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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ БУДІВНИЦТВО В МІСТАХ ПІВДНЯ УСРР В 20-Х 
– НА ПОЧАТКУ 30-х рр. XX СТ. 

 

Необхідність дослідження складних проблем сьогодення, досвід розв’язання яких ми 

маємо в минулому, вимагає від дослідника критичності у процесі їх порівняння та 

співвіднесення. Історичне моделювання допомагає оцінити досягнення і прорахунки, 

окреслити нові шляхи вирішення проблеми. 

Об’єктом даної історичної реконструкції виступають міста, аналіз яких здійснюється з 

урахуванням хронологічних (20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст.), територіальних (південні регіони 

УСРР – райони сучасних Одеської, Миколаївської, Херсонської областей) рамок та 

конкретної історичної ситуації („українізація”). 

Щодо останньої, то більшовики отримали у спадок від царської Росії не старе в 

національно-територіальному відношенні об’єднання, а нову багатонаціональну маргінальну 

структуру, що прагнула до самостійності, у тому числі територіальної. Перед більшовицькою 

політичною елітою гостро постало питання утримання влади. Національну політику, що мала 

своєю метою проникнення і закріплення більшовиків серед місцевого населення, було 

проголошено в 1923 р. на XII з’їзді РКП(б) під назвою „політика коренізації”, а в УСРР вона 

набула форми „українізації”.  

Національна проблематика завжди була найменш захищена від ідеологічних догм 

тоталітарної доби та політичної кон’юнктури сучасності. Втім, слід відмітити, що 

найбільший інтерес у рамках визначеної теми представляють такі роботи: „Міста України в 

роки НЕПу” – автор Підгаєцький В.В. (Дніпропетровськ, 1994) та „Соціальні зміни і 

національна свідомість в Україні XX століття” Богдана Кравченка, що була вперше 

опублікована англійською мовою у 1985 році і представлена українській громадськості без 

змін. Окремі аспекти „українізації” міст півдня УСРР піднімають у своїх дисертаціях 

Черкаський О.В. („Національно-культурне будівництво на півдні України у 20-ті роки”), 

Дизанова О.В. („Развитие национальных культур в Украине в 20-е годы (на материалах 

южного региона”)), Гринь Д.М. („Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-

1930-ті рр.”). І хоча у рамках нашої статті повний огляд літератури з проблеми не є 

можливим, слід відмітити також такі дослідження, як: Соболь П. „Українофобія на терені 

шкільництва” (Рідна школа, 1996, № 9), Гонтар О.В. „Деякі питання міжнаціональних 

відносин на Україні в 20-ті роки” (Укр. іст. журн., 1991, № 7), Малій К. „Українізація освіти 

у 20-ті роки” (Рідна школа, 1996, № 11). 



Проведення політики коренізації в Україні мало ряд особливостей. Внаслідок 

трагічної історії України, коли вона тривалий час не мала власної державності і знаходилась 

під політичним, економічним і культурним гнобленням сусідніх держав, українські міста 

майже втратили ознаку етнічної приналежності до корінної нації. На початок XX ст. в них 

мешкала значна кількість представників інших національностей, переважно росіян та євреїв. 

До того ж чим більшим було місто, тим менше в ньому мешкало українців. Тільки в 

невеликих, до 10 000 мешканців, містах українці складали більшість; у великих містах їхній 

відсоток був значно меншим [1]. 

Зрусифіковані міста були бастіонами російської політичної еліти в Україні. Політика 

українізації мала забезпечити союз робітничого класу з селянством, відвернути останнє від 

продовження боротьби за національно-державне утвердження, зруйнувати традиційну 

недовіру селянства до зрусифікованого міста. „Для того, щоб радянська влада стала і для 

інонаціонального селянства рідною, необхідно, щоб вона була зрозумілою для нього, щоб 

вона функціонувала на рідній мові, щоб школа та органи влади будувалися з людей місцевих, 

які знають мову, звичаї, побут...” – стверджував Й.В. Сталін на XII з’їзді РКП(б) [2]. 

