
П ЕЯКІ АСПЕКТИ БІЛЬШ ОВИЦЬКОЇ 
УКРАЇНІЗАЦ ІЇ В  УКРАЇН І

В.К. КІЗЮН
Здобувши перемогу в жовтневій революції, більшовики опинилися 

сам на сам з суспільством, яке, з точки зору марксистської теорії, являло 
собою не найкращий матеріал для побудови комунізму. Після поразки 
комуністичних заколотів в Німеччині і Угорщині у 1919 р. російським 
комуністам довелося розпрощатися з надіями на швидку соціалістичну 
революцію в Західній Європі. Замість великої західної промисловості, яка 
мала б підвести матеріально-технічну базу під державну комуністичну
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надбудову, вони отримали у спадок економічно відсталу і переважно 
аграрну країну. До того ж в національному відношенні це суспільство було 
дуже різнорідним, і після хвилі національних революцій на окраїнах 
Російської імперії втримувати його як одне ціле стало дуже важко. На X 
з’їзді РКП(б) В. Ленін зробив сумний висновок, що радянський режим 
прямує до загибелі в разі, якщо не зможе радикально реформувати свою 
політику.

В своїй телеграмі Сталіну в лютому 1920 р. під час перебування 
окупаційних російських більшовицьких військ в Україні Ленін виклав суть 
радянської політики стосовно нашої держави: «Харків. Сталіну. Конче 
треба негайно запровадити перекладачів у всіх штабах і військових 
установах, зобов'язавши безумовно всіх приймати заяви й папери 
українською мовою. Це безумовно потрібне -  щодо мови всі поступки й 
максимум рівноправності» [1, 141].

Насамперед, українське військо не потребувало б перекладачів. Далі, в 
завуальованій формі тут наявні дві засади комуністичної політики, що 
лишатимуться незмінними довгі роки, а саме: поступки щодо мови, але не 
чогось іншого; підкреслення рівнорядності, а не панування української 
мови, іншими словами, визнання російської мови однією з двох мов на 
Україні. На більші поступки уряд В. Леніна не йшов.

Викладений в даній роботі матеріал має на меті показати, чому була 
прийнята і як далеко пішла більшовицька політика українізації в Україні. 
Якщо брати за основу офіційні документи, декрети й резолюції, то зародки 
українізації можна простежити в 1923 році -  час проведення XII з’їзду 
РКП(б), який прийняв відповідне рішення. Однак, як низка практичних 
заходів, запроваджуваних послідовно й наполегливо, ця політика 
простежується лише з 1925 року. Мав рацію М. Попов, коли зазначав: 
«Широка робота партії в галузі українізації розгорнулася... десь з літа 1925 
року» [2, 79]. На цей час на Україні визріли передумови до такої політики, 
з'явилася нова інтелігенція міського типу, не надто численна, але в 
кількості, що на неї слід було зважати, утворився незначний український 
елемент у партії. Крім того, в 1925 році було закінчено відбудову 
народного господарства, зруйнованого під час громадянської війни і на 
XVI з'їзді ВКП(б) проголошено курс на індустріалізацію країни, що мало 
привести до напливу селян у промислові центри. Питання про те, чи 
прийшлі селяни зрусифікуються, чи, навпаки, українізують міста, вису
валося на порядок денний і мало накласти свій відбиток на наступні 
десятиліття.

Ця ситуація, що утворилася в Україні, була спільна для всіх 
неросійських республік СРСР. Проте діяли ще й інші причини всесоюзного 
масштабу, які змусили ЦК ВКП(б) погодитися на українізацію й 
наполягати на якнайшвидшому проведенні її в життя. Вони призвели до 
падіння в грудні 1925 року Е. Квірінга, генерального секретаря ЦК
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КП(б)У, латиша, що в минулому, починаючи з 1918 року, активно 
виступав проти українізації. На його місце було прислано Л. Кагановича, 
що мав виконати спеціальну місію -  наполегливо просувати нову політику, 
а водночас наглядати, щоб вона не перейшла межі, визначені партією: не 
обернулася на сепаратизм у політиці чи навіть у питаннях культури. 
Л.Каганович, вивірений і випробуваний за різних обставин і в різних 
місцях (Саратов, Гомель, Нижній Новгород, Вороніж, Туркестан), з 1922 
року працював у Москві і був чи не єдиним з генеральних секретарів ЦК 
КП(б)У, що вивчив українську мову і вживав її публічно[3].

