєній 439,442 
роми (цигани) 68,227, 249,407,441 
ромська мова 268,463 
Російська імперія, Росія 15, 16, 18, 21, 

25, 31, 38, 44, 56, 58, 243, 249, 264, 
265,268,354,438
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російська мова 12, 34, 35, 61, 69, 80, 
113-115,123,124,131,141,142-145, 
147,148,152,154,155-163,167-169 

Російська СФРР/РФСР, Російська 
Федерація 72, 73, 76, 77, 81, 82, 87, 
92, 98, 128, 129, 132, 149, 172, 188, 
205, 237, 260, 276, 279, 289, 299, 300, 
314, 354, 356, 361, 369, 372, 375, 462,
508.511.513-515,516,518,531-533, 
535, 536, 554, 558, 559, 561, 574, 577,
584,587,589,593

російське письмо 263-266, 272, 520,
542,544 див. також кирилиця 

росіяни 35, 39, 45, 46, 48, 52, 60, 61, 63, 
65, 73, 80, 82, 83, 86-88, 90-98, 101, 
102,105,124-126,128,133,134,144, 
145,167,172,173,180,182,184,186-
191,193,195-197,200-205,208,211, 
213, 214, 217-220, 224, 229, 232, 236, 
240, 242, 246, 249, 262, 268, 269, 285, 
289-291,300,303,306, 308, 311, 342, 
354,355-357,362-370,382,401,412,
413, 416, 424, 445, 458-462, 466, 476, 
485,490,491, 500, 501, 503, 507-509,
511.512.514-516,518,526,535-537, 
549, 551-553, 555, 558, 559, 562, 563, 
565-567,570,578,581,582,584-587, 
589,592-594

Рудзутак, Ян 99,565 
румуни 25,359,438,445 
Румунія 25,26,57,297,358,369,413 
русифікація 152,172,264,360,401,406, 

424,443,461,470, 483, 511, 522-525, 
530,531,533-535,538,539,547, 559, 
578,591,592 

Руставелі, Шота 574,588

Саґідулін, Мінґарай 302 
Саїд, Едвард 171

Саїд-Ґалієв, Сабіґарей 294,302 
Середня Азія 27,51,85,92,98,100-105,

179,181,185,187,196,198-201,203- 
205, 207, 208, 224, 234, 238, 241, 256, 
307, 331, 380, 384, 385, 400, 407, 408,
411, 415, 432, 434, 464, 465, 467, 522,
555,590,591,593

Сєрафімов, С. 92-95 
Сирцов, Сєрґей 93,372 
Скрипник, Микола 43,60,61,68,70,71, 

72, 80, 112, 113, 116, 117, 123, 146, 
147-149,151,152,154,155,159,176, 
177, 274, 276, 282, 294, 296-298,300, 
317,318,325,336-339, 352, 363,366,
369,377,448-460,462,463, 465,467, 
470-473,475,477,482, 509, 517,556, 
561,563 

Сміт, Джеремі 17 
Сміт, Майкл 555
Союз Радянських Соціялістичних 

Республік див. Радянський Союз
25,67,69,101,133,159,175,180,197, 
210, 230, 253, 259, 261, 163, 266, 267,
276, 282, 287, 298, 309, 324, 325, 326,
327, 350, 352, 353, 356, 358, 368, 389, 
393, 396,400,401,405-407,409,411,
412, 415, 417, 419, 423, 427, 438, 443,
444,447,457-459,463, 485, 503,505, 
511, 512, 513, 515, 516, 522, 532, 533, 
535, 553, 555, 562, 563, 567, 570, 575, 
576,581,583,584,587,588,590-594

Сталін, Іосіф 16-21, 23-26, 28-30, 34, 
35,39-41,45, 46, 52, 58,95, 101, 107,
108,119,122,126,133-135,138,143, 
156-158,161,169,176,184,195-197,
199, 210, 211, 221, 245, 246, 248, 257, 
265,272, 274, 281, 282,283, 285-287, 
289, 291-293,296,297,299,300, 301, 
303,304-308,310-315,317,318,321,

636
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323, 324-327, 330, 333, 340,341, 343, 
345, 347, 351,353,354,355-357,367,
368, 370, 382, 386-391, 393, 394, 397, 
400,424,426,427,433,442,443,449- 
452,454-456,463,465,467-470,473, 
474, 477, 478, 481, 488, 492, 500, 505, 
508,511-518,520,528-530,539,540, 
546,547,555,556,557,559-563,565- 
572, 577, 578,581,582,584, 590-592, 
594

Сталіно 142,148
Сталінська область, Донеччина 424,

477,479 див. також Донбас 
Стальський, Сулейман 574 
старомонгольське письмо 249 
Султан-Ґалієв, Мірсаїд 40, 258, 301, 

303,304,336,337,514,515,535 
султанґалієвщина 329 
східні фіни 538, 269 див. також фіно- 

