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Володимир Васильчук
ЕТАПИ РОЗСЕЛЕННЯ НІМЦІВ В УКРАЇНІ
Історія німців України має яскраві і трагічні сторінки, які
тісно вплетені в події, що проходили на українських землях та
європейському континенті. Етнос зазнав випробувань в різних
умовах державної національної політики, війн, воєнних та етнонаціональних конфліктів. Таким чином історія кожного народу,
який населяє сучасну Україну, є невід’ємною частиною нашої
загальної історії. Спроби її нехтування можуть призвести до досить тяжких наслідків в реальному житті. У зв’язку з цим актуальність дослідження розселення германців в даний період зумовлюється необхідністю відтворення історичного тла та з’ясування
тенденцій українсько – німецьких взаємин.
Практичний аспект актуальності теми полягає у використанні
досвіду минулого в умовах розбудови сучасної Української
держави, з огляду на її поступову інтеграцію в систему європейського економічного, політичного та культурного співробітництва.
Проголошення незалежності України, розбудова демократичного
суспільства створили передумови для піднесення історичних досліджень на якісно новий рівень.
Проблема розвитку історії німецької громади стала актуальною в XIX ст., що було пов’язано з великим напливом
іноземців в південні райони сучасної України. Саме за таких обставин з’явилась перша в російській історіографії наукова праця
про життя німецьких колоній, автором якої був етнічний німець
О. Клаус. Він вперше висвітлив окремі аспекти соціально-економічного життя менонітських колоній Півдня України в середини
ХІХ ст. З’явилися праці, у яких тенденційно відображалась
німецька колонізація. Зокрема, А. Веліцин, допускаючи фактичні
помилки, критично ставився до самого факту німецької колонізації
в Росії. У 1909 р. вийшло у світ дослідження Г. Писаревського, у
якому широкомасштабно проаналізовано початковий етап колонізації[1, c. 20-27, 72-100]. Праця дослідника К. Ліндемана стала
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ґрунтовним науковим дослідженням соціально-економічних
процесів і явищ в окремих губерніях, повітах, волостях, населених
колоністами[2]. Отже, нагромаджені в дорадянський період
методологічні підходи, зібраний фактологічний матеріал стали
певним підґрунтям для подальшої роботи з реконструкції історії
німців. Особливо вони стали корисними для сучасних дослідників.
Найвагоміший внесок у дослідження українсько-німецьких
зв’язків зроблено І. Кулиничем [3]. Питання, пов’язані з життям
німців в Україні, народонаселення, історіографія різних періодів
даної теми, висвітлювалися у публікаціях В. Євтуха, Б. Чирко,
А. Кудряченко, С. Бобилєвої [4]. Помітним явищем у вітчизняної
історіографії, стали наукові праці: М. Панчука, О. Рафальського,
Ю. Поліщука [5]. В цілому ж ці дослідження містять масив
цікавого фактологічного матеріалу, який, заслуговує на увагу для
науковців. Дослідникам вдалося виявити прогалини та у загальних
рисах окреслити білі плями, зробити висновки та розставити
акценти над трактуваннями подій і явищ радянською історіографією. Історик, етнограф Е. Плеська-Зебольд аналізує політику
радянського уряду та досліджує історію німців і менонітів в ХХ ст.
[6, с.178-186]. Одеський дослідник А. Келер на основі документів,
що зберігаються в Державному архіві Одеської області, досліджує
долі депортованих у повоєнний період осіб німецької
національності [7, с. 379-384]. В. Клець у своїх працях розкриває
історію німецького населення України періоду Другої світової
війни. Окремі його статті були присвячені участі етнічних німців у
антифашистському русі на окупованих територіях [8, с. 134-154].
В монографії відомого історика О. Дингеса розкриваються актуальні проблеми етнічної історії, історичної демографії, етноідентифікації, соціальної реабілітації, сомоорганизації і історичній
пам’яті німців і їх іноетнічного оточення на пострадянському просторі в 1989-2009 рр. [9]. У 2005 р. виходить навчальний посібник
«История немцев Росси». Автори А. Герман, Т. Іларіонова, И. Плеве розкрили сучасне цілісне бачення історії німців Россі з урахуванням останніх досягнень вітчизняної зарубіжної історіографії,
а також закритих до останнього часу архівних матеріалів [10].
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Цінними є наукові розробки зарубіжних фахівців, які вивчають етнічну історію німців України. До них належать праці
А. Айсфельда, Р. Унтершутца, І. Флейшгауер, С. Кольмера С. Мюлера та ін. [11]. Вони хронологічно охоплюють практично увесь
період історії німців в Україні і спрямовані на розвиток українсько-німецьких міждержавних відносин.
Якщо дивитись в глибини історії нашої держави, то вона
засвідчує, що однією з найдавніших «національних меншин» на
теренах України були стародавні германці – готи, які з’явились на
сучасних українських землях ще у ІІІ – V ст. н. е. З готським
проникненням лінгвісти пов’язують появу у слов’янських мовах
германських слів «князь», «полк», «меч», «шолом» та ін. З цим
періодом пов’язані і назви германців – «нємци», «німці», які
ввійшли згодом у всі слов’янські мови. Про присутність давніх
германців і скандинавів під Ковелем (Волинська обл.) свідчить
залізний, інкрустований сріблом наконечник списа з рунічним
написом «Tilarids» – «той, що йде до мети» [12]. Він є зразком
рунічного письма IV ст. бустрофедоном, що означає
«цілеспрямований». Фахівці-рунологи вважають напис фрагментом готської поетичної мови. За часів Русі у кінці Х – ХІ ст.
значно збільшується присутність германців у різних сферах суспільного життя. Цікавим є питання, пов’язане зі скандинавським
впливом при визначенні стародавніх назв міст у Старокиївській
державі. Так, у середньовічному скандинавському манускрипті
«Книзі Гаука» (автор Гаук Ерлендсон – 1334) є перелік міст країни
Ґардаріки, або Русі. Це основні міста – Морамар (Муром), Ростофа
(Ростов), Сурдалар (Суздаль), Голмґрад, Сирнес (Чернігів), Ґардар
(Київ), Палтеск’я (Полоцьк) і Кьонугард (Київ) [13].
З II – IV ст. н. е. в Північному Причорномор’ї та південній
Україні розселяються племена готів, які вкінці створюють своє
остане державне об’єднання Германаріха на цих територіях.
Cтолицю Данпрштадир («Місто над Дніпром») часто згадується в
скандінавських саґах. Цікаво що, на українських землях германці
язичники стали християнами. Видатний просвітитель єпископ
Ульфіла (Вульфіла) переклав у 341-348 роках Біблію готською
мовою, і цей переклад став першою пам’яткою цієї мови [14].
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У ІІІ ст. готи з’явилися в Криму, напевно, не через Перекоп, а
через Керченський півострів. Тамтешні готи отримали назву
трапезітів[15, С. 247–326.]. В Карпатському регіоні з I – V ст. н. е.
в було три хвилі германських племен : вандалів, гепідив, остготів,
свевів. В Україні зброя германцiв репрезентована, знаxiдками з
пам’яток пшеворської культури Верxньої Надднiстрянщини й
Закарпаття кiнця II – III ст. н. е., а також з окремиx пам’яток
черняxiвської культури Днiстро-Днiпровського межирiччя. Всього
в Надднiстрянщинi вiдомо 15 мiсцезнаxоджень такиx пам’яток.
Ще кiлька тогочасниx пам’яток виявлено на Закарпаттi (Арданове,
Свалява, Братове). Найсxiднiше – поxовання в Громiвцi
Старокостянтинiвського району Xмельницької областi й
поxовання в Тернiвцi Крижопiльського району Вiнницької областi
[16].
Перші офіційні контакти між германцями та західними й
східними слов’янами починаються в VIII ст., за часів правління
імператора Карла Великого, який доручив торгівлю з ними своїм
особливим чиновникам. Економічну основу розвитку Русі
висвітлює арабське джерело – письменник Мохаммед бен Ісгак з
VIII або початку IX ст., що пише про слов’янську торгівлю так:
«Що торкається слов’янських купців, то вони привозять шкіри
лисів і бобрів з окраїн Славонії і приходять до Румського (Чорного) моря». Отже, слов’яни мали тоді зорганізовану велику торгівлю, що з глибини країни вела до Чорного моря, Каспію і навіть
до Ірану і обіймала цілу мережу суходільних і морських шляхів.
Коли ж пізніше з’явилися варяги, вони вже йшли готовими
слов’янськими слідами [17, с. 12-13].
Найдавніші відомості про німців в Україні датуються кінцем
X ст. Княгиня Ольга в 957 р. з великим посольством (понад 100
осіб) відвідала Константинополь, де зустрічалася з імператором –
Оттоном І Великим. 959 р. княгиня вислала до нього посольство –
просити єпископа і священиків. Чомусь ця справа затрималася, бо
аж 961 р. приїхав до Києва посвячений у єпископи чернець
Адальберт з Тріру. Окрім питання про надіслання християнської
місії, вона також мала клопотатися про встановлення відносин
«миру й дружби» з німецькою державою.
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XI ст. з’являються невеличкі німецькі торговельні колонії в
Києві, Володимир-Волинському, Луцьку та інших містах. Археологічні розкопки вказують на те, що на деяких клинках знайдених
мечів даного періоду є написи, що вказували спочатку ім’я
майстра-зброяра, а потім – усієї майстерні. Так на всіх знайдених
мечах є тавро «Ulfberht» та «Ingelred». Клинки мечів з тавром
«Ulfberht» вироблялись, найімовірніше, на нижньому Рейні,
можливо – в Золінгені або по сусідству – у Фландрії. Майстерні
«Ulfberht» були розташовані в Пассау на Дунаї.