Нову політику ЦК ВКП(б) викликали крах сподівань на пролетарську 
революцію в індустріальних країнах та стабілізація Європи. Комуністична 
партія перенесла тепер увагу на колоніальні країни. Підтримуючи там 
визвольні рухи, вона розраховувала послабити цим Захід і довести його до 
пролетарської революції. На XII з’їзді РКП(б) в квітні 1923 р. Сталін 
зазначив: “Одне з двох: або ми глибоке запілля імперіалізму -  східні 
колоніальні й напівколоніальні країни -  розворушимо, революціонізуємо й 
тим прискоримо падіння імперіалізму, або ми промажемо тут і тим 
зміцнимо імперіалізм, послабимо силу нашого руху... Увесь Схід дивиться 
на Радянський Союз як на дослідне поле. Або ми в рамках цього союзу 
правильно розв'яжемо національне питання в його практичному 
застосуванні, або ми тут, у рамках цього союзу встановимо справжні 
братерські стосунки між народами, справжню співпрацю -  і тоді увесь 
Схід побачить, що в нашій федерації він має прапор визволення, має 
передовий загін, слідами якого він повинен іти, і це буде початком краху 
світового імперіалізму” [4, 658].

Національні республіки повинні були стати зразком такого розвитку. 
Сталін не крився, що навіть найменша азійська республіка важила для 
нього більше, ніж Україна. «Якщо ми на Україні зробимо маленьку 
помилку, цього не відчує так болюче Схід. А варто одну малу помилку 
зробити в малій країні, в Аджаристані (120 тисяч людності), як це 
відчується в Туреччині і відчується на всьому Сході» [4, 659]. Україна 
мусила іти таким же шляхом. Загальна політика «коренізаціі» (звороту до 
національного коріння) набула тут форми українізації навіть якщо, на 
думку Сталіна, це було зайве.

Виступи Сталіна треба доповнити (а в дечому й скорегувати) 
матеріалами П'ятого конгресу Комуністичного Інтернаціоналу (1924 р.), 
три сесії якого були спеціально присвячені національному питанню. 
Головним доповідачем був Д. Мануїльський. В ухваленій резолюції 
наголос було зроблено не на Далекому Сході, а на Центральній Європі та 
Балканах. Після ствердження, що національне питання після завершення 
світової війни набрало нової ваги і сьогодні є одним з найважливіших 
політичних питань у Центральній Європі й на Балканах, окремий розділ 
було присвячено українському питанню в Польщі, Чехословаччині та
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Румунії. В документі зазначалося, що українське питання є одним з 
найважливіших національних питань Центральної Європи. Резолюція 
проголошувала, що треба шукати спільної розв'язки питань для всіх 
українських земель, окупованих вищеназваними країнами; подібно до того, 
як колоніальні рухи Азії й Африки вважалися вирішальним чинником у 
наближенні бажаного розвалу великих західних держав, українське 
питання розглядалося як ключовий засіб розчленування Польщі, 
Чехословаччини та Румунії. Кінцевою метою політики, затвердженої на 
Конгресі, було об’єднання всіх західноукраїнських земель і прилучення їх 
до УСРР.

Лідер КП(б)У Л. Каганович так сформулював цю думку: «Якщо для 
східних народів у нас, може, й мусять бути прикладом республіки 
Узбекистанська, Туркменістанська, Казахстанська і т. ін., то для західних 
народів Україна мусить служити зразком і прикладом розв'язання 
пролетаріатом проблеми національного визволення пригнічених мас, 
проблеми державного будівництва національних республік, в рамках 
радянської системи» [5, 41].