Будь-яка політична еліта об’єднується навколо головної політичної цінності, якою є 

влада. Влада для політичної еліти – самоцінність, головне тут – утримання та примноження 

влади усіма можливими засобами. І якщо в зрусифікованому українському місті 

встановлення влади радянської Росії було реальністю, то українське село як оберіг стійких 

етнічних характеристик шансів на легітимацію інонаціональної влади не залишало. Опір села 

зумовив активізацію сил навколо себе.  

Так, саме міста, а не села відігравали в історії людства провідну роль. Саме місто 

стало найбільш ефективною формою поселення для розвитку цивілізації, саме з ним 

пов’язані всі її досягнення та завоювання. „Цивілізації виникали в різних природних та 

соціальних умовах, за різної технологічної оснащеності та в різні часи, але всім їм властивий 

загальний комплекс рис, який виділяє цивілізацію як своєрідне явище, що принципово 

відрізняється від первісного суспільства. Насамперед це поява міст” [3]. 

В уявленнях утопістів місто отримало різні, але кожного разу найнеобхідніші риси та 

функції. У мислителя XVI ст. Томмазо Кампанелли в соціальній утопії „Місто Сонця” місто 

розрослося до розмірів цілої держави, перебрало на себе її функції. При цьому відбувалося 

штучне звуження поля дії суспільних функцій і структур, викривлення закономірностей 

розвитку суспільства. Місто позбавлялося своїх специфічних рис, перебираючи на себе 

державні, суспільні та інші функції. Розглядаючи людину як вищу цінність, місто-держава 

Кампанелли жорстко регламентує весь спосіб життя соляріїв, не залишаючи місця свободі 

особистості. 



У марксистсько-ленінській теорії міста виступають центрами стимуляції соціальної 

активності. Вони визначають силу та спрямованість розвитку суспільних сил. За 

визначенням В.І. Леніна, „...міста являють собою центри економічного, політичного і 

духовного життя народу і є головними двигунами прогресу” [4]. 

Німецький філософ О. Шпенглер ще в 20-ті роки XX ст. зобразив „захід” європейської 

культури так: „...а під кінець виникає велетенське місто – світова столиця, місто як світ, 

поряд з яким нічого іншого бути не повинно...” [5].
 

Місто як середовище життєдіяльності людей являє собою дуже складне явище. 

„Українізація” міст і в історичній перспективі, і в рамках сьогодення передбачає культурні, 

політичні, соціальні перетворення тощо. Дослідження особливостей національно-

культурного відродження міст того часу дає інформацію для створення об’єктивної моделі 

минулого, прогнозування соціальних, політичних, культурних змін сьогодні та в 

майбутньому. 

На сьогодні розшарування регіонів, а надто максимальна поляризація Заходу 

(Галичина) та Сходу (Донбас) і Півдня у мовному протистоянні, відбувається не лише за 

статусом і переважанням однієї з двох мов, а навіть за стратегією і тактикою регіональної 

мовної політики. На територіях Донецької, Луганської, Одеської та Миколаївської областей 

у першій половині 1994 р. фактично було проголошено офіційний статус російської мови. В 

Автономній Республіці Крим російська, українська, кримськотатарська мови співіснують як 

три державні мови. Україномовним і надалі залишається здебільшого сільське населення 

України (білінгвальні регіони). Щодо урбаністичного середовища, україномовним воно є 

лише в західних реґіонах. У великих містах Сходу та Півдня України українська мова 

практично “відсутня”. Її нечисленними носіями виступають представники інтелігенції, 

переважно з письменницького середовища, деякі діячі культури й мистецтва, науковці-

гуманітарії або діячі відповідних соціальних рухів, політичних партій української 

національної орієнтації.  

Саме у містах, як відомо, виробляється основний інтелектуальний, інформаційний та 

культурний продукт. Мовний режим цього процесу має суттєве значення для кінцевого 

результату. У масовій свідомості не вчора зрусифікованого населення південних міст 

українська мова ще залишається жаргоном селюків. Існує безліч психологічних бар’єрів у 

побутовому і діловому спілкуванні, подолати які багатьом людям просто несила.  

