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СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ ЄВРЕЙСЬКИХ 
ГРОМАД У СЕЛИЩАХ ВОЛИНІ–ЖИТОМИРЩИНИ У 

ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 20-х–НА ПОЧ. 30-х рр. ХХ ст.

Дослідження соціально-економічного розвитку України 20-30-х років 
ХХ ст. та введення у науковий обіг нових джерел є важливим напрямком 
сучасної історичної науки. Історично склалося так, що багатонаціональна 
Волинь стала для представників національних меншин, зокрема, євреїв, 
територією привабливою для проживання, реалізації культурних та духо-
вних потреб. Саме тут була збережена стародавня мова – іврит та успішно 
розвивалася розмовна – ідиш. 

Євреї Волині завжди відзначалися активністю, підприємливістю, 
схильністю до торгівлі, фінансової діяльності і ремесел, ставали корчма-
рями, власниками та орендарями млинів, ставків.

За переписом 1897 р. у Волинській губернії мешкало 201961 єврей, 
що складало 13, 76% від загальної кількості населення (росіян – 3,43%, 
німців – 6, 17%, поляків – 5, 19%, чехів – 0, 34%) [1, с.3-5].

Через бурхливі, трагічні події Першої світової та громадянської воєн, 
погроми кількість єврейського населення суттєво зменшилася. Так, на 
1 березня 1925 р. в Коростенській окрузі проживало 4607 євреїв, що скла-
дало 0,9% (українців – 87,5%, росіян – 0,6%, німців – 5,8%, поляків – 4,8%, 
чехів – 0,4%), в Житомирській – 17809 євреїв, що складало 2,4% (україн-
ців – 85%, німців – 5,6%, поляків – 6,0%, чехів – 0,6%) [2, арк. 183].

З середини 20-х років ХХ ст. на Волині – Житомирщині, як і на всій 
території України, починається відродження промисловості, сільського 
господарства, політичного, громадського та культурного життя. Євреї ор-
ганічно і активно влилися в ці процеси.

У Державному архіві Житомирської області зберігаються документи 
державних установ, партійних і громадських організацій, де у списках 
працівників велика кількість єврейських прізвищ. Це зумовлено ще і тим, 
що значна частина євреїв була освіченою. Згідно перепису 1926 р. за рів-
нем освіченості євреї посідали перше місце, друге – росіяни, третє – нім-
ці, четверте – поляки, п’яте – українці.

Політика радянської влади на той час сприяла розвитку національних 
меншин. Бажання привернути до своїх більшовицьких ідей, виховати за-
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конослухняних громадян спонукало владу до рішучих дій. Національне 
районування, яке розпочалося на початку 1920-х рр. співпало частково з 
періодом організаційно-правового оформлення СРСР. У ході його станов-
лення головним питанням було визначення кола прав, обов’язків і повно-
важень радянських республік, а відтак виникла політична необхідність 
упорядкування національних, а також міжетнічних відносин з метою 
«радянізації» та «комунікації» соціально-економічних і духовних основ 
життєдіяльності національних меншин. Централізація системи управлін-
ня господарського життям, у тому числі національних груп СРСР, під-
штовхнула державні органи влади до формування ідеї національного 
районування.

Згідно з Постановою ВУЦВК «Про ліквідацію губерень й про перехід 
на трьохступеневу систему управління» адміністративно-територіальний 
поділ УРСР на губернії було скасовано. З 15 червня 1925 р. територію 
УСРР було поділено на 41 округу, в т.ч. Бердичівську, Житомирську, Ко-
ростенську [3]. 15 вересня 1925 р. Житомирську округу була переймено-
вано на Волинську із залишенням Житомира окружним центром.

Вже 23 листопада 1925 р. на засіданні Бердичівської окружної адмі-
ністративно-окружної комісії було організовано містечкові єврейські се-
лищні ради в Уланові, Білилівці, Чуднові, Любарі, Плискові [4, арк. 111-
112]. Згодом єврейські селищні ради було створено в Котельні, Березівці, 
Красноставі, Ганнопілі, Вчорайшому, Ружині.