Важливу роль у стосунках між країнами відігравали шлюбні
стосунки. В XI ст. київська верхівка укладає кілька династичних
шлюбів з німецькими княжими родами. Так, найстарший син
Ярослава Мудрого, Ізяслав мав за жінку німкеню Гертруду (сестра
трірського єпископа Бухарда), внучка Ярослава Євпраксія Всеволодівна вийшла заміж за германського імператора Генріха IV.
Галицько-волинський князь Данило Романович віддав доньку Софію за Генріха V Шварцбурзького і т. д. Ярослав проводив гідну
великої держави зовнішню політику, вступивши у рівноправні
стосунки з головними європейськими державами середньовічного
світу: Священною Римською імперією німецької нації (Німеччиною) та Візантією. Германський хроніст, єпископ Адам Бременський в праці «Діяння єпископів Гамбурзької церкви» ( 1075р.)
прямо вказував, що у цей час Київ став окрасою східної церкви і
суперником Константинополя.
Споріднені стосунки служили головною зброєю дипломатії,
котра в свою чергу більш за все була направлена на охорону Києва
від іноземних держав. Особливо важливі були відносини з Німеччиною: арабські письменники писали, що великий шлях, по якому
«Їздять руси та слав’яне з товарами», йшов через Краків і Прагу. В
Регенсбурзі (на верхньому Дунаї) була створена особлива
компанія купців під назвою «Русирієв», яка вела торгівлю з Руссю.
Найбільш ходовим товаром в цій торгівлі був віск та риба. Але в
Німеччині високо цінувалися також тонкі ремісницькі вироби, які
надходили з Київської держави. Монах одного з прирейнських
монастирів в зібранні «різні ремесла» перераховував країни, відомі
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в Європі своїми виробами й називав на другому місці після
Візантії Русь.
Крім цього Київська держава була в розквіті й дивилася на
Германію як на кращого з усіх можливих союзників у протиборстві з Візантією. Північно германський хроніст, єпископ Адам
Бременський в праці «Діяння єпископів Гамбурзької церкви»
(1075р.) прямо вказував, що у цей час Київ став окрасою східної
церкви і суперником Константинополя. Інший єпископ Дітмар
(Тітмар) Мерзебургський в своїй хроніці свідчить, що «у великім
цім місті, столиці королівства, є більше 400 церков і 8 ринків, люду нечисленна сила»[18, с. 31]. Міжнародне визнання отримала
майстерність ювелірів. У трактаті німецького ченця Теофіла «Про
різні ремесла», написаному в Падеберні (Німеччина, XI ст.) Русь
названа країною, де відкриті таємниці емалі та черні [19].
Відомими центрами виробництва емалі були Київ, Чернігів, Галич.
В Києві жили купці з багатьох країн світу. На початку XI ст. на
території Київської Русі нараховувалося понад 100 міст, поява
яких стала наслідком відокремлення ремесла від землеробства.
Київська держава на відміну від держав Західної Європи часів раннього середньовіччя виявляла ряд ознак досить розвинутого ринкового господарства.
В ХІІ – XV ст. німецька колонізація розпочалася на
Закарпатті. Перші переселенці були за походженням із північних
німецьких областей Нижньої Саксонії, Фландрії й селилися в
нинішніх райцентрах Берегові, Тячеві та інших населених пунктах.
В ХІ столітті територія Берегова була першою в Закарпатті, де
міцно осіли угорські феодали. Як свідчить грамота 1098 року,
землі ці належали братові угорського короля. Після його смерті
вони відійшли до Ламперта – його сина, котрий і заснував місто
Лампергаза (дослівно-дім Ламперта). Угорські феодали, зацікавлені у збільшенні прибутків зі своїх володінь, запрошують сюди
німецьких колоністів, передусім ремісників. У ХІІІ столітті в місті
було стільки колоністів, що це призвело до зміни його назви –
Лампертсас («сас» – саксонець).І тільки з 1507 р. місто називається
вже Берегсас. Утім, і село Сасове Виноградівського району своєю
назвою теж підтверджує, що воно дійсно засноване саксами.
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Багато німецьких колоністів цього періоду вимерли від різних
епідемій, а ті, котрі залишилися – асимілювалися з місцевими
мешканцями [20].
Після монголо-татарської навали на запрошення галицьковолинських князів у підвладні їм землі приїздять німецькі майстри,
які сприяють відбудові міст, розвитку ремесла і торгівлі. Галицько-Волинський літопис повідомляє, що в 1235 р. в Галичі
були одні ворота, які звалися німецькі, і це свідчить, що в цьому
місті німці жили окремим кварталом задовго до літописної згадки.
За експансії Литви та Польщі на українські землі німецька колонізація посилюється. Цьому сприяють різні пільги й магдебурзьке
право, що їх надавали німцям литовські князі й польські королі. У
XII – XIV століттях магдебурзьке право отримують такі великі
торгові міста як Київ, Львів, Кам’янець-Подільський, Луцьк та
інші. Німецькі колонії з’явилися в Перемишлі, Дрогобичі,
Самборі, Галичі, Коломиї, Снятині, інших містах. Вплив іноземних
переселенців був такий великий, що це з часом вплинуло на
архітектуру, господарство, самоуправління міст Західної України.
Найперші книжки, надруковані кирилецею, серед цілого слов’янства, були українські. Перший друкар українських книжок –
Швайпольт Фіоль – був родом німець, походив із Нейштадту в
Франконії. В 1489 р. в Кракові Фіоль приступив до друку найперших українських книжок. Майстер, який за вказівками Фіоля
виготовив йому потрібний шрифт, був теж німець – Рудольф
Борсдорф з Брунсвіку, що жив у Кракові. Першими видрукуваними кирилецею книжками були «Октоїх» та «Часословець» в
1491 р. Крім цього Фіоль надрукував ще дві книжки: «Тріодь
пісну» та «Тріодь цвітну» [21, с. 40-41].
Історія німецького етносу в Буковині починається з XIV ст.
Купці та ремісники з Трансільванії оселялися переважно в містах
(Мольде, Нямц, Родна, Роман, Серет, Сучава та ін.). Церква св.
Іоанна в Сереті була резиденцією католицького єпископа, до
єпархії якого належали німецькі переселенці. Однак унаслідок несприятливих умов (часті війни, турецьке васальство) у XVI ст.
еміграція німців припинилась, а нащадки попередніх асимілю-
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вались. Пізніше коли Буковина стала частиною Австрії, розпочався наступний етап у розвитку німецьких колоній.
XV – XVI ст. південноукраїнські землі стали центром формування козацтва. Цікаво що, в першому реєстрі запорожців 1581
р. зустрічаємо вихідців з німецьких земель. У реєстрі 1649 р. після
Зборівського договору є німецькі призвища: Максим Цимерман,
Янко Німець, Андрій Тузен, Андрій Острогман та ін. [22, с. 16]. У
гетьмана Б. Хмельницького німці служили в армії. Так, існує лист,
який 6 листопада 1648 р. гетьман направив до полковника німецьких рейтарів у Замості Людвіґа Вайсера з пропозицією перейти
на його бік. 1653 р. в складі корпусу Т. Хмельницького, який у
ходив у Молдавію на допомогу господарю Лупулу, був німецький
загін з 300 чоловік. Також, на той час зустрічаємо німецькі
прізвища Ахіллес та Бендікс, які були полковниками у козацькій
армії [23, с. 175-177]. 1648-1654 рр. – національно визвольна війна
під проводом Б. Хмельницького, поряд із Вестфальським миром
1658 р., яким завершилася Тридцятилітня війна, належить до тих
об’єктивних факторів європейської історії, що найбільше сприяли
початковій фазі піднесення Пруссії. Швидкий розквіт Пруссії у
другій половині ХVІІ ст. певною мірою був одним з опосередкованих наслідків Визвольної війни українського народу, спричинених нею радикальних змін у східній частині Європи. ФрідріхВільгельм І слідкував за військовими подіями, які відбувалися в
Україні. Він розумів, що ця війна сприяє його планам – піднесення
Пруссії.
Наступний етап заселення Південної України починається з
1731 р., коли за указом імператриці Ганни Іванівни розпочате
відновлення старої військової лінії укріплень від Дніпра по річці
Орел до Ізюму на Північному Дінці (285 км.). Під прикриттям цієї
лінії укріплень та військових поселень відбулося заселення земель
на південь. Щороку в її будівництві брали участь 25 тис. козаків та
10 тис. селян (зі своїми харчами та знаряддям). Систематичне
заселення далі розвивалося особливо після остаточного приєднання Запоріжжя в 1733р. і встановлення нового південного кордону з Туреччиною в 1740р. З другої половини XVIII ст. починається новий, масовий етап німецької колонізації України [24].
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У другій половині XVIII ст. в Росії фактично вже склалися
необхідні передумови для державної політики переселення
іноземців. Що стосується чинників, які сприяли переселенню
німців на територію України, зокрема, треба на перше місце
поставити групу політичних причин: роз’єднаність німецьких
територій, гніт володарів німецьких земель, служба в армії, ворожі
окупації, військові побори та податки; на друге місце виходять
причини економічного плану: свавілля великих земельних
магнатів, нестача землі, часті неврожаї, великі податки. Третьою
причиною були релігійні переслідування.
Однією з головних причин переселенської політики, започаткованої імператрицею Катериною ІІ (Софія Фредеріка Августа,
принцеса Ангальт-Цербстська), була нагальна необхідність господарського освоєння придбаних територій. На відміну від Єлизавети, яка запрошувала сербів, хорватів, чорногорців, валахів і
створювала військово-землеробські поселення, Катерина ІІ, як
послідовниця вчень фізіократів та меркантилістів, зупинила свій
вибір на німецьких цивільних переселенцях, що були відомі всій
Європі як міцні сільські господарі. Друга причина, що змусила
розпочати переселенський рух, – необхідність протидії українському сепаратизму. Це було своєрідним розв’язанням українського питання. Третя причина була тісно пов’язана з першою:
господарчий розвиток південноукраїнських територій дозволив би
укріпити південні кордони у військово-політичному відношенні.