Якщо порівняти партійні резолюції й урядові декрети 1925-1927 рр. з 
відповідними документами попередніх років, то не можна не зауважити 
деяких важливих змін у їх формулюванні і змісті. В 1919 р. всі місцеві 
мови проголошуються рівноправними [6, 347]; в 1920 р. говориться про те, 
що «українська мова повинна вживатися нарівні з великоруською» [6, 5]; в 
1923 р. така постановка питання рішуче відкидається: «Формальна 
рівність, що визнавалася до цього часу між двома найбільш поширеними 
на Україні мовами -  українською та російською -  недостатня» [6, 914]. 
Тепер від державних урядовців вимагали цілковитого переходу на 
українську мову, і то не пізніше 1 січня 1926 р., а ті, що не могли чи не 
хотіли виконати розпорядження, мали бути звільнені [6, 381]; не 
дозволялось приймати на роботу нікого, хто не знав української мови; 
кожен, хто бажав вступити в університет, інститут або вищу школу, 
повинен був скласти іспит з української мови [7, 149].

Змінилися самі мотиви українізації. Спершу це була потреба 
пристосуватися до селянства. Ще навіть в 1923 р. українську мову 
пов’язували з селом. У резолюціях червневого пленуму ЦК КП(б)У, 
зокрема, зазначалося: «В агітроботі на селі користуватися переважно 
українською мовою: у виступах, при організації курсів -  з'їздів, виданні 
листівок, стінних газет, кіноплакатів, в роботі шефів на селі і т.д. В 
губкомівських журналах матеріали, що стосуються роботи на селі, як 
офіціальні, так і статейні, давати українською мовою» [8, 231], з чого ясно 
випливало, що в партійному житті, поза контактами з селом, 
послуговуватимуться російською мовою, як і раніше.

Тепер таку поставу рішуче відкидали, оскільки вона, мовляв, ховала в 
собі натяк на нижчий ступінь розвитку української культури й мови і
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передбачала її зникнення при змаганні, мовляв, з вищою російською 
культурою й мовою, як це було сформульовано в «теорії боротьби двох 
культур», яку офіційно проголосив Д. Лебідь, усунутий з України 
одночасно з Е. Квірінгом в 1925 році. В 1926 році пов'язування української 
мови й культури з селом було рішуче відкинуто [5, 12], як і твердження 
про вищість російської культури й мови. В.Затонський заявляв, що такий 
погляд виник на підставі помилкового припущення, наче носієм російської 
культури є пролетаріат, а української -  селянство [5, 16].

В 1925 році згадані вище проблеми ще більше загострилися. З одного 
боку, Сталін, ведучи жорстоку боротьбу в партії, намагався здобути всяку 
можливу підтримку, включно з підтримкою -  хай не надто численних -  
націонал-комуністів (так його підтримав, наприклад, М.Скрипник) 
[9, 114]. З іншого боку, несприятливе міжнародне становище -  в Англії 
прийшов до влади антирадянськи налаштований консервативний уряд С. 
Болдуіна (1923 р.); в грудні 1925 р. було підписано Локарнську угоду, що 
для Радянського Союзу означало замикання ворожого кільця 
імперіалістичних країн навколо нього. Все це штовхало Сталіна до 
пожвавлення політики коренізаціі на Україні. Нарешті, деякий вплив саме 
на Україну могли мати і події в Польщі, які передували державному 
перевороту Ю. Пілсудського в 1926 році.

Таким чином, як наслідок внутрішньопартійних, а особливо 
міжнародних подій, українська меншість КП(б)У опинилася в становищі, 
коли її давно вимріяну ідею українізації почали підтримувати в Москві. 
Той факт, що українізацію сильніше спонукали причини зовнішні, що 
навіть всередині країни на ній наполягали більше з ВКП(б), ніж КП(б)У, 
що вона не виникла як масовий рух, пояснює її силу і слабкість, а пізніше 
безболісне (для партії) припинення цього процесу. Українізація не була 
рухом українців проти Москви, а, в більшій мірі, реалізацією кремлівської 
політики. Мав рацію С. Петлюра, коли 3 листопада 1923 року писав у 
листі до М. Шумицького: «Взагалі справа українізації справляє враження 
певного тактичного ходу з боку більшовиків; коли він не дасть бажаних 
наслідків, то про нього швидко забудуть» [10, 542].

Програмові партійні документи того часу досить скупо згадують про 
теоретичні підстави політики українізації, оскільки цю політику справді 
важко узгодити з рештою комуністичної програми, для якої національні 
питання мають лише тактичний інтерес. Так фактичний реалізатор цієї 
політики Л. Каганович у своєму програмовому звіті на X з'їзді КП(б)У в 
листопаді 1927 р. міг згадати тільки про міжнародне становище і «нашу 
відповідь імперіалістам та їхнім прихвосням дрібнобуржуазним 
демократам».[5, 150]. Непрямим чином це було визнанням українізації як 
тактичного ходу.