Таким чином у Волинській окрузі стали функціонувати Коднянська, 
Володарська, Баранівська, Пулинська, Черняхівська, Олевська, Наро-
дицька, Городницька, Чоповицька, Лугинська, Коростишівська, Ушомир-
ська, Миропільська, Романівська єврейські селищні ради [5].

У 1925 р. була проведена конференція членів сільських та селищних 
рад національних меншин. Пропозиція створити єврейські селищні ради 
не завжди отримувала схвалення, що було засвідчено на конференції. Так, 
ремісники-кустарі Володарська та Лугин не виявили активності, хоча їх 
переконували, що інтереси сільських рад і селищних єврейських рад різ-
ні. Євреї вважали, що такий поділ може визвати антагонізм між громадя-
нами. У проекті пропозицій за підсумками проведених в окрузі конфе-
ренцій нацменшин пропонувалося вказати на недопустиме відношення 
на місцях райвиконкомів у плані наміченої роботи із нацменшинами, 
зобов’язати виконувати всі директиви Оргбюро нацменшин, прискорити 
роботу зі створення національних сільрад [6, арк. 25-27].

Постановою ВУЦВК від 24 лютого 1926 р. «Про встановлення точного 
реєстру селищних рад в залюднених пунктах з переважним єврейським 
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населенням на теренах Української Соціалістичної Радянської Республі-
ки» було узаконено створення єврейських селищних рад [7].

У окремих єврейських селищних радах, після їх створення, були про-
ведені першочергові заходи з налагодження господарського життя єврей-
ських громад. Так, протягом 1927 р. Коднянська єврейська селищна рада 
свою роботу зосередила на зборі податків, поліпшенню санітарного стану 
крамниць, проведення ярмарків, впорядкуванню вулиць та майданів, бо-
ротьбі із самогоноварінням, активізації роботи клубів, гуртків, створен-
ню пожаркому, впорядкуванню єврейської школи. Було ухвалено рішення 
про ведення діловодства єврейською мовою [8, арк. 102, 164]. Іншими 
важливими заходами у вирішенні питань національної громади стало за-
провадження єврейської мови у судах, що мало на меті підвищення авто-
ритету радянської влади, посилення довіри до неї єврейських громад.

Станом на 1 січня 1929 р. у Волинській окрузі було охоплено навчан-
ням 85% євреїв, 71% німців, 68% поляків. У національних школах при 
комплектації вчителями враховувалась їх національність. Так, у 28 єв-
рейських школах працювало 160 вчителів, серед яких було 150 євреїв, у 
німецьких – 103 (німців – 96 чол.), польських – 87 (поляків – 68 чол.).  
А з 69 всіх семирічок і профшкіл округу, єврейських було 14, німецьких – 
3, польських – 4. У 1928-1929 рр. працювало 5 єврейських хат-читалень 
[9, арк. 97-98].

У 1930 р. Волинський окружком вирішив активізувати роботу з на-
цменшинами, поставив вимогу перевести діловодство в національних 
сільських і селищних радах на національну мову. Для цього було орга-
нізовано півторамісячні курси для перепідготовки фахівців. Окрторгвід-
діл підняв питання перед Наркомторгом про виділення для національ-
них громад додаткових фондів як по хлібу, так і по краму. Заявка була на 
70000 пудів борошна, а отримали 15000. Також додатково розподілили 
серед національних сільських та селищних рад посуд, чай, тютюн, одяг, 
взуття, шкіркрам [10, арк. 85-90].

З листопада 1929 р. згідно наказу Волинського окружного виконав-
чого комітету «Про адміністративно-територіальні зміни в межах округу 
та утворення нових сільрад» в Троянівському районі зі складу Троянів-
ської сільської ради виділено Троянівську єврейську селищну раду [11, 
арк. 212].