І хоча сьогодні українська мова входить у нове тисячоліття в почесному статусі мови 

незалежної держави, мови національної, другої серед слов’янських за кількістю носіїв, зі 

сформованим літературним стандартом, кодифікованим правописом, з відповідним (нехай і 

не надто чисельним) видавничим – навчальним і довідковим – забезпеченням у царині 



україномовної освіти, за роки незалежності українська мова так і не стала мовою більшості 

українського суспільства. Виразною ознакою мовної ситуації, що склалася сьогодні в 

державі, залишається українсько-російський колективний та індивідуальний білінгвізм. 

Перший поширюється майже на всю територію країни і є асиметричним: в одних випадках 

він завершується майже повним витісненням однієї з мов, а відтак – одномовністю, в інших – 

переходить у диґлосію (коли функціональний баланс між двома мовами порушується на 

користь однієї, начебто “потужнішої”, а відтак здатної обслуговувати вищі функції 

соціального життя; іншій мові – “слабшій” – відводиться місце лише в окремих 

функціональних сферах, скажімо, особистісної комунікації, повсякденно-побутового 

вжитку).  

Набагато складнішою є мовна ситуація в полілінгвальних регіонах, наприклад, на 

півдні України. Важливою рисою цих територій є те, що з самого початку їх населення 

формувалось як багатонаціональне. У зазначений час тут проживало більше 50 

національностей. Так, Одеська губернія була створена з частин Херсонської, Таврійської та 

Подільської губерній і до 1923 р. мала 9 повітів, які у 1923 р. з проведенням нового 

адміністративного поділу були перетворені на 6 округів. У такому вигляді Одеська губернія 

проіснувала близько 2 років, і наприкінці 1924 р. з частин Балтського та Одеського округів та 

частини Тульчинської округи Подільської губернії була створена Автономна Молдавська 

Соціалістична Радянська Республіка з центром у м. Балт. Таким чином, на середину 20-х рр. 

Одеська губернія мала у своєму складі 5 округів, в межах яких і дається опис національного 

складу населення далі [6].
 

Аналіз суперечливих процесів 20-30-х рр. ХХ ст. має допомогти під іншим кутом зору 

поглянути на шляхи оптимізації національної політики щодо міст південних регіонів 

України сьогодні. 

Таким чином, метою даного дослідження є: критичний аналіз досвіду національно-

культурного будівництва на півдні України у 20-ті рр. ХХ ст., висвітлення основних 

тенденцій „українізації” міст південного регіону, отримання історичного уроку, вироблення 

практичних рекомендацій.  

У відповідності до мети ми можемо визначити наступні завдання: 

 – розглянути особливості „українізації” міст півдня України у 20-ті рр.; 

 – проаналізувати досвід минулого, показати специфічні особливості „українізації” на 

півдні України; 

 – узагальнити досвід національно-культурного будівництва в містах регіону і зробити 

практичні висновки.  

Вирішення цих завдань надасть можливість найбільш повно представити процес  



національно-культурного відродження міст південного регіону, врахувати як його 

негативний, так і позитивний досвід. 

 За умов реконструкції народного господарства та форсованої індустріалізації, яка 

проводилась в СРСР у 20-х – на поч. 30-х рр. XX ст., відбувався швидкий розвиток міст і 

промислових центрів. 

 За постановою ВУЦВК і СНК УРСР, прийнятою в 1924 р. (24 квітня), обов’язковою 

умовою для віднесення населеного пункту до розряду міст була наявність у ньому не менше 

10 тис. мешканців, а до розряду селищ міського типу – не менше 3 тис. мешканців. Державна 

статистика прагнула до того, щоб під час перепису були найбільш точно представлені міські 

поселення, що є такими за своїм характером, тому до списку міських селищ, що підлягають 

перепису, були включені всі офіційно визнані міста і поселення. Крім того, населені пункти, 

що поєднують такі ознаки: 

 -за характером поселення – фабрично-заводські селища, станційні, дачні містечки, 

торгівельно-промислові села; 

 -за заняттям населення – не менше половини самодіяльного населення, зайнятого (за 

основним заняттям) не в сільському господарстві; 

 – за кількістю населення – для фабрично-заводських, станційних, дачних поселень і 

містечок – не менше 500 осіб, для торгівельно-промислових сіл – не менше 2000 осіб [7].
 