угри, комі, марійці, мордва, удмурти 
східнофінські мови 264,266,268

Таджиєв, Абдулгай 528,529 
таджики 101-103, 173, 188, 199, 207,

227,259,466,486,497,556,570 
Таджицька АСРР/СРР/РСР, Таджи

кистан 85,98,103, 238,466,467,468, 
486,488,489,492,494,496-499, 502,
566,567,590,593 

татари 79, 82, 86, 87, 102, 110, 143, 173, 
181, 187, 197, 198, 207, 214, 225, 229,
232, 234, 250, 292, 308, 309, 444, 497,
503,526,575 

татаризація 110,187,190,192 
Татарська АСРР/АРСР, Татарія 34, 54, 

72, 76, 83, 85-88, 96, 105, 110, 181- 
183, 185, 190-192,194,195,197, 213,
225, 227, 232, 236, 241, 250, 262, 294, 
301-303,307, 308,309,311,312,328,

328, 334, 365, 384, 385, 463,489, 493, 
494, 496, 498, 499, 502, 512, 514, 516,
541,547

татарська мова 86, 181, 182, 185, 190,
261,547,575 

татарське письмо 541 
Тер-Ваґанян (Ваґанян), Ваґаршак 126,

127,245,246,310-313,316,320 
Тімашев, Ніколай 536-538 
Толстой, Лев 555,556,582 
Троцький, Лев 119,303,304,310 
Турґенєв, Іван 556 
турецька мова 150,259 
Туреччина 257-259,314,464,591 
Туркестанська АСРР, Туркестан 51, 88, 

89,91,98,183,184,186,193,199,204, 
297, 512, 514, див. також Середня 
Азія 

турки 354
турки-месхетинці 444 
туркмени 102, 188, 199, 203, 207, 227, 

243, 253, 486, 487, 497, 551, 565, 566,
569,570 

туркменська мова 566 
Туркменська СРР/РСР, Туркменія 85, 

98, 206, 238, 438, 466, 487, 488, 494, 
496, 498, 499, 502, 551, 566, 568, 573,
589,593

тюрки 187, 207, 227, 250, 251, 253, 254, 
256,258-262,266,269,464,539 

тюркська абетка 250, 251, 253, 254, 256, 
262,555

тюркські мови 250,259,261,270,539 

угорці 259
Угорщина 21,259,283 
удмурти 173,227,249,264,269,489-491 
удмуртизація 491,492 
Удмуртська АО, АСРР/АРСР, Удмуртія

213,269,270,309,489,490,491,495
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удмуртська мова 490,491 
узбеки 101-103,173,187-189,192,197, 

199-202, 204, 205,212, 227, 236, 243,
259,497,551,552 

узбецька мова 53,234-236 
Узбецька СРР/РСР, Узбекистан 53, 83, 

85, 98, 101, 103, 181, 182, 187, 191, 
192, 197, 200, 202, 204, 205, 207, 208, 
213, 214, 216, 217,234-236,238,262, 
294, 309, 328, 329, 334, 434, 464, 466,
489, 491, 492,494, 496, 498, 499, 502,
568,590,593 

УКП (Українська комуністична партія) 
453

українізація 28,43,47, 58, 61, 62, 75,80, 
110-126,128-157,159-169,174,231,
272, 276, 279, 280-283, 285, 286, 288, 
289, 291-294,296,299-301,303,311, 
318,322,325,331,332, 334, 335-339, 
342,349,352,367,371-375,377-379, 
381,385,386,395-399,401,447-452,
455-459,462,470,471-483,485,522,
540,547

українська мова 60,111,114-116 
Українська СРР/РСР, УСРР/УРСР, 

Україна, Радянська Україна 13, 16, 
21, 23, 25, 26, ЗО, 43-47, 51, 54-56, 
58-62, 67-69, 71, 73-76, 80-82, 86- 
88,105,110-112,114,116-124,126-
129,133-138,140-142,144-150,153, 
155,156-165,168,171,174-177,181, 
190, 194, 198, 199, 209, 218, 224, 231, 
234-236, 240-242, 272-276, 279- 
281,283,285-291,294-303,308,311, 
316-318,320,326,328,329,332-334, 
336-344, 348-353, 357-359, 362-
369, 371, 372, 374-376, 378-380, 
382-384,386-390,393-400,410,412, 
416,418,419,422-427,429-433,435,
437,443,448-450,453-460,462-471,

473, 474, 476, 480-484, 487, 488, 491, 
494-496,498,499,509,512-514,518, 
519, 522, 523, 538, 545, 547, 548, 553,
554,560,574,593 

українці 25,44,47, 59, 60, 63,, 64, 72, 74, 
75, 105, 114, 115, 118, 124, 125, 127, 
128,133,137,138,140-145,147,148, 
153,159,167,173,243,282,285,289- 
291, 293, 297, 334, 337, 341, 347, 358, 
360,365,366,368-371,373-377,379, 
382, 383, 388, 393, 394, 396, 401, 418,
428,457-459,475-479,501,503,505,
514,519,523,530,531,551-553,561