Переселенська практика одержала відповідне законодавче
забезпечення. 4 грудня 1762 р. Катерина ІІ видала Маніфест про
запрошення іноземних колоністів у Росію. Цей заклик, одначе, був
ще настільки незрозумілим, що 22 липня 1763 р. знову видано новий указ із всілякими поясненнями, подробицями та доповненнями. За тими пунктами всім чужоземцям дозволено було прибути
в Росію, вибрати собі без грошей землю й оселитися колоніями.
Усі пільги були обіцяні самим переселенцям, а також їх нащадкам,
і тільки після 30 років перебування в Росії вони повинні були
відбувати звичайну земську службу й повинності. Від найтяжчої в
ті часи повинності – рекрутської – вони були звільнені навіки [25].
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Незважаючи на великі привілеї, які імператорський двір обіцяв переселенцям, найбільш неузгодженими залишилися питання
обліку земель, які повинні були відійти до колоністів. Ось чому з
початку колонізації, за який ми беремо період з 1764р. і по 1770 р.,
на території сучасної України були засновані лише 6 колоній переселенців з Франкфурту-на Майні. У цей період німецькі поселення
з’явилися лише у Чернігівській губернії, тобто досить далеко від
земель, які пізніше підпадали під масову німецьку колонізацію.
Крім того, влітку 1770р. в маєтку Вишеньки (тієї ж Чернігівської
губернії) була заснована колонія німців, прихильників секти
вальденсів, яка отримала назву колонії Радичів. На політичній мапі
України, особливо в причорноморських та західних землях стали
з’являтися нові назви: Найфельд, Страсбург, Цюріхталь, Рорбах,
Клейнендорф, Блюменфельд, Розенталь, Нейенбург, Кронсвейде,
Шенгорст то ін. [26, с. 32].
Що стосується південноукраїнських земель, то перша німецька колонія Альт-Данцин виникла на цих територіях у 1787 р. під
Єлисаветградом (Кропивницьк/Кіровоград). Заснували її німецькі
колоністи, яких привіз з Пруссії урядовий комісар Георг Траппе.
Але, як свідчать матеріали ревізії, більшість із тих колоністів була
набрана з маргінальних елементів німецького суспільства (люмпени, розбишаки, жебраки). Все це призвело до того, що більшість
із тих колоністів порозбігалися світ за очі [27, с. 55-56].
Г. Пісаревський згадує про велику німецьку колонію з Данцига в
кількості 210 чоловік, яка 5 грудня 1786 р. відправилася з Риги і на
початку 1787 р. прибула до Кременчука [28, с. 284].
Найважливіше місце в історії німецької колонізації південноукраїнських земель належить німцям-менонітам. Заклик Катерини
ІІ щодо переселення та освоєння північно чорноморських земель
знайшов найсприятливіший ґрунт серед представників згаданої
конфесії. На початку 1789 р. 228 родин німців-менонітів виїхали
на південноукраїнські землі. Вони були поселені на території
сучасної Запорізької області на правому березі р. Дніпра за
островом Хортицею. Саме там були засновані перші 8 німецьких
колоній з 1793 по 1796 рр. Ще 118 німецько-менонітських родин
оселилися на південноукраїнських територіях згідно тих же умов.
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Але, незважаючи на всі пільги, становище менонітів в перші роки
поселення було досить важким, головним чином через особливості
клімату та ґрунтів нової місцевості, адже в Західній Пруссії німціменоніти воювали з болотами та будували дамби, щоб зупинити
наступ моря, а в Україні їм треба було протидіяти посухам,
обробляти важкий український чорнозем та вирішувати проблеми
гострої нестачі лісів. За тих умов на перше місце вийшли
працелюбність та самовідданість нових поселенців. Ось що писав
один із інспекторів Опікунських органів: «Меноніти майже всі
взагалі в домашньому житті – порядні та охайні, в моральному –
тверезі та чесні, а в домогосподарстві – старанні та ретельні» [29,
с. 89].
Значна група німецьких колоністів менонітів була на Волині,
які у 1785-88 рр. заснували 6 колоній (Карлсвайде). У XVIII ст.
більшість з них покинули Волинь і переселились на Південну
Україну, а їх місце зайняли новоприбулі німці.
1770 по 1800 рр. на території України з’явилися 16 нових
німецьких колоній, одна – на території сучасної Полтавської
області, дві – в межах Херсонської, Миколаївської областей, 13 –
на території Запорізької і Дніпропетровської областей. У 1803 р.
під Одесою німцями була заснована колонія Марієнталь, а вже у
1804 р. поблизу Одеси з’явилися 5 колоній, неподалік від Херсону
– 3 колонії. Херсону були надані великі земельні площі. Ця хвиля
колонізації йшла за інших умов. Міністр внутрішніх справ,
розглянувши всю справу колонізації земель німцями, подав імператору доповідь, в якій пояснив всі хиби колонізації українських
територій німцями на підставі Маніфесту Катерини ІІ і неодмінну
потребу деяких обмежень для нових переселенців. У 1804 р. (а
потім у 1806 р.) вийшли нові закони, якими були скасовані деякі
пільги, деякі змінені, а разом з тим були надані й нові пільги саме
для поселенців Новоросії [30, с. 58].
Після смерті Катерини ІІ (1796 р.), 4 березня 1797 р. при
сенаті була створена Експедиція державного господарства,
опікунства іноземних поселенців та сільського домоводства. Цар
Павло І політику заохочування іноземців до переселення на вільні
території держави проводив і далі. Уряд надавав поселенцям

Історія німців України

15

привілеї – значні земельні ділянки, асигнування з державної скарбниці для початку господарської діяльності, звільнення на декілька
десятків років від сплати податків та виконання повинностей.
Для найкращого управління південноукраїнських колоністів,
які знаходилися в Катеринославській, Таврійській та Херсонській
губерніях, 6 квітня 1800 р. була створена Контора опікунства
Новоросійських іноземних поселенців у Катеринославі, яка підкорялася Експедиції державного господарства.
Вже в 1810 р. Російський уряд заборонив місіям видавати
будь-яку допомогу на переселення, а в 1819 р. припинилося запрошення іноземних громадян для колонізації вільних земель.
Російський уряд заборонив своїм представникам за кордоном
видавати паспорти особам, які виявляють бажання поселитись в
Росії [31, с. 49]. У зв’язку з цим в першій половині XIХ ст.
колонізаційний рух набув нового якісного змісту. Від великих
колоній почали відокремлюватися «дочірні» поселення. Уряд
розселяв прибуле населення і відводив останнім нові землі на вже
відомих пільгових умовах. Цей процес продовжувався до 1842 р.
Після 1842 р. уряд припинив надання пільгових казенних наділів
колоніям, які знову засновувалися. Лише двом із них, у
Маріупольському повіті – Дармштадт і Марієнфельд – у 1843 р.
був відведений казенний наділ за надзвичайно виняткових
обставин. У тому році відбулося одруження спадкоємця престолу,
майбутнього російського імператора Олександра ІІ з принцесою
Гессен-Дармштадтською, майбутньою царицею Марією Олександрівною. Наречена попросила в свого майбутнього чоловіка дозволу поселити на Півдні України, на казенному земельному наділі,
кілька відомих їй селянських сімей із герцогства Гессен-Дармштадтського. Олександр виконав бажання принцеси [32, с. 21].
Завдяки сильній підтримці Російського уряду німецькі колонії
змогли укріпитися й зміцніти на нових землях. У 1845 р.
німецьких поселенців в Україні було близько 100 тисяч чоловік.
Найбільш вдалою треба визнати колонізацію німців-менонітів
тому, що їх колонії перебували в найбільш привабливому стані.
Важливу роль відіграли дві обставини: по-перше, вони були зразковими сільськими господарями і в себе на батьківщині; по-друге,
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переселялися тільки заможні сімейні люди з майном і навіть з
худобою.
Аналізуючи етнографічну карту європейської Росії, складену
П. Кеппеном у 1853 р., можна побачити, що найбільша кількість
іноземних переселенців оселилася в Херсонській губернії. Значну
частину населення тут представляли німці, яких налічувалося
31 700 осіб. Дещо менше їх проживало в Таврійській губернії –
22 324 особи. У Катеринославській губернії та Південній Бессарабії в цей період часу мешкало відповідно 13 232 та 10 200 німців
[33, с. 40]. Зрозуміло, що переважна більшість німецьких колоній
з’явилась саме на Півдні України, який наприкінці XVIII на
початку ХІХ ст. являв собою степову зону з досить обмеженою
кількістю населення. Незважаючи на об’єктивні та суб’єктивні
труднощі, німецькі колоністи почали господарське освоєння регіону. В перші роки основою господарської діяльності в німецьких
колоніях України було екстенсивне тваринництво, посіви зернових
культур використовували лише для безпосередніх потреб. Обмеженість земельних площ у зв’язку з припливом населення з року в
рік почала впливати на розміри пасовищ. Посилення розорювання
землі також сприяло переходу до інтенсивних методів ведення тваринництва.
Місцеве населення не тільки південних районів України
займалося виноградарством. Так на Київщині з часів середньовіччя
вирощували цю культуру. Першими виноградарями, як і першими
винокурами, були ченці. Київська лавра постачала церковне
виноградне вино для всієї Русі. Приєднання Криму та Бессарабії до
Росії (кінець ХVIII-XIX ст.) підірвало монополію монастирського
виноградарства в Києві й створило йому серйозну конкуренцію.
Рентабельність виноградарства знизилась. Виноградники Печерської Лаври почали занепадати, а філоксера остаточно їх знищила.