На практиці українізація була спрямована, з одного боку, на 
запровадження української мови в державному апараті, а, з другого, на
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користування нею в культурному житті в широкому сенсі слова. Зайве 
згадувати, що в обох випадках це означало дерусифікацію міст та 
індустріальних центрів і стосувалося виключно урбаністичних осередків 
країни, оскільки село українізації не потребувало. Вся діяльність була 
централізована й зосереджена в Центральній Комісії для українізації 
державного апарату, яку очолював голова Раднаркому України В. Чубар. 
Створено цю Комісію було 16 липня 1925 року з відділами в 
адміністративних центрах країни [6, 384].

Українізація була обов'язкова для всіх працівників державних 
установ. Кожен службовець мав скласти іспит з української мови і 
культури. Для тих, хто не знав української мови або знав її недостатньо, 
були організовані спеціальні курси. На початку ці курси були безкоштовні, 
але зайняття відбувалися після роботи, розтягуючи робочий день на дві- 
три години. З 1927 року особи, що відставали в українізації, мусили 
платити за навчання (Правила від 6 липня 1927, § 65) [7, 153]. Тих, що 
уникали навчання чи після прослухання курсу не могли скласти іспиту, 
звільняли з роботи без права одержувати допомогу по безробіттю [7, 72]. 
Службовці, що складали іспит, мусили користуватися українською мовою, 
письмово й усно, у взаєминах з українськими відвідувачами та 
організаціями [11, 12]. Інструкторські курси при установах
підпорядковувалися Центральним курсам українознавства в Харкові, які 
складали програми й надсилали інспекторів перевіряти перебіг українізації 
в різних установах та закладах.

Армія, в основному, залишилася російськомовною. Крім двох 
україномовних шкіл Червоних старшин -  в Харкові й Києві, було створено 
Кінний корпус Червоного козацтва України в Гайсині на Поділлі. 
М. Скрипник домагався реорганізації армії у так звані територіальні 
частини, пов'язані з місцевістю, з якої набирали рекрутів [12, 115], проте з 
цього нічого не вийшло, оскільки російське партійно-більшовицьке 
керівництво не бажало йти на ризик створення можливого осередку 
націонал-патріотичної опозиції в Червоній Армії на території України.

Одне з найістотніших завдань українізації полягало в дерусифікації 
великих міст і промислових центрів України. Потужна машина державного 
тоталітаризму цілеспрямовано і наполегливо намагалась українізувати ці 
твердині російської мови і культури. Попервах чулися окремі точки зору 
про необхідність українізації робітництва, але такі вимоги висувати було 
ризиковано як гасло, оскільки з нього легко випливало те, що українізація 
проводилася не пролетаріатом, а поза ним і можливо навіть всупереч його 
бажанню.

На допомогу прийшов М. Скрипник з теорією двох типів 
російськомовних робітників в Україні: одні, українського походження, 
зазнали часткової русифікації й розмовляють мішаною мовою, другі -  
справжні росіяни. Першій, численнішій, групі українізація допоможе
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вийти з непевного стану «ні тут, ні там», національні почуття другої групи 
слід шанувати, а людей з її середовища прихиляти до української культури 
й української мови, що є засобом вияву тієї культури, їхнім блиском, 
привабою, без будь-якої примусовості [9, 151]. Цю досить сумнівну тезу 
було включено у програмний партійний документ -  тези пленуму ЦК 
КП(б)У в червні 1926 року «Про підсумки українізації».

Наслідки політики українізації були далеко неоднозначні. З одного 
боку, безпрецедентна кількість людей опанувала українську мову, 
ознайомилася до певної міри з українською літературою й культурою, 
мистецтвом тощо. З іншого боку, політика штучності і примусовості в 
запровадженні українізації збуджувала у російськомовного населення 
почуття ворожості до української мови. Міцної соціальної основи 
українізація під собою не мала. Вона фактично спиралася на українську 
інтелігенцію комуністичної орієнтації -  дуже незначний прошарок 
суспільства. Робітництво і середній клас були в кращому випадку байдужі. 
В той же час на ділянках, вільних від партійного впливу, українізація 
проходила швидко і ефективно.