фіни 17, 18, 25, 56, 72, 76, 77, 173, 259, 
269, 405, 409-411, 417, 420, 427, 431, 
432, 438, 440, 443, 445, 464, 531, 532,
550.553

Фінляндія 16, 20, 25, 410, 411, 417, 420,
464.553 

фіно-угри 249,269,270 
фінська мова 76,270,464 
Фрунзе, Міхаіл 113,114

хазарейці102,411 
хакаси 227,249,545 
Хансуваров, 1.541,542 
Харків 148,374,483 
Харківська область 318,424 
Хатаєвіч, Мендель 308,309,450 
Хацкевіч, Аляксандар 72, 487, 528, 529,

544
Хвильовий, Микола 47, 140, 152, 153, 

282-286,295,296,299-301,303,333, 
334,358,560 

хвильовізм 288 
хемшили 444 
Херсон 162,461 
Хівинський ханат, Хіва 512 
Ходжанов, Султанбек92,176,195,294
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Ходжибаєв (Хаджибаєв), Абдурагим 
466-468 

Ходяєв, Файзула 294 
Хорезмська НРР, Хорезм 512

Центрально-Чорноземна область, ЦЧО 
377, 379, 380, 382, 399, 400, 462, 522, 
524

цигани див. роми

черкеси 173, 230,232,
Черкеська АО, Черкесія 213, 232, 233 

див. також Карачаєво-Черкеська АО 
Чернишевський, Ніколай 356,582 
Чернишов, Василь 433,434 
чехи 417, 532
Чехословаччина 26, 297,369,443 
Чеченська (Чечено-Інґуська) АО, 

АСРР/АРСР, Чечня 72, 93, 178, 213,
233, 384, 385, 408, 495, 496, 498, 499,
502,529,553,576,589 

чеченська мова 255, 529 
чеченці 173, 227, 232, 267,443,497,516 
Чубар, Влас 133,159, 282, 287, 291, 333,

340,366,387-389,451,458,565 
чуванці 227
Чуваська АСРР, Чувашія 78, 79, 83, 85, 

87, 182, 192, 213, 234, 365, 489, 494,
496,498,499,502 

чуваська мова 266,268, 527 
чуваське письмо 269 
чуваші 79,80,87,173,178,227,249, 250, 

269, 270, 538

чудь 227 
чукчі 227,521

Шаміґулов, Ґалі 302,303 
шведи 60, 62,354,417 
Шеболдаєв, Боріс 124,390,391,425 
Шевченко, Тарас 127,346,472,574, 588 
Шкірятов, Матвєй 90,392 
шорці 227, 249, 545
Шумський, Олександр 47,116,119,132, 

134,136,137, 280-283, 285-292, 296, 
297, 299-301, 303, 305, 306, 309, 313, 
334, 337, 340, 341, 345, 346, 348, 352, 
358, 368, 381, 396, 410, 423, 456, 557, 
560

шумськізм 134,135

юкаґири (одули) 227 
юнти (ескімоси) 227 
юрани 227

Яґода, Генріх 429,431 
Яковлєв, Ніколай 251, 255, 264, 265,

268,271,543,544 
якути 133, 227, 231 
якутизація 180, 231, 249 
Якутська АСРР/АРСР, Якутія 181,182,

192, 231,408,496,498, 502 
якутська мова 182
Японія 314, 412-414, 421, 432, 433, 445, 

581
японці 354,413,433
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Радянський Союз був першою в світі Імперією національного вирівнювання. Російський 
революційний урядг опинившися віч-на-віч зі злетом національного руху, першим на теренах 
старих багатонаціональних держав Европи зреагував на нього систематичним сприянням 
розвиткові національної свідомости етнічних меншин і створенням для них багатьох 
інституційних форм, притаманних національним державам. Більшовицька стратегія полягала 
в тому, щоб очолити процес деколонізації і здійснити його, зберігши територіяльну цілість 
колишньої Російської імперії. Оригінальність радянської політики полягала в підтримці 
національних форм саме меншин, а не більшости. Модель національної держави було рішуче 
відкинуто й натомість запропоновано сукупність квазінаціональних республік. Більшовики 
спробували поєднати національні вимоги власної території, культури, мови та кадрів із 
соціялістичною вимогою економічної та політичної єдности держави. У цьому сенсі їх можна 
назвати інтернаціональними націоналістами або вирівнювачами націй.

Термін «Імперія національного вирівнювання» є спробою віддзеркалити парадоксальну 
природу радянської держави — надзвичайно агресивної, централізованої та жорстокої, але 
формально облаштованої як федерація суверенних націй: спадкоємиця Російської імперії, вона 
успішно відвоювала більшість колишніх національних окраїн, а відтак заходилася коло 
систематичної розбудови та розвитку неросійських народів, навіть тих, що ледве існували. 
Нічого подібного історія доти не знала, ба й пізніше жодна інша багатонаціональна держава — 
за винятком хіба що Індії -  не наблизилася до масштабів радянської політики національного 
вирівнювання. Цей напрочуд цікавий експерименту керуванні багатонаціональною державою  
є предметом розгляду в нашій книжці.