Впровадження НЕПу дало поштовх до значного зростання кількості 
дрібних промислових підприємств, майстерень, торгівельних закладів. 
Особливе значення надавалось об’єднанню неорганізованих кустарів. 
Регулюванням цих процесів займались секції Бюро нацменшин окрви-
конкомів та окрпарткомів. Провідну роль відігравали євсекції. З метою 
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підняття рівня кустарної промисловості кустарям та ремісникам нада-
валися значні пільги. Радянська влада заохочувала створення товариств 
кустарів-одинаків та кустарно-промислових артілей. У середині 20-х ро-
ків ХХ ст. тільки у Волинській окрузі нараховувалось 12 товариств кус-
тарів-одинаків: Житомирське, Радомишльське, Троянівське, Коростишів-
ське, Черняхівське, Котелянське, Пулинське, Соколовське, Романівське, 
Коднянське, Володарське, Новоград-Волинське. Вони об’єднували біля 
2100 членів. Товариства складалися в більшості з правління та секцій, 
створених за виробничим принципом і захищали матеріальні інтереси 
кустарів. Часто вони проводили громадську та культуроосвітню роботу. 

Знаковою подією на Волині став Перший Окружний з’їзд товариств 
кустарів та ремісників-одинаків, що відбувся в Житомирі 25-27 грудня 
1925 р. Було створено окружне товариство кустарів та уніфіковано струк-
туру підзвітних товариств, які будувалися за виробничим принципом та 
контролювали економічні відносини і культурологічні процеси. Влада 
отримала можливість жорстко контролювати кустарну промисловість 
практично на всій території, а щоб євреям «сподобатись», дозволила ді-
лові документи писати на ідиш і кожному товариству мати штамп і печат-
ку двома мовами – українською та ідиш [12, арк. 22].

Організація кустарно-промислової кооперації на Волині почалася зі 
створення у вересні 1921 р. Бюро Волинської губернської спілки пром-
кооперації, метою якої були впорядкування і координація діяльності про-
мислових кооперативів. У 1922 р. було проведено перереєстрацію коопе-
ративних артілей.

20 лютого 1923 р. на Другому губернському з’їзді промислової коо-
перації було створено Волинську губернську спілку кустарно-промис-
лових і промислово-кредитних кооперативів, яка дбала про покращення 
побуту членів кооперативів, розширення та координацію ринків збуту, 
пошук дешевої сировини, постачання обладнання. Поступово кількість 
артілей, об’єднаних у спілку, зростала. На початку 1925 р. 5820 чол. були 
об’єднані у 62 артілі. Але часто в цих об’єднаннях працювали кустарі-
одинаки та безробітні без реєстрації [13, арк. 2].

Із згортанням НЕПу було ліквідовано приватний сектор, тому збіль-
шилась кількість промислових кооперативів. Промислова кооперація, 
де працювало 52% євреїв, забезпечувала потреби місцевого населення. 
Євреї в більшості обирали професії меблевиків, годинникарів, шапкарів, 
ювелірів, шевців, столярів. Широко відомі єврейські артілі: «Об’єднана 
праця», «Прес-стілець», «Червоний паличник», «Деревообробник». 80% 
євреїв краю були залучені у кредитно-позичкові товариства [14, арк. 135].



214

Прикладом може слугувати єврейське містечко Романів, де мешкало 
4078 чол., 3390 з яких були євреї. Тут успішно функціонували Романів-
ський склозавод, артілі «Кожкоп», «Працьовик», «Древогвоздь», «Спіль-
не виробництво», «Червона цегла». Гордістю єврейської прмартілі «Шлях 
Леніна» були завод вогнетривкої цегли (23 тис. крб. прибутку на рік) та 
гончарня. Шкірзаводи укрупнювалися, дрібні зливалися в артілі. У міс-
течку працювали ремісники-кустарі – чоботарі (29 чол.), кравці (32 чол.), 
які мали 29 учнів.