Наступний етап у розвитку київського виноградарства був пов’язаний з діяльністю відомої фірми «Кристер». Саксонця Вільгельма Готліба Кристера в 1838 р. запрошено князем Радзівілом
працювати на ткацьку фабрику до містечка Хабно Київської
губернії. Через 10 років Кристер переїхав до Києва, де купив на
Приорці біля Вітряних гір ділянку в князя Естергазі (38 десятин),
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розчистив її від дерев і в 1850р. створив фірму «Садівництво та
насіннєве господарство В. Кристер», що стала відомою не лише в
Києві, але й далеко за його межами. Він перетворив пустир на
квітучий сад, а своє садівництво на школу для місцевого населення
[34, с. 25-26]. Внесок німців у розвиток українських земель був
значним у багатьох галузях.
Занепокоєний інтенсивністю німецького колонізаційного руху
в Південно-Західному краї, Олександр ІІІ у 1885 р. створив комісію з питань припинення еміграції у прикордонні губернії.
Комісія визнала цей процес небезпечним і шкідливим для інтересів
імперії. Підсумком її роботи став закон від 14 березня 1887 р.,
який заборонив іноземним громадянам орендувати та володіти на
будь-яких умовах землею у десяти прикордонних і західних
губерніях, в тому числі Волинській. Закон поширювався на поселенців, що приїхали не з-за кордону, а були вже російськими
громадянами. 1890 – 1900 рр. німецькі історики назвали «часами
Бразилії». Вони стали періодом наймасовішої еміграції німців з
західних районів України. У Бразилії німецькі поселенці заклали
ряд колоній, які продовжували там розвиватися. Німці емігрували
також до Канади, Аргентини.
Під час Першої світової війни німецькі поселяни-власники
опинились у дуже скрутному економічному й соціально-політичному становищі. Царський уряд та й сам Микола ІІ вважали,
що переселенці, навіть ті, які прийняли російське підданство, все
одно залишаються співвітчизниками ворога, а тому можуть
передавати йому інформацію про російські збройні сили, стратегічні об’єкти, чинити диверсії тощо. У цей час у суспільстві спостерігається зростання ксенофобії. Пошук «ворогів всередині
країни» призвів до загострення «національного питання». Деякі
національні меншини, які проживали в Росії, були запідозрені в
нелояльності. 22 вересня 1914 р. був виданий Високий Указ, який
вводив заборону на придбання ворожими підданими прав на
нерухоме майно [35, Арк. 5]. В роки першої світової війни царський уряд застосовував репресивні заходи щодо німецьких
колоністів та підприємців. Так, улітку 1915 р. за розпорядженням
Київського губернатора звідси було виселено 10 тис. німецьких
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поселенців. Волинський губернатор 22 червня 1916 р. відзначав у
доповідній записці, що поза межі губернії було виселено німецьких колоністів у червні 1915 р. – 673467 чол., жовтні-листопаді-6409, грудні – 8000, першому півріччі 1916 р. – 34116 чол.
[36, с. 179, 182]. Після закінчення Першої світової війни лише
незначна частина депортованих німців забажала і знайшла
можливість повернутися в Україну.
За радянської влади внаслідок «колективізації» німецькі
поселення почали занепадати, переслідування їхньої релігії
викликало протести і змушувало німців емігрувати з України. Це
був тяжкий період випробувань. В 30-х роках масові репресії торкнулися німецької національної меншини, німецькі адміністративно-територіальні одиниці, їхні навчальні та культурноосвітні заклади було ліквідовано. Як відомо, етнічні німці були
віднесені до таких ворожих елементів уже в 1937 р., коли почалася
перша їх депортація, здійснювана жорстокими методами. Новий
етап переселення припав на 1939-й рік, коли Західна Україна ввійшла до складу СРСР. Під наглядом змішаної радянсько-німецької
комісії більшість німецького населення, що проживало на західноукраїнських землях, переїхали до Німеччини або в зони її
впливу [37, с. 25-26]. Особливо складним було становище тих
західноукраїнських німців, які виявили бажання виїхати до
Німеччини, але не були прийняті німецьким урядом. Чимало з них
проживало на Львівщині та Волині. Радянська влада ставилася до
таких громадян вкрай жорстоко й примусово висилала їх у східні
регіони Союзу.
З включенням північної частини Буковини до складу СРСР у
кінці липня 1940 р. і утворенням Чернівецької області у складі
Української РСР, розпочалася реалізація планів німців – залишити
територію. Цьому сприяла підписана між СРСР і Німеччиною
угода «Про евакуацію осіб німецької національності з території
Бессарабії і Північної Буковини на територію Німеччини». Це
сприяло виселеню 260 тис. осіб.
У цей період були закриті всі молитовні будинки, заборонено
проведення богослужебних зібрань, роботу всіх релігійних това-
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риств. Багато менонітських проповідників та рядових членів
общин були заарештовані та вислані в табори.
Воєнні дії 1939–1945 рр. стали новим етапом – жорстоким
випробуванням для німців України. Вони опинилися в полі політичної уваги обох диктаторів – А.Гітлера та Й.Сталіна: перший
прагнув використати їх у своїх експансіоністських цілях, другий
вбачав у них потенційних «шкідників» і робив усе можливе, щоб
ця меншина зникла з арени міждержавних стосунків.
З початком війни сфера депортаційних заходів значно розширилася. 28 серпня 1941 р. – Указ Президії Верховної Ради СРСР
про ліквідацію Німецької автономної республіки в Поволжі і
депортацію всіх 380 тис. поволзьких німців у Казахстан, до Сибіру
та в Киргизію. Разом з цим всіх колишніх німецьких колоністів,
які проживали в Україні, необґрунтовано було звинувачено в поголовній шпигуноманії і нелояльності до тодішньої влади. З Криму
та Лівобережжя було депортовано німців до Північного Кавказу та
Казахстану. Після цих подій багатьом з них не дозволили
повернутися до України.
Широкомасштабна депортація німців з України розпочалася
відповідно до постанови Ради Народних Комісарів СРСР від 3
вересня 1941 р. «Про заходи по переселенню колгоспів з прифронтової смуги Української РСР, Орловської й Курської областей».
Пізніше було прийнято ще з десяток аналогічних рішень. Плани
виселення встановлювалися для Чернігівської, Полтавської,
Сумської, Ворошиловградської, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської, Орловської, Курської областей. Переселенню підлягали 65 тис. колгоспів та індивідуальних селянських господарств.
Визначався і термін проведення операції – до 15 вересня 1941 р. 23
вересня 1941 р. секретар ЦК КП/б/У Д. Коротченко і заступник
голови РНК УРСР Старченко інформували ЦК ВКП(б) про те, що
завдання в Україні виконано лише по трьох областях. Головна
причина невиконання – зрив залізницею планів поставки вагонів
[38, Арк. 13-14].
Друга половина 40-х – 80-ті роки ХХ ст. стали в історії німців
періодом боротьби за свої політичні і національні права, яка вилилась у масовий рух, що мав у своєму розвитку спади та піднесення
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й об’єднував німців навколо ідеї зняття з них ганебних звинувачень тоталітарної держави.
Політику держави щодо німецької спільноти у 70-ті роки
чітко визначали слова: «Ми вас силою примусимо бути громадянами СРСР». У місцях компактного проживання німців проводилася посилена ідеологічна робота.
Особливістю національного руху німців кінця 80-х років стало
його організаційне оформлення Першою потужною громадською
організацією німців України стало об’єднання «Wiedergeburt», яке
виникло восени 1989 р. у результаті відокремлення від всесоюзної
організації з такою ж назвою. Практичні підготовчі заходи
розгорнулися після офіційної зустрічі в лютому 1996 р. Г. Гроута і
депутата Верховної Ради України Г. Мозера з віце-прем’єр-міністром із гуманітарних питань І. Курасом, який з розумінням поставився до ідеї обрання вищого представницького органу німецької меншини. 21-23 листопада 1996 р. у Києві відбувся перший
з’їзд німців України, який ухвалив «Програму етнокультурного
відродження німецької національної меншини в Україні». З’їзд
обрав Фольксрат (Народню раду) і Форштанд (Правління) на чолі з
Генріхом Ґроутом. На з’їзд були запрошені представники німецької діаспори з Росії, Білорусі, Казахстану та інших держав СНД.
На початку 90-х років ВТН «Wiedergeburt» розпочало
розробку програми відродження та розвитку німецької культури,
яка знайшла відображення в Концепції Програми етносоціального
відродження й розвитку німецької меншини, що виносилась на
розгляд І з’їзду німців України в листопаді 1996 р. У зв’язку з цим
помітно пожвавилася і така важлива сфера німецької культури, як
літературна діяльність. Газета «Deutscher (Німецький) Kanal»
інформував громадськість про цікаві видання, які користувались
попитом, літературні новинки і твори, які перевидавались в
Німеччині, Росії, нові надходження до українських бібліотек. Так,
у 1997 р. читачі газети одержали інформацію про збірку ліричних
творів німецьких поетів ХІХ ст. К.-М. Брентано і Л.-А. фон Арнім,
творчість яких для свого часу була видатною й новаторською:
удосконалили німецький вірш, збагативши його розмовною
мовою, кілька поезій були покладені на музику Р.Вагнером. У
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Радянському Союзі спадщина цих поетів залишалася маловідомою
широкому колу читачів[39, С.2]. У жовтні 1999 р. відбувся перший
загальноукраїнський семінар німецьких поетів. У ньому взяли
участь такі знані автори, як Е. Лазаркевич, А. Шельгорн, Е. Молчанова, Ю. Артем’єв, Е. Везінгер, О. Ноллендорф. Їхні вірші регулярно друкувалися на сторінках «Deutscher (Німецький) Kanal» і
ввійшли до складу підготовленої до друку «Антології поезії
етнічних німців України 90-х рр. ХХ століття». Газета «Deutscher
(Німецький) Kanal» відігравала активну роль у популяризації
релігійних знань, публікуючи тексти проповідей, оповідання релігійної тематики для дорослих і дітей, тексти з Біблії, інформація
про події церковного життя в Україні, Німеччині та інших країнах.
Вагомий внесок у цю справу вносила філія Інституту Гете в
Києві, яка стала активним пропагандистом німецької культури.