Однією з таких ділянок була церква. Заснована в жовтні 1921 року 
Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ) швидко набувала 
впливу серед населення. В 1927 році вона нараховувала 1050 парафій 
(супроти 8324 традиційної Російської Православної Церкви) [13, 151]. 
Більшість українських парафій розвинули жваву діяльність, відчуваючи 
щиру, потужну підтримку населення.

Другим напрямком, в яке спрямовували свою енергію українські 
селяни, була кооперація. В 1928 році існувало 41734 кооперативи, і в них 
зосереджувалось 74% роздрібної торгівлі [14, 1126]. Такі кооперативні 
союзи, як Вукопспілка, «Сільський господар» та інші, були дуже міцними. 
Ні УАПЦ, ні сільська кооперація українізації не потребували. Вони були 
українськими по своїй сутті, бо селяни говорили українською мовою 
«спонтанно». Підтримуючи й розвиваючи свою церкву й кооперацію, 
селяни мало цікавилися офіційною українізацією. Підтримка українізації 
могла б прийти від української інтелігенції, не пов’язаної з партією, 
передусім від вчених, вчителів, письменників. Повернення в Україну в 
1924-26 роках М. Грушевського, М. Вороного, В. Самійленка та інших 
вказувало на добру волю національно-патріотичної еліти української нації 
співпрацювати в здійсненні нової політики українізації з більшовиками. 
Проте радянська влада хворобливо-підозріло сприймала всяку не 
контрольовану нею ініціативу в галузі українізації. Перші удари прийняли 
на себе щирі прибічники українізації з-поміж членів КП(б)У. Звинувачення 
в «націоналістичному ухилі» М. Равича-Черкаського -  першого офіційного 
історика КП(б)У в 1923-24 рр.; переслідування М. Хвильового з ініціативи 
самого Сталіна в 1925 році; розгром редакції «Червоного шляху», члени 
якої майже всі були партійні в 1926 році; вислання Шумського і Гринька в
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Росію в 1926-27 рр.; ліквідація історика М. Яворського та його школи в 
1930 році [15, 66], -  це тільки деякі заходи, застосовані партійно- 
більшовицькою державою на шляху згортання процесу українізації.

Скасування процесу українізації мало певні внутрішні й зовнішні 
причини. Всупереч численним заявам її діячів, що українізація не мала на 
меті заспокоїти селянство, вона була замислена саме так. В 1933 році 
потреба у цьому зникла. З 1929 року, коли було оголошено політику 
примусової колективізації, Сталін запровадив неоголошену війну з селом. 
В 1930-31 рр. колективізація була фактично завершена, а куркулі 
«ліквідовані як клас», що, разом з непомірними хлібозаготівлями, призвело 
до голодомору 1932 року. Великий штучно створений голод 1933 року, 
забравши кілька мільйонів жертв, зламав хребет українського села і 
поставив селянство навколішки.

Щодо зовнішніх передумов згортання процесу українізації, то надії на 
встановлення «всесвітнього комунізму» з центром у Москві, як результату 
визвольних колоніальних рухів, не справдилися. А саме вони в свій час 
зародили політику коренізаціі, частиною якої була українізація. Натомість 
над Європою нависла реальна загроза великої війни. У Німеччині набирав 
сили нацизм. В січні 1933 року, коли П. Постишев прибув в Україну, 
націонал-соціалістична партія в Німеччині прийшла до влади. Одним з 
головних театрів воєнних дій майбутньої неминучої війни мала стати 
Україна, а тому її слід було жорстоко підкорити, перетворивши на 
провінцію Росії. Це було друге завдання генерального секретаря ЦК 
КП(б)У П.Постишева, з яким він успішно справився на горе українському 
народу.

Згубні наслідки політики П. Постишева виявилися не стільки в 
забороні української мови і формальному припиненні процесу українізації 
на початку 30-х років, скільки в майже тотальному розгромі українських 
національно-патріотичних сил і в проголошенні гасла про українську 
культуру національну по формі та соціалістичну за змістом.
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