15 квітня 1927 р. ВУЦВК та РНК УСРР опублікували «Тимчасові 
Правила», за якими повинні були регулюватися умови праці та навчання 
учнів кустарів, ремісників у промисловій кооперації та в трудартілях. Та-
кож було уніфіковано тексти трудових договорів з робітниками в селян-
ських господарствах з допоміжною найманою працею, з робітниками в 
селянських господарствах промислового типу, з громадськими пастухами 
та підпасками. Були випадки не дотримання правил, але з часом головні 
положення все-таки дотримувались. За «Трудовим договором про робіт-
ників в селянських господарствах промислового типу» тривалість робо-
чого дня складала 8 год., для підлітків – 5 год., зарплата виплачувалась у 
визначений день, при її затримці більш як 3 дні, платилась пеня в розмірі 
0,5 коп. на крб. за прострочений день.

Крім зарплати, робітнику давали безкоштовно харчів у потрібній кіль-
кості, щотижня – 1 день вихідний. Звільняли від роботи у революційні 
свята, забезпечували спецодягом і взуттям. Одяг прали і ремонтували за 
кошти наймача, на час хвороби забезпечували житлом і харчами, страху-
вали в місцевій страховій касі, давали чергову відпустку з розрахунку по 
2 дні за кожний пророблений місяць з виплатою за час відпустки повної 
заробітної плати, або виплачувалась компенсація. Суперечки між найма-
чем і робітником вирішувались за згодою між наймачем і профспілкою 
[15, арк. 25].

У 1928 р. А. Буценко у статті «Національні меншості України» зазна-
чив: «Єврейське питання є незрівнянно складніше у зв’язку із соціяльною 
структурою єврейської людності, а також у зв’язку з ганебною спадщи-
ною романівщини та петлюрівщини – антисемітизмом, що вже виходять 
за межі нацменівського питання. Це питання щільно зв’язане з потребою 
перетворення містечок Правобережжя, як віджилої форми пристосування 
до «межі осілості» (черты оседлости), що втратила тепер будь-яку еконо-
мічну доцільність, на звичайні селища. Це є питання переводу декласова-
них мас єврейської людності на продукційну промислову і до деякої міри 
сільськогосподарську працю» [16, с. 70].
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Так як ринок праці в кустарно-промисловій галузі був обмеженим, од-
ним із напрямів соціальної політики радянської влади стало залучення 
єврейського населення до землеробської праці. Початком реалізації дер-
жавної програми стала Постанова ВУЦВК від 29 липня 1924 р. «Про за-
лучення єврейського населення до землеробської праці». Коли в СРСР 
у 1925 р. для вирішення аграрно-національних проблем було створено 
Товариство по землеоблаштуванню трудящих євреїв (ТЗЕТ) та його філія 
УкрТЗЕТ, почалася агітаційна компанія з переселенням євреїв до Півдня 
України та Приамур’я (Біробіджан, Росія). Діяльність окружних філій 
УкрТЗЕТ не викликали особливого інтересу у пересічних євреїв, але ви-
падки еміграції все ж були [17].

Курс ХV з’їзду ВКП(б) на колективізацію сільського господарства 
став доленосним для всіх громадян України. Не оминув він і єврейські 
громади Волині-Житомирщини. Але цей напрям не став для них пер-
спективним. У більшості євреї краю не сприймали спільного сільського 
господарства ні психологічно, ні економічно. Частіше євреї працювали у 
сільськогосподарській кооперації.

Проблемою для євреїв вже у роки становлення радянської влади ста-
ло позбавлення виборчих прав кустарів – дрібних торговців, релігійних 
діячів.

Ретельно готуючись до суцільної колективізації та введення монополії 
на сільгосппродукцію, Радянська влада одночасно готувалася до чистки 
рядів ВКП(б), яка у 30-ті роки ХХ ст. прокотилася хвилею кривавих ре-
пресій і по українцях та громадянах – представниках національних мен-
шин. 29 березня 1929 р. відбулася Президія Волинської Окружної Контр-
ольної Комісії, де було схвалено підготовчу роботу до чистки партії, 
вирішено створити Провіркомісії у складі 3 чол., кожен з яких повинен 
мати партстаж не менше 7 років, бути з ідеологічно стійких більшовиків, 
робітників [18, арк. 25].