Значну роботу з організації вивчення німецької мови в Україні
здійснювали державні установи та інші офіційні інституції Німеччини, зокрема, німецька служба академічних обмінів (DAAD),
діяльність якої поширювалася майже на всі університети та вищі
навчальні заклади; Товариство підтримки німецької культури за
кордоном (VDA), головним завданням якого було сприяння підвищенню знань німецької мови та підтримка німецької культури за
кордоном; Головне управління закордонних шкіл Німеччини
(ZfA), яке проводило семінари з дидактики і методики викладання
німецької мови як іноземної; Служба педагогічних обмінів (PAD),
метою якої є сприяння обміну досвідом у шкільній сфері, та ін.
19 червня 2001 р. Міністерство юстиції України зареєструвало
«Асоціацію німців України» (голова – Олександер Ґетц) як громадську організацію. Асоціація виступила засновником газети
«Zentrale Deutsche Zeitung». Шеф-редактором газети призначили
В. Самойленко, головним редактором С. Власенко, відповідальним
секретарем О. Дударя. 19 березня 2002 р. Держкомінформ зареєстрував і молодіжну газету «Jugendwelt» (засновник – об’єднання
«Deutsche Jugend in der Ukraine»). Головним редактором видання
став Володимир Лейсле. До складу Асоціації входять понад 111
організацій німців України. У цьому році було засноване Всеукраїнське об’єднання «Німецька молодь в Україні».
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На всіх історичних етапах німцям завжди вдавалося і вдається
зберігати такі властиві етнонаціональні риси, як: честь і гідність,
висока культура господарювання, уміння успішного співжиття з
етносами, які оточують, демонструвати силу волі та незламність
духу.
Особливістю сучасного етапу є і те, що з проголошенням державної незалежності склались реальні перспективи етнонаціонального відродження німців. Серед факторів: вироблення ефективної
етнонаціональної політики, яка включала рівноправні стосунки
всіх громадян незалежно від їх етнічного походження; створення
правових передумов для самореалізації життя етносів, в тому числі
й німців; згуртування їх навколо корінного етносу та просування
по шляху формування української нації.
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Эльвира Плесская
САМООРГАНИЗАЦИЯ НЕМЦЕВ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Юридическим основанием немецкой колонизации Причерноморья являлся Манифест императора Александра I от 1804 г.
Условия приглашения немецких переселенцев содержали элементы будущей самоорганизации: им были гарантированы компактные поселения, свобода вероисповедания и самоуправление [1].
Компактные поселения позволили самоорганизоваться на
религиозной основе. Поскольку в первые годы колонизации не было духовных лиц протестантского и католического вероисповеданий, переселенцы самостоятельно организовывали религиозные
общины, конфессиональные школы, в которых ремесленники или
колонисты пожилого возраста обучали детей вероисповеданию [2].
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Экономической самоорганизации способствовала уникальная
система землевладения и землепользования. Землевладельцем-собственником была сельская община, которая получала землю в вечное владение без права передачи в другие руки. Часть земли (реки,
озера, пастбища) передавалась в общее пользование, усадьбы,
поля, сенокосы – в лично-потомственное владение семьям в одинаковом количестве независимо от численности семьи. Вместе с
хозяйственным обзаведением надел образовывал хозяйство, которое владелец не имел права ни разделить, ни продать, ни заложить
[3] Эффективное хозяйствование обеспечивалось самоуправлением, т.е. общественной самоорганизацией: в случае нерадивости,
утраты работоспособности или смерти хозяина судьба хозяйства
решалась на мирском сходе, т.е. собрании хозяев. Сход имел право
передавать хозяйство безземельным членам сельской общины,
которые брали на себя обязательство по выплате казенных и частных долгов предыдущего хозяина. Таким образом, земельный
надел оставался неделимым, а пользоваться им мог только хозяин,
способный к эффективному землепользованию [3]
Системе землеустройства соответствовало наследственное
право. В отличие от существовавшего в России права наследования на основе воли завещателя, в немецких колониях хозяйство
наследовалось независимо от его воли младшим сыном, если
общество признавало его способность к успешному ведению
хозяйства. В противном случае хозяйство передавалось более способному члену сельской общины. Старших сыновей отец должен
был научить ремеслу, снабдить инструментами и капиталом. Для
не знающих ремесла отец покупал землю.
Колонистское землеустройство было эффективным. Хозяин
был уверен, что ухоженная им земля не попадет в нерадивые руки.
Традиционное для России общинное землеустройство предполагало переделы земли в случае изменения количества членов крестьянской семьи. Оно не стимулировала хозяина – при очередном
переделе земля могла перейти ленивому владельцу.
Самоуправление в колониях являлось элементом общественной самоорганизации. Колонисты каждой колонии составляли
сельское общество. Высшим органом власти являлся мирской сход
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(собрание, Gemeinde Versammlung) владельцев хозяйств. На нем
избирались староста и его помощники, принимались решения о
стро-ительстве школ, церквей, сельских приказов, хлебных магазинов (складов), мостов, дорог, передаче хозяйств, распределении
налогов. На сходе утверждались условия приглашения пасторов и
патеров, ежегодно определялись суммы на содержание школ и
учителей. По рассмотренным вопросам составлялся мирской приговор Gemeinde Spruch, подписанный членами схода и заверенный
печатью сельского приказа [4].
Важным элементом экономической и одновременно социальной самоорганизации были различные суммы (кассы): общественные, ссудо- сберегательные, страховые, сиротские, вдовьи и др.
Огромную роль в становлении хозяйств, благоустройстве колоний, развитии образовательных учреждений сыграли общественные суммы. Они складывались из доходов общественных овчарен,
садов и древесных плантаций, отдачи в откупное содержание рыбной ловли, пристаней, торговли вином и т.д. Использовались они
на закупку скота, фруктовых и лесных саженцев, пожарных инструментов, учебных пособий, строительство и ремонт дорог,
школ, церквей и других общественных зданий.
Они же служили источником для выплат жалованья духовенству, учителям, старостам. Другие суммы защищали имущественные интересы вдов и сирот, не способных к работе, давали
возможность предоставлять колонистам ссуды на хозяйственное
обзаведение, покупку или аренду земель (после 1871 г.) [5].
Интересным примером социальной самоорганизации являются сиротские кассы. В случае, если на хозяйстве оставались малолетние дети, земельный надел умершего хозяина сдавался в
аренду, вся движимость продавалась. Полученные средства составляли сиротский капитал. Назначенные обществом опекуны расходовали сиротские деньги под контролем общества. Все, что
оставалось после расходов на сирот, выдавалось им при достижении совершеннолетия. Сиротские капиталы стали основой колонистских кредитных учреждений. К ним присоединили денежные
накопления колонистов, излишние суммы сельских приказов и
стали кредитовать колонистов под 6% годовых. Денежная сумма,
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включая сиротские капиталы, увеличивалась на 5% в год. Оставшийся процент употреблялся на возмещение убытков и составлял
резервный капитал. Годовые обороты сиротских касс были
значительными. Например, в 1903 г. годичный оборот сиротской
кассы в с. Зельц (Херсонская губерния, Одесский уезд) составил
полмиллиона руб. [6] Такие суммы позволяли приобретать земли
для безземельных крестьян. В засушливые и неурожайные годы
они предоставляли колонистам недорогие кредиты, что позволяло
избегать займов у алчных кредиторов на стороне, в чьи лапы
частенько попадали местные крестьяне [7].
После передачи земель в собственность колонистов на основании реформ императора Александра II в колониях появились
небольшие банки, кредитные товарищества и общества взаимного
кредита. С их помощью приобретались новые земли, основывались новые колонии и хутора. После 1917 г. количество кредитных
учреждений сократилось, и они не имели большого влияния на
хозяйственную жизнь.
Ослабление позиций национальной культуры в пореформенное время привели к необходимости консолидации с городским
немецким населением.
Самоорганизация городского немецкого населения имела свои
особенности. В отличие от сельского населения, оно не было
однородным в сословном и конфессиональном отношении. Городские немцы относились к различным конфессиям, сословиям и
были не только российскими, но и германскими, австрийскими
подданными. Вероисповедание также являлось основой их самоорганизации. Позднее стали создаваться национальные общества
или клубы. Они формировались по религиозному или социальному признаку, в редких случаях на основе общего подданства.
В 1845 г. было основано Немецкое благотворительное общество в Одессе, которое ставило своей целью оказывать материальную помощь нуждающимся подданным различных немецких
государств, с 1874 г.- подданным Германии. Основанное в 1861 г.
в Одессе общество Гармония объединяло образованных и состоятельных немцев для «культурного препровождения» времени [8,
с. 317–318]. Такие же цели ставили перед собой организаторы
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Одесского немецкого клуба, основанного в 1908 г. Клуб ремесленников и промышленников (основан в Одессе в 1869 г.)
объединял немцев по роду занятий. Одной из его целей была организация вспомогательно-сберегательных касс в помощь владельцам ремесленных и промышленных производств. В уставе
указывалась и другая цель- культурное проведение времени. В
1880 г. по инициативе лютеранской общины в Одессе было
основано Общество любителей гимнастики. Его цель – укрепление
физического здоровья. В 1892 г. на его основе было создано городское Одесское гимнастическое общество, которое способствовало
распространению физической культуры среди городского населения, объединяя людей разной национальности и вероисповедания [8, с. 318–326].
В последней четверти XIX столетия в России распространились антинемецкие настроения, что заставило немцев изменить основы национальной самоорганизации. Необходимостью
становится защита национального достоинства и национальной
культуры. Это стало возможным после опубликования в октябре
1905 г. Манифеста, даровавшего свободы.
В Причерноморье появляется несколько обществ, основателями которых были представители немецкой интеллигенции и
духовенства. Основная их цель – сохранение родного языка и
национальной самобытности. В 1906 г. в Одессе регистрируется
Южнорусское немецкое общество (Südrussischer deutscher Verein).