Складені ЦСУ України списки міських поселень, що підлягають перепису, були 

затверджені ЦСУ СРСР.  

Законодавче визнання за поселеннями статусу міського не завжди відповідало 

дійсному стану речей. До числа міських поселень, головним чином за списком ЦСУ, була 

включена велика кількість (близько 50) таких населених пунктів, де більшість самодіяльного 

населення була зайнята в сільському господарстві, а тому вони по суті не були міськими. 

Частина з них, так і не набувши у подальшому статусу міста, була виключена з числа міських 

поселень. Наприклад, Янівка Одеської області, Хорли Миколаївської області тощо. 

 Питання про поняття „міське поселення” ми піднімаємо з метою найбільш вірної 

орієнтації під час визначення чисельності та національного складу міського населення. 

 Кількість міського населення південного регіону України за переписом 1926 р. з 

1926 

Область міське населення  

(тис. чол.) 
% до усього населення 

Одеська 526,4 31,8 

Миколаївська 131,6 18,4 

Херсонська 99,7 14,6 



урахуванням сучасних обласних кордонів та його питомої ваги щодо усього населення 

можна представити у вигляді таблиці [8]: 

 

 

 

 

Очевидно, що питома вага міського населення серед визначених регіонів найвищою 

була в Одеській області (31,8) завдяки наявності найбільшого міського центру – Одеси. Так, 

ще за переписом 1897 р. 1/3 міського населення України проживала в чотирьох найбільших 

містах України – Києві, Харкові, Дніпропетровську та Одесі. 

Проаналізуємо національний склад міст південного регіону УСРР. Так, в Одеській 

губернії було п’ять міст – окружних центрів: Одеса, Миколаїв, Первомайськ, Єлисаветград, 

Херсон. Найбільш значними по кількості національностями були: українці, росіяни та євреї. 

Українське населення переважало у Херсоні (40,5%), російське – у Миколаєві (50,9%) й 

Одесі (44,8%), єврейське – у Єлисаветграді (41,2%) та Первомайську (34,6%). Національний 

склад міст губернії мав такий вигляд (на 1 березня 1925 р. у %) [9]: 

  

У регіоні активно відбувалися процеси асиміляції, що пояснюється русифікаторською 

політикою спочатку царського уряду, а пізніше – радянської влади. За даними перепису 1926 

р., на півдні України серед сільського населення рідною мовою розмовляло 98,9% німців, 

96,9% росіян, 93,65 українців, 89,4 молдаван і т.д. Серед міського населення півдня тільки 

практично росіяни розмовляли рідною мовою. Серед німців міст півдня рідною мовою 

розмовляли 64,1%, євреїв – 64%, поляків – 52%, українців – 48,5%. Для більшості міського 

населення розмовною мовою була російська. 

Строкатість національного складу населення міст півдня УСРР зумовила певні 

особливості здійснення політики „українізації”. Наприклад, серед особливостей Одеської 

округи ми можемо назвати: багатонаціональний склад населення, нерівномірність розподілу 
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Одеса 427831 2,9 44,8 1,4 44,4 0,8 3,1 2,6 

Миколаїв 108820 15,3 50,9 0,9 28,5  2,2 2,2 

Єлисаветград 77129 21,9 33,7 0,5 41,2  1,2 1,5 

Херсон 74483 40,5 18,9 0,3 37,1 0,4 0,9 1,8 

Первомайськ 25761 30,9 29,4 0,4 34,6  1,1 3,6 



українців у місті (6,5%) та на селі (70%), концентрація в містах двох основних 

національностей – росіян (45%) та євреїв (41%), складні асиміляційні процеси тощо. 