Газети швидко підхопили тему і вже 1 травня 1929 р. в газеті «Ра-
дянська Волинь» була опублікована стаття Тукалова «Оглянемо роботу 
комуністів і комсомольців у справі колективізації», а 11 травня 1929р. – 
«Дружно станемо до огляду роботи парторганізацій Волині в колективі-
зації сільського господарства». У червні 1933 р. була надрукована стаття 
редактора газети «Радянський шлях» Л. Новіцького «Більше пильності в 
боротьбі з ухилами від генеральної лінії партії».

У документах 1933 р. Ружинської єврейської селищної ради зберегли-
ся заяви громадян, які віддзеркалюють важкі умови життя в часи Голо-
домору. Так, Й. Колб просив дозволу поїхати до Києва, пояснюючи «... 
я сімейна людина і помираю за шматочок хліба», Г. Ружинська питала 
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дозволу поїхати до Київського торгсіна отримати посилку. Голодне жит-
тя пересічних євреїв демонструють документи про вилучення продуктів 
харчування [19, арк. 1-6].

Були випадки, коли на біді людей заробляли спекулянти. Так, до Мос-
ковської міськради був направлений лист Ружинської єврейської селищ-
ної ради про діяльність торговців – спекулянтів, які не сплатили податки і 
купили собі житло у Москві. Список таких осіб розмістився на 2 аркушах 
[20, арк. 53-54].

У контексті політики коренізаціі велику увагу радянська влада приді-
ляла освіті та культурі національних меншин, зокрема євреїв. За даними 
офіційної статистики в Україні у 1927 р. рідною мовою навчалося 49,6% 
єврейських дітей, а у 1931 р. – 53%. Наприкінці 20-х рр. ХХ ст. функціо-
нувало 586 єврейських шкіл [21, с. 143].

У фондах Державного архіву Житомирської області збереглися доку-
менти, які свідчать про активну боротьбу радянської влади проти хеде-
рів – релігійних навчальних закладів – основою початкової освіти євреїв, 
[22, арк. 1079] особливо агресивним було ставлення до синагог, що ви-
кликало обурення єврейських громад. Закриття містечкових молитовних 
будинків, синагог відбувалося повсякчас [23, арк. 47; 24, арк. 23; 25, арк. 
27; 26, арк. 1-10]. У боротьбі проти релігії влада часто використовувала 
засоби масової інформації. Так, 16 квітня 1929 р. газета «Радянська Во-
линь» надрукувала войовничу атеїстичну статтю «обітництво Житомира 
проти Пасхи, проти маци» [27].

Успішно працювала Любарська єврейська семирічна школа, яка в 
1936 р. була перетворена в українську.

Надзвичайно активним і змістовним було життя євреїв Бердичівської 
округи. Згідно з переписом 1926 р. у Бердичеві з 46 тис. населення міста 
було 65% євреїв, українців – 15%, росіян – 10%, поляків – 7%. У 1924 р. 
у місті вперше на українських теренах запрацював суд з діловодством 
на ідиш. Бердичівська профмеханічна школа мала єврейський відділ, де 
навчалося 40 учнів. Бердичівський технікум хімічного машинобудування 
мав український та єврейський сектор.

20 жовтня 1925 р. в Бердичеві відкрилася вища єврейська вечірня шко-
ла типу робфаку, в якій щорічно навчалося біля 100 чоловік. Курс навчан-
ня був розрахований на три роки. Випускникам дозволялося отримувати 
вищу освіту у вузах. У загальноосвітніх школах №2 та №9 міста Бер-
дичева в навчальний план вводилося вивчення єврейської мови – ідиш. 
У 20-30 рр. ХХ ст. у Бердичеві виходили друком газети на ідиш «Дер 
кустар», «Дер емес», «Дер арбетер», багатотиражка фабрики «Победа» 
«Дер шлугнер».
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Національні райони Волині не були мононаціональними. Так, у Марх-
левському польському національному районі станом на 1 липня 1931 р. в 
складі Мархлевської районної партійної організації були 114 поляків, 65 
євреїв, 56 українців, 13 росіян, інших національностей – 9 чоловік.