Им было основано Женское коммерческое училище в Одессе с
преподаванием на русском и немецком языках, открыты библиотека и читальный зал; организованы научно-популярные лекции по
литературе, истории, естественным наукам, гигиене; для больных
и бедных детей организовывались летние колонии на берегу моря,
рождественские елки.
В том же 1906 г. было зарегистрировано Немецкое общество
образования Южной России (Südrussischer deutscher Bildungsverein). Его деятельность ориентировалась на сельское население
Херсонской, Бессарабской, Екатеринославской и Тифлисской
губерний и области войска Донского. Основными направлениями
в его работе были повышение культурного уровня сельского
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немецкого населения и качества школьного образования в колониях, организация учительских курсов, устройство передвижных
биб-лиотек и читален.
В 1909 г. по инициативе студентов Новороссийского университета была основана Корпорация студентов-немцев для защиты
родного языка и содействия умственному и физическому развитию
[8, с. 326–346].
Объединением на политической основе был Всероссийский
союз русских немцев (1917). Ситуация в России требовала защиты
экономических и национально-культурных интересов немецкого
населения. Это можно было сделать лишь через своих представителей в Учредительном собрании, выборы в которое назначило
Временное правительство после Февральской революции 1917
года. Союз выдвинул своих кандидатов от Херсонской, Екатеринославской, Таврической и Бессарабской губерний [8, с. 347–352].
Ни один из немецких кандидатов избран не был. Учредительное собрание разогнали большевики. Началась гражданская
война, сопровождавшаяся распадом государства. Всероссийский
союз русских немцев был переименован в Союз немцевколонистов Причерноморья и продолжал свою деятельность, представляя немцев и их интересы перед всеми властями, которые сменяли друг друга до окончательного установления советской власти
в 1920 г.
Немецкие объединения, защищавшие национальное достоинство и национальные интересы, в советский период были распущены. Агрессивная атеистическая политика привела к разрушению многовековой формы самоорганизации – религиозной
общины. Для немецкого населения, религиозного и консервативного, столетиями находившегося под влиянием религиозной
культуры и духовенства, это означало крушение основ духовной
культуры. Ее не могли восполнить национально-культурные
учреждения (учебные заведения, театр и др.), которые власти
предложили немецкому населению. Тем более, что их создание
преследовало политические цели – привлечь немцев к «социалистическому строительству» [9]. Уничтожение привычных форм
хозяйственной, духовной, общественной и социальной само-
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организации привело к невосполнимым национально-культурным
потерям. Были ослаблены позиции немецкого языка, степень
владения им значительно снизилась [10]. После прихода в Германии к власти А. Гитлера в СССР начались репрессии по национальному признаку. Сотни тысяч граждан немецкой национальности были арестованы, подвергнуты принудительному выселению или расстреляны [11]. Репрессии по национальному признаку сформировали у немецкого населения отношение к собственной
нации как опасной для себя и своей семьи. Репрессии по национальному признаку исключали все возможности самоорганизации
немецкого населения в СССР.
Национально-культурные потери немецкого населения к
началу Второй мировой войны были ужасающими. Наибольший
ущерб был нанесен ликвидацией религиозных институтов. Именно
вероисповедание формировало особенности немецкой ментальности – трудолюбие, рационализм, личную ответственность, за
свою нравственность и хозяйственную деятельность, стремление к
обеспеченной жизни, угодной Богу. Вместе с верой разрушались
национальные черты характера, традиционный уклад жизни.
После начала Великой Отечественной войны специальными
постановлениями Комитета государственной обороны СССР
немецкой население было депортировано из Поволжья,
Ленинграда и Ленинградской области, Москвы и Московской
области, Саратовской Сталинградской. Ростовской, Запорожской,
Сталинской, Ворошиловградской, Воронежской, Тульской областей; Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР; Дагестанской, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской и Северо-Осетинской АССР [12]. Это означало ликвидацию мест компактного
проживания немцев, которые, хотя и в незначительной степени,
предоставляли небольшие возможности для объединения на национальной основе.
Тяжелыми для немецкого населения последствиями войны
стали враждебность и предубеждение против него народов СССР.
О существовании немцев как национального меньшинства, живущего на территории страны более полутора веков, умалчивалось.
Изучение их истории находилось под негласным запретом. У
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населения СССР возобладало ассоциативное восприятие немцев
как фашистов. Чтобы не усложнять жизнь детям, родители
перестали давать национальные имена, сохранять национальные
фамилии, отказывались от национальности. Родной язык утрачивался даже в быту, его знание скрывалось, передача последующим поколениям стала нежелательной. Степень владения им
заметно снизилась. Основа для национальной самоорганизации
полностью исчезла.
1. ПСЗ.Т.28. №21163. – С.137–140.
2. Плеская Э.Г. Немцы Причерноморья. Одесса, 2008. – С. 38–39.
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Юрій Поліщук
ВНЕСОК ВОЛИНСЬКИХ НІМЦІВ
В ЕКОНОМІЧНИЙ І КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ
(ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
В умовах розбудови Української держави та оформлення її
європейського вибору з особливою гостротою постає питання налагодження дружніх, довірливих стосунків з країнами Західної
Європи. При цьому особливе місце відводиться Німеччині, авторитет якої в Європі та світі в цілому є надзвичайно високим. В
минулому між нею та Україною існували тісні контакти. Тому
сьогодні надзвичайно актуальним є їхнє всебічне і неупереджене
вивчення, ліквідація так званих «білих плям», відмова від певних
стереотипів, що склалися в минулому. Особливо це стосується
проблем переселення німців на територію України у ХІХ ст.,
їхнього політичного, господарського, громадського і культурного
життя, взаємин з українським населенням і т.д.
Окрім теоретичної цінності, дослідження німецької колонізації як складової спільної українсько-німецької історії певною
мірою сприяє гармонізації міждержавних стосунків між Україною
та Німеччиною. Дослідження проблем історичного розвитку
національних меншин на українській території в контексті загальноєвропейських історичних процесів демонструє міжнародній
спільноті європейсько-інтеграційну орієнтацію сучасних українських науковців.
Потрібно відмітити, що проблеми історії німців України в
цілому і Волині, зокрема, давно цікавили вчених. Цей інтерес
проявився ще у ХІХ ст., коли в російських газетах і журналах
з’явилися публікації про німців в Росії та в її окремих регіонах.
Так, у 1837р. в «Журнале Министерства Внутренних Дел» був
надрукований історичний огляд поселення іноземців в Росії, а в
1850 р. там же світ побачила стаття В. Благовєщенського «Обзор
правительственных мер относительно иностранных поселенцев в
России» [1]. У цих публікаціях наводився багатий статистичний
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матеріал про колоністів, а також заходи уряду щодо активізації
переселенського процесу.
Зацікавленість до вивчення етнічного складу населення Росії
та її окремих регіонів зросла у другій половині ХІХ ст., коли потік
німецьких переселенців збільшився. Серед праць цього періоду
варто виділити дослідженн А. Вороніна «Об иностранных поселенцах в Юго-Западном крае» [2]. У ній автор на конкретному
матеріалі показав процес іноземної колонізацію Південно-Західного краю в цілому та Волині зокрема. Ця праця була однією з
перших, в якій значне місце відводилося проблемам німецької
аграрної колонізації Волині. Проте більш активно у цей час
вивчалося життя і діяльність німців Півдня Росії [3].
Як показує наведений вище матеріал, праці, що виходили в
дореволюційний період, в основному стосувалися німецької колонізації Півдня Росії і Волинь знаходила в них лише фрагментарне
відображення.
У міжвоєнний період, особливо в 1920 – 1930-ті рр., у Радянському Союзі з’явилося ряд досліджень, що безпосередньо торкалися історії німецької колонізації Волині. Це було пов’язано з
політикою «коренізації», яка давала можливість корінному населенню республіки і національним меншинам розвивати свою мову,
культуру, історію тощо. Це значно підвищило інтерес науковців до
історії появи національних меншин в Україні в цілому і на Волині
зокрема. В першу чергу це стосується українських радянських
дослідників німецького походження. Одним з них був Самуїл Ніккель. У 1935 р. вийшло його ґрунтовне краєзнавче дослідження
«Die Deutschen in Wolhynien» («Німці на Волині») [4].
У післявоєнний період радянські вчені-історики до розробки
проблем німецьких колоністів фактично не зверталися.
Потрібно зазначити, що ця проблематика не була забута в
Німеччині. 1970-ті рр. стали своєрідним етапом у вивченні історії
німецької колонізації Волині. Це було пов‘язано з тим, що там
виросло нове покоління німців, які емігрували з Волині до Німеччини, США, Канади та інших держав. Колишні волиняни почали
публікувати спогади про свою «батьківщину» [5]. У 1979 р. товариство почало видавати часопис «Wolhynische Hefte» («Волинські
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зошити»), який відіграв значну роль у вивченні німецької
колонізації Волині. Зокрема, тут друкувалися дослідження з даної
проблеми, спогади колишніх вихідців з Волині [6].
Інтерес українських науковців до минулого німецької етнічної
меншини України в цілому, та її окремих регіонів зокрема,
посилився починаючи з 1990-х рр. ХХ ст. Серед робіт цього часу слід
відмітити монографії І. Кулінича та Н. Кривця [7], В. Васильчука [8],
брошуру А. Кудряченка, І. Кулінича і В. Хохлачова [9] в яких на
підставі нових, маловідомих джерел, переважно архівних, автори
комплексно дослідили проблеми заселення українських земель
німецькими колоністами, їх економічне, громадсько-політичне,
культурне та духовне життя в другій половині XVIII – XX
століттях. Значення цих робіт у тому, що в них вперше в Україні
зроблена спроба узагальнити весь зібраний матеріал про українських німців.
Дещо осібно тут стоять дослідження авторського колективу на
чолі з М. Панчуком [10], праці Н. Щербак [11], Ю. Поліщука [12],
де аналізуються основні напрямки національної політики російського царизму в Україні наприкінці ХУІІІ – у ХХ ст., політикоправові аспекти переселення німців на її територію та регулювання владою їхнього господарського, суспільного і культурного
життя.