Все це вимагало від державних та партійних органів особливої уваги при проведенні 

політики „українізації” в містах південного регіону. На першому етапі передбачалась 

„українізація” державного апарату, а також переведення діловодства на українську мову. 

Створювались спеціальні урядові комісії. 1 серпня 1923 р. почала свою роботу Одеська 

губернська комісія рівноправності мов. Її завданням було сприяння проведенню в життя 

декретів уряду щодо „українізації”. Головним джерелом вивчення її діяльності є протоколи 

засідань. Так, протокол засідання від 18 грудня 1924 р. відмічав млявість „українізації” 

апарату держустанов. Багато хто з службовців державного апарату ставився до нової 

політики або негативно, або байдуже, вважаючи її штучним заходом. „Деякі службовці 

вважають ще до цього часу, – повідомлялося у пресі, – що Миколаївщина – це є якась 

Новоросія. Секретар однієї з установ написав, що він української мови не знав, не знає і 

вчити не буде” [10].  

Не знайшла підтримки нова національна політика й серед управлінців півдня. Як 

свідчить доповідна записка „Про роботу підкомісії ЦК КП(б)У по українізації держапарату 

та заходи НК РСІ у справі догляду за проведенням у життя Декретів ВУЦВК та РНК щодо 

вчасного переходу на українську мову” (жовтень, 1926), завідуючий Одеським окружним 

відділом Народної освіти Кутузов підкреслював: „Мови не знаю, вивчати її не бажаю, але 

можу проспівати українську пісню” [11]. 

З новим адміністративно-територіальним поділом республіки, який було впроваджено 

постановою ВУЦВК від 3 червня 1925 р. „Про ліквідацію губерній і про перехід на 

триступеневу систему управління”, вся робота по проведенню політики „українізації” 

зосередилась в окружних комісіях по українізації” [12]. 

Одеською окружною комісією по „українізації” радапарату за 1926 р. було засновано 

180 гуртків, які охоплювали 6000 службовців. Відбувались засідання комісій, на яких 

розглядалися акти обстеження установ. Так, у доповіді про хід „українізації” радапарату 

установ Одеси відзначено, що „рядові службовці мову вчать, але підхід до українізації 

формальний. Вчать мову страху за ради. Головне ж лихо полягає в тому, що Одеське 

оточення не дозволяє службовцеві чути живу українську мову, що надає українізації 

поверховий характер” [13].
 

До справи „українізації” було притягнуто широкі кола вчительства. В містах півдня 

було розпочато „українізацію” шкільництва. В цій сфері, щодо міст півдня, прорахунки і 

успіхи національної політики є найбільш показовими для вивчення досвіду минулого. 

Так, Окружна інспектура народної освіти Одещини вирішила форсувати 



„українізацію” без огляду на національний і соціальний склад населення, психологічну 

підготовку батьків і учнів до сприйняття української мови, в надії викликати невдоволення і 

в кінцевому результаті дискредитувати саму ідею „українізації”. В певній мірі спонукала до 

цього й кар’єрно-кон’юнктурна психологія місцевих радянських чиновників: якнайшвидше 

провести „українізацію” і своєчасно відрапортувати по адміністративній вертикалі нагору. 

Адміністративний важіль спрацював.  

У 1926-1927 рр. в м. Одесі було „українізовано” повністю 15 шкіл, частково – 8. 

Українські школи мали 155 груп, із яких було 25 російських і 130 українських [14], що зовсім 

не відповідало національному складу міста. Незабаром окружна інспектура народної освіти 

почала відчувати напруження в педколективах багатьох українізованих шкіл. З’ясувалося, 

що більшість керівників і педагогів обстежуваних шкіл висловились за поступову 

„українізацію”.  