У 1927 р. в Пулинах (з 30 квітня 1930р. Пулини – адміністративний 
центр Пулинського німецького національного району у складі 30 сіль-
ських рад) була створена єврейська селищна рада, а вже у 1929 р. був ор-
ганізований перший єврейський колгосп (організатор – Л. А. Вайншток). 
Успішно працювали єврейська школа в приміщенні закритої синагоги, 
єврейська дитяча хата, де перебувало 60 дітей і персонал працівників був 
сформований виключно з євреїв. 3 синагоги задовольняли релігійні по-
треби общини.

На початку 30-х рр. ХХ ст., згідно архівних матеріалів Ружинської єв-
рейської селищної ради єврейська громада мала дитячий майдан (дитя-
чий садок), семирічну загальноосвітню школу (директор – Шлімович) та 
єврейську трудову школу, де зарплата працівників виплачувалась з дер-
жавного бюджету, а стипендії та пенсії пенсіонерам з бюджету селищної 
ради [28, арк. 3-10].

Єврейське населення сплачувало податки як державі, так і містеч-
ковій казні. Це – самообкладання, плата за різні посвідчення, штраф за 
антисанітарію, одноразовий податок на житлове будівництво, за орен-
ду приміщень, збір по ЗАГСу (одруження, розлучення), базарний збір, 
штраф за незаконну торгівлю горілкою та продаж неякісного товару [29, 
арк. 24-31].

«Якщо для партії національна політика була й залишається знаряддям 
інтернаціоналізму, то кінцева мета її є встановлення комунізму та злиття 
всіх національностей... (Підсумки і найближчі завдання проведення наці-
ональної політики на Україні. Резолюція об’єднаного пленуму ЦК і ЦКК 
КП(б)У на доповідь тов. С. В. Косіора, ухвалена 22 листопада 1933 р.) 
[30, с. 266].

У 30-х рр. ХХ ст. відбувалося утвердження тотальної централізації 
влади, що супроводжувалося посиленням репресивно-карального апа-
рату. Десятки тисяч жителів Житомирщини, а серед українців, поляків, 
німців і велика кількість євреїв, були репресовані з обвинуваченням у 
причетності до неіснуючих антирадянських контрреволюційних органі-
зацій. У соціально-політичному житті з’явилось нове поняття «ворог на-
роду». Сталінський режим заохочував тотальне стеження, наклепництво, 
які стали побутовим явищем. «Викривальні» пошуки «ворогів народу» та 
«шкідників» велися серед інтелігенції і в усіх галузях народного госпо-
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дарства, що призвело до наступної трагедії українського народу, зокрема, 
євреїв. 

З ряду причин точну кількість репресованих євреїв, як і українців, 
поляків, німців тощо, по Житомирщині встановити важко. Головними 
причинами стали неодноразові реформи адміністративно-територіаль-
ного устрою, що викликали безперервні зміни державних та господар-
ських установ, фальсифіковані результати переписів 1926 р. і, особливо, 
1939 р., можна тільки здогадуватися скільки документів з різних причин 
не потрапили до архівів. З утвердженням в країні тоталітарного режиму 
державно-партійна політика щодо національних меншин, зокрема, євреїв, 
різко змінюється. Ліквідовуються єврейські національні райони і селищні 
ради, навчальні заклади переходять на українську або російську мову ви-
кладання. Втілювалась в життя сталінська концепція «розв’язання» наці-
онального питання, злиття націй. На долю єврейського населення Жито-
мирщини випали всі ті ж випробування, що й на долю інших народів, які 
населяли Україну. Це були жахи Голодомору та репресій.
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