Тема німців України знайшла також висвітлення на сторінках
багатьох сучасних журналів, наукових збірників. Так, у 1990 –
2000-х рр. вони друкували роботи І. Кулінича, В. Сергійчука,
Б. Чирка, К. Белашової, О.Калакури, О.Рафальського, Н.Макаренко
та інших дослідників з даної проблематики [13].
Проте більшість цих праць були присвячені загальним
питанням історії німецьких поселенців на півдні України і лише
частково зачіпають проблеми волинських німців.
Слід зазначити, що в цей період з’явилася й низка публікацій,
в яких давався аналіз життєдіяльності основних етнічних груп
Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Зокрема, цій
проблематиці була присвячена монографія М. Бармака [14], в якій
автор на основі значного статистичного та фактологічного матеріалу подав характеристику єврейського, німецького і чеського
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населення Волинської губернії. Зокрема, він показав їхню чисельність, особливості розселення, господарське і культурне життя.
Більш предметно до дослідження господарського, громадського і культурного життя волинських німців підійшли О.Сулименко, Ю. Поліщук [15], М. Костюк [16].
У роботах сучасних українських дослідників уже заповнено
багато білих плям в історії волинських німців, дано об’єктивну
оцінку їхній ролі в господарському, громадському і культурному
житті регіону, але комплексно вона все ще залишається не висвітленою. Правдива ж історична інформація дасть змогу глибоко й
повно осмислити попередній досвід відносин між етнічними
німцями і корінним населенням та іншими народами Волині,
врахувати й використовувати його в сучасній українській етнополітиці та практиці державотворення України.
Проте досліджень в яких би аналізувався їхній внесок в економічний, культурний розвиток регіону, їхні взаємини з місцевим
українським населенням, представниками інших етносів, які
мешкали на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. фактично немає.
Тому автор і взявся за дану проблему.
Аналіз джерел свідчить, що поява німецьких переселенців в
Україні була пов’язана як з діяльністю російського царизму, якого
зацікавили позитивні наслідки заохочення імміграції в Німеччині
та Англії, так і певними обєктивними причинами які склалися в
Європі у ХVІІІ ст.
Сам процес переселення німців на територію Волині можна
поділити на кілька етапів:
- перший – 80-90-ті рр. XVIII ст. – 30-ті рр. ХІХ ст.;
- другий – 30-50-ті рр. ХІХ ст.;
- третій 60-80-ті рр. ХІХ ст.;
- четвертий – 90-ті рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.
Не вдаючись до детального аналізу цих етапів, хочу лише сказати, що на початку 1914 р. на території Волині уже мешкало 209
700 представників цього етносу, що складало 5 % усіх жителів
краю і 9,5 % німців Російської імперії [17, с. 84]. До речі, це був
другий показник після Новоросійського краю. [18].
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Переважна більшість переселенців спочатку прибувала з
аграрно перенаселених земель Німеччини (Бадену, Вюртембергу,
Ельзасу, Пфальцу, Західної Пруссії, Данцигу та ін.), Австрії, а згодом з території Царства Польського (Варшавська і Радомська губернії) [15, с. 32].
Виникає питання: Чому саме Волинь стала для багатьох німецьких переселенців кінцевою точкою їхньої подорожі? Адже, як свідчать архівні матеріали спочатку вони не планували тут поселятися і
прямували в південні регіони України. Аналіз свідчить, що цьому
сприяли як певні обєктивні, так і субєктивні причини.
Але спочатку були емоції. Ось яку побачили Волинь німецькі
мандрівники вступивши на її землю: «…ми їхали по Волині, чудовій і багатій землі. Люди тут нам здавались серйозніші і розумніші, ніж поляки, яких ми бачили раніше, кращими були також поля, луки і навіть будинки. Чим далі ми їхали, тим привабливішими
ставали краєвиди, які нагадували нам північну Німеччину» [19,
с. 28 – 29].
Таким чином, перетворенню Волині в регіон масового поселення німецьких колоністів сприяло поєднання декількох чинників:
- зацікавленність влади у колоністах як інструменті підриву
економічних позицій польської шляхти, яка негативно ставилася
до Російської імперії;
- інтерес місцевих поміщиків до німців, як працівників, покупців та орендарів землі;
- наявність значних площ необроблених земель та її відносна
дешевизна;
- схожість географічних, природно-кліматичних умов Волині до історичної Батьківщини та її влизькість до останньої.
Прийшовши на територію Волині німці влаштовували особливі поселення - колонії, відмінні від традиційних українських сіл.
Більшість колоній являли собою розкидані на значній відстані
один від одного двори, фактично хутори, або як би ми зараз сказали – ферми, навколо яких розміщувалась розроблена господарями
з-під лісу земля. [20, с.81]. У 1884 р. на Волині уже нараховувалося
879 німецьких колоній [21, с. 172].
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Потрібно зазначити, що уже в процесі переселення, під
впливом своїх давніх традицій, політики російського царизму у
німців Волині сформувалися основні напрямки господарської
діяльності. Ними стали землеробство, тваринництво, ремісництво,
підприємництво. Але головним об’єктом прикладання рук у
колоністів все ж була земля, заради якої більшість з них і їхала на
Волинь. Багато земель в регіоні до появи на них німців взагалі не
оброблялося і лише завдяки їхньому умілому господарюванню
вони перетворилися на квітучі поля. І таких земельних площ було
чимало. На це, зокрема, вказував у своєму рапорті волинському
губернатору однин з чиновників. 14 березня 1894 р. він написав:
«Зі зрубів, завалених пеньками, з дрібних чагарників... вони (волинські німці) робили чудові поля, зводили на ділянках своїх
ошатні будівлі і вклали багато праці з наміром надовго оселитися в
новій батьківщині... вони не змінювали віри, не полишали мови,
навіть більше, залишались в душі істинними німцями, які шанували Вільгельма і Бісмарка... Та в той час, як чехи займали
найкращі землі, німецькі колоністи брали те, що ніхто не хотів
брати і нікому не ставали поперек дороги» [22, арк. 12].
Визнавав заслуги німців у господарському освоєнні краю і
Волинський губернський предводитель дворянства С. Уваров, що
представляв інтереси місцевих поміщиків. Він підрахував, що
лише з 1884 по 1892 р. «внаслідок кропіткої праці німецьких колоністів 800 тис. десятин землі були переведені з категорії безперспективних у категорію високоефективних земельних ресурсів» [23, арк. 249 – 252]. Безумовно це сприяло тому, що Волинська губернія за розмірами сплати податків у державний бюджет
зайняла одне з перших місць в Російській імперії. Причому
кількість цих податків на 300 тис. руб. перевищила призначену
норму [24, с. 22].
Аналіз архівних джерел свідчить, що волинські німці мали також високоорганізоване тваринництво, що базувалося на традиційних німецьких породах худоби, яку вони розводили в регіоні. Цим
вони внесли значний вклад у розвиток тваринництва на Волині. А
воно займало провідні позиції не тільки в Україні, а й в усій Російській імперії. Так, за кількістю овець на 100 сільських мешканців
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край займав в Україні друге місце, поступаючись лише Таврійській губернії, а за кількістю великої рогатої худоби він займав
перше місце в імперії. Більше того, у міжнародному масштабі
попереду Волині за кількістю великої рогатої худоби на 100 сільських мешканців перебували лише Данія і США [25, с. 94]. Отриману тваринницьку продукцію німецькі колоністи переробляли і
збували на місцевих ярмарках, а їхній сир і масло користувалися
значним попитом не лише на території губернії, а й далеко за її межами.
Важливе місце в господарській діяльності волинських німців
займало ремісництво. Це було зумовлено тим, що весь сільськогосподарський реманент вони виробляли самі. На основі архівних
джерел нам вдалося встановити, що усі основні «материнські колонії» мали ремісничі майстерні, які задовольняли потреби навколишніх колоній у сільськогосподарському реманенті, побутових
речах і т.д. Варто зазначити, що на Волині колоністи навіть
започаткували виробництво двигунів для млинів, які користувалися попитом як на території губернії, так і за її межами.
Слід зазначити, що прогресивний досвід німецьких господарств став прикладом для багатьох волинських селян. Російський
дослідник німецького походження К. Ліндеман писав, що: «… там,
де поселення німців і села місцевих селян знаходяться в близькому
сусідстві, там між тими й іншими давно вже встановилися дружні
господарські і торгові відносини. Українські і німецькі сім’ї інколи
рідняться через шлюби їхніх дітей. Багато колоністів дали своїм
синам освіту в російських гімназіях та університетах і послали їх
потім на службу державі у внутрішніх губерніях Росії та її околицях. Багато осіб, які займають високі посади в армії є також
дітьми колоністів-німців» [26, с. 271 – 272].
Близькі стосунки з українцями та місцевою владою підтримували й заможні німці-землевласники. Прикладом цього може
бути стародавній рід Арндтів, який одним з перших поселився в
регіоні ще на початку ХІХ ст. Вони були прекрасними господарями, відомими громадськими діячами. Арндти за власні кошти побудували земську школу в селі Березівка Житомирського
повіту, в якій вчилися українські та німецькі діти. Навчання про-
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водилося російською та німецькою мовами [27, с. 10]. Слід
зазначити, що це приміщення збереглося і до сьогодні.
Один з представників роду Арндтів – Йоган закінчив юридичний факультет Київського університету, був обраний до
Російської Державної Думи. Він активно сприяв створенню в
Житомирі органів земського самоврядування і плідно там
співпрацював з українцями. Цікавою сторінкою його біографії є те,
що він захищав житомирських євреїв від погромів у 1905 р. Варто
також зазначити, що він був одружений на українці Юлії Шимченко [27, с. 9].