Негативне ставлення до „українізації” висловлювалося з боку значної частини 

керівників шкіл, бо більшість з них були росіянами або євреями за походженням і не мали 

бажання впроваджувати її в життя. Таку ж позицію займали і батьки учнів багатьох шкіл 

міста. Прикладом може слугувати трудова школа № 47. Національний склад її був таким: 186 

дітей євреїв, 170 – росіян, 3 – українців. Із викладачів лише чотири знали українську мову, 

решта ж зовсім не володіла нею. Учні і батьки старшого концентру дуже негативно 

сприйняли „українізацію”, вважали її насильницькою акцією. На стихійних зібраннях і під 

час особистих контактів вони закликали учнів негайно залишити цю школу і перейти до 

російськомовних, що знаходилися в цьому ж районі. Як не намагалася адміністрація 

вгамувати батьків, усе ж 200 учнів залишили школу [15].
 
Загальна кількість учнів російських 

шкіл залишалася вищою, ніж українських, ще й за рахунок більшої наповнюваності класів. 

Так, якщо по Україні цей показник був 66,2% проти 58%, то по Одеській губернії він складав 

49% проти 34,1% [16].
  

Щодо погіршення якості навчання (відмічено в десяти школах м. Одеси), то воно 

пов’язане з серйозною психологічною перебудовою особистості. Не викликає сумніву той 

факт, що перехід у зрусифікованому місті на українську мову викладання потребував 

значного морально-психологічного "ламання себе", немалих емоційно-розумових зусиль. А 

"ламати себе" не в усіх вистачало сил, а особливо бажання. Тому простіше було оголосити 

"війну" українізації, звинуватити її в усіх гріхах.
 

Крім того, брак шкільних підручників українською мовою, особливо з природничо-

математичних дисциплін, примушував учителів перекладати учбовий матеріал з російських 

підручників, що, безумовно, вело до "сурогату", зниження якості викладання. 
 

Більш системно, організовано і цілеспрямовано, ніж в Одесі, проводилася робота з 



українізації шкіл на Миколаївщині. Окружна інспектура народної освіти з 1923/24 

навчального року приступила до планової українізації установ освіти. В першу чергу 

закладів соціального виховання – трудових шкіл, як передумови до українізації середніх та 

вищих навчальних закладів. У Миколаєві була повністю українізована трудова школа № 8 – 

шість груп (175 учнів), створені окремі українські групи в школах № 3, 4, 6, в яких усі 

предмети вивчалися українською мовою. В усіх школах округу українська мова вивчалася з 

третього класу. 

У Миколаєві були організовані платні курси української мови для вчителів міських 

шкіл (їх прослухало 200 педагогів).
 

Важливим джерелом інформації виступають архівні матеріали. Так, звіт комісії у 

справах „українізації” за 1926 рік по м. Одеса засвідчує, що” Одеса не хоче українізуватися. 

Усюди (установи, трамвай, крамниці, міліція, суд, клуби) лунає російська мова, більшість 

вивісок приватних крамниць, більш ніж кооперативних, та державних написів на трамваях, 

газети, журнали, об’яви пишуться російською мовою” [17]. 
 

Із розбудовою мережі партійних осередків, із встановленням повного контролю над 

УСРР реальна загроза нависла над політикою „українізації”. Незважаючи на формальність та 

повільні темпи, „українізація” вийшла за межі, передбачені для неї радянським урядом, і 

стала важливим чинником бурхливого національно-культурного розвитку. Міста з бастіонів 

більшовицької політичної влади почали перетворюватися в осередки українського 

відродження.  

Історія міст півдня закріпила за терміном „українізація” негативне забарвлення. 

Спроби „осучаснення” терміну „українізація” обернулися сьогодні для південних регіонів 

посиленням антиукраїнських настроїв. Можливо, термін „національна реформа” більш повно 

віддзеркалить напрямки тих перетворень, що необхідно здійснити по відношенню до 

полілінгвальних регіонів України. 

Такий короткий екскурс у визначену нами проблему дає можливість простежити 

міждисциплінарні зв’язки проблеми; окреслити нові горизонти у дослідженні процесів 

національного будівництва в містах південного регіону; простежити динаміку національно-

культурного відродження за певної історичної ситуації. Усі визначені напрямки дослідження 

мають отримати більш повний аналіз у подальших наукових розвідках. 
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