Рід Арндтів прославився також своєю культурою землеробства. Завдяки їхній наполегливій праці вдавалося окультурити
значні земельні площі в Житомирському повіті. В окремих селах
вони заклали парки. Так, і сьогодні в центрі села Черемошне
Житомирського району Житомирської області продовжують милувати селян дерева стародавнього парку, висаджені ще Арндтами у
ХІХ ст.
Волинські селяни також вчилися у колоністів ремеслам, які
були в них надзвичайно розвинутими. Варто зауважити, що окремі
німецькі колонії ставали своєрідними центрами ремісничої справи,
де працювали й українці. Так, далеко за межами губернії своїми
ремісничими виробами славилася колонія Анета Новоград-Волинського повіту, де поряд з німцями працювали й українці.
Проте ця колонія відома не лише цим, а й тим, що дала життя
багатьом відомим людям. Зокрема в Анеті у 1913 р. народився німецький, радянський поет і письменник Герберт Генке [28, s. 64].
Звичайно, що контакти колоністів з оточуючим місцевим
населенням відбувалися передусім на економічній основі. Це підтверджується тим, що українські селяни знаходили у колоністівгосподарів, фабрикантів не тільки добре оплачувану роботу, а й
можливість отримати дешевий кредит. Незважаючи на існування
Земельного банку, вони зверталися за кредитами саме до колоністів, що свідчило про довіру, яка існувала між ними.
Вплив колоністів на розвиток сільського господарства на
Волині виявився також у створенні хутірських господарств. Аналіз
джерел свідчить, що завдяки зразковому господарюванню нім-
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цями-колоністами, на Волині було створено цілу низку показових
хутірських господарств, куди приїжджали переймати досвід селяни з інших губерній імперії [29, арк. 1]. Це свідчить про те, що ще
задовго до Столипінської аграрної реформи волинські німці активно демонстрували переваги фермерського господарювання.
Безумовно у тому, що Волинська губернія була серед кращих в
імперії щодо створення хутірських господарств під час проведення
цієї реформи, була і частка волинських німців, які на практиці
показали їхню перевагу. Як результат, за роки її проведення 95,7 %
волинських господарів стали юридичними власниками землі, а 20
% з них господарювали на хуторах і відрубах. При цьому найкращі
показники були у Новоград-Волинському, Житомирському, Рівненському, Луцькому та Володимир-Волинському повітах, де був
найбільший відсоток німецького населення [25, с. 93].
Слід зазначити, що німці крім культури рільництва, відзначалися також садівництвом та городництвом. Кожна німецька
садиба на Волині була оточена чудовими садами. Більшість колоній, які раніше знаходилися в лісах та болотах поступово перетворювалися в квітучі сади й отримували відповідні назви. Так, у
Житомирському повіті такою була колонія «Blumental» (нині
с. Цвітянка Червоноармійського району Житомирської області).
Українські селяни, що проживали в навколишніх селах купували у
німців саджанці фруктових дерев і теж обзаводилися садами [30].
Вплив колоністів на навколишнє місцеве населення відчувався і в інших процесах. Так, в 60 – 70-х роках ХІХ ст. у зв’язку
з розвитком капіталістичних відносин і появою ринку сільськогосподарської робочої сили розпочинається масове залучення
українців до роботи в німецьких колоніях. Як правило, це були
сезонні робітники, які повертаючись додому несли з собою навички і досвід поліпшеного господарювання для своїх земельних ділянок. Ці зв’язки сприяли зближенню колоністів і корінного
населення, вивченню мов як однією, так й іншою стороною. На це,
зокрема, у своєму «Словнику волинських німців» вказує німецький дослідник Йоган Янс [31, s. 153 – 173].
Таким чином, місцеві селян переймали у німців методи
обробітку землі, застосування сівозмін, використання органічних і

42

Історія німців України

неорганічних добрив, елітних сортів сільськогосподарських культур, порід робочої і продуктивної худоби тощо. Цим усі вони
внесли значний вклад у формування на Волині прошарку «міцних
господарів», як основи стабільності її сільськогосподарського
виробництва. На це, зокрема, вказує середня прибутковість однієї
десятини селянської землі. Якщо в усіх українських губерніях у
1910 – 1913 рр. вона не перевищувала 10 руб. на рік, то на Волині
вона складала 21 руб. [32, с. 141], а в заможних селянських
господарствах – 25,5 руб. Це не набагато менше, ніж у великих
капіталістичних маєтках. Так, у Терещенків прибуток з однієї
десятини землі становив 27 руб. [33, с. 85].
Загальновідомо, що важливе місце в житті німецьких
колоністів займала релігія. На новому місці проживання поселенці утворювали компактні релігійні громади, які і слідкували за
збереженням традиційної релігійності у побуті, роботі,
повсякденному житті.
Потрібно зазначити, що протестантська релігія викликала
інтерес у певної частини українських селян і робітників. Особливо
це стосувалося сектантства (баптизм, штундизм), а край на початку ХХ ст. став своєрідним всеросійським баптистським центром де
проводилися з’їзди прихильників цієї протестантської течії.
Відомий місіонер О. Недзельницький пояснював таку
зацікавленість тим, що: «...місцевий народ бачив, що німці
живуть краще від них, і думав, що це кращий народ, тому
що віра їхня найкраща» [34, с. 28]. Крім того, українці бачили,
що завдяки релігії більшість німців уміли читати і писати, адже це
необхідно було для обряду конфірмації. Селяни ж у переважній
більшості були неписьменними і німці досить часто ставали для
них першими, а то і єдиними вчителями грамоти і при цьому
поступово почали залучати їх до своїх віровчень.
Штундисти розповсюджували серед місцевого населення
релігійну літературу російською мовою. Представники цієї секти
нікого не навертали у реформаторську віру, а переконували людей
вчитися грамоті, щоб самим читати Святе Письмо і намагатися за
прикладом німецького братства «Друзів божих» (Stund) жити по-
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християнськи і відмовитися від шкідливих звичок (пияцтво,
куріння тощо). [35, c. 145].
Як результат, непоодинокими були випадки переходи волинських
селян у протестантизм і навпаки волинських німців у православ’я.
Слід зазначити, що православ’я приймали не тільки прості колоністи,
але й досить заможні. Так, прийняла православ’я сім’я Ріхтерів у Житомирі. Майбутній всесвітньо відомий піаніст Святослав Ріхтер був охрещений у Михайлівській церкві м. Житомира у 1915 р.[28, s. 64 – 65].
Ще однією зоною взаємодії волинських німців і місцевого
населення була освіта. Сучасник подій А. Забєлін констатував: «Як
тільки кілька десятків сімей колоністів селяться на близькій відстані, зразу ж влаштовують складчину, будують будинок, наймають вчителя і відкривають школу» [21, с. 329].
Як результат, наприкінці ХІХ ст. на Волині існувала досить
розгалужена система німецьких освітніх закладів, чисельність
яких не поступалася російським. Хоча кількість німецьких колоністів була в рази меншою від українського (воно взагалі не мало
своїх шкіл – Ю. П.) і російського населення. На це, зокрема, вказував «Русский вестник». У статті «Немцы Волыни» розміщеній у
цьому часописі підкреслювалося, шо «на Волині 50 % усіх шкіл –
німецькі при тому, що частка німців у загальній кількості населення становить лише 10 %» [36, с.118]. Зокрема, в Житомирському повіті наприкінці ХІХ ст. нараховувалося 83 німецькі школи й 28 російських, в Новоград-Волинському, відповідно, 71 і 22, в
Луцькому – 52 і 22, Рівненському – 32 і 15. [36, с. 290].
Потрібно відмітити, що волинські німецькі школи не були
закритими для місцевого населення, представників інших етнічних
груп. Непоодинокими були випадки, коли в лютеранських школах
навчалися діти українських селян. Наприклад, мешканці с. Радичі
Житомирського повіту Волинської губернії виявили бажання
навчати дітей у школі німецьких колоністів. Попечитель Київського навчального округу не заперечував, але висунув низку
умов, серед яких: вчитель повинен бути тільки особою російського
походження та православного віросповідання; місцева колонія
повинна забезпечити утримання православного священика і колоністи пішли на це хоча це їм обходилося в «копійку» [37, арк. 123].
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Наведений вище матеріал свідчить, що між німецькими колоністами та місцевим населенням на Волині існували тісні економічні, громадські, релігійні, культурні контакти, що
характеризувалися взаємовпливами та взаємозбагаченням. Волинські німці, знайшовши тут свою другу батьківщину, органічно влилися в місцеві господарські та суспільні умови й активно сприяли
розвитку сільського господарства, промисловості, ремесел та
культури. Більш того, волинські німці принесли в регіон не лише
нові, передові технології землеробства, тваринництва, садівництва,
а й новий тип організації сільського життя. Якщо хочете нову його
філософію. А саме – фермерство. Про що, до речі ми сьогодні
говоримо і визнаємо, що в сучасній Україні не вистачає культури
фермерства. При цьому це було зроблено не в науковому середовищі чи у владних кабінетах, а в реальному житті, яким жили
сотні тисяч волинських селян, які при першій же можливості почали використовувати цей досвід в реальній практиці як тільки це
стало можливим, а саме в період Столипінської аграрної реформи.
Крім того, німецькими колоністами були привнесені на
Волинь й інші, відмінні від православя і католицизму, які були
традиційними для цього регіону, релігійні підходи протестантизму. При цьому взаємодія відбувалася не на рівні еліт, що ми
могли спостерігати у ХVІІ ст. на прикладі Юрія Немирича, а на
рівні селян і ремісників. Це, на наш погляд, сприяло просуванню в
широкі народні маси європейських підходів, європейських культурних практик і цінностей з їхньою релігійною різноманітністю і
терпимістю.
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Олена Берестень
ОСВІТЯНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ
ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
(НА ПРИКЛАДІ ТОВАРИСТВА М. ОЛЕКСАНДРІВСЬКА)
Метою нашого дослідження є виявлення причин відкриття
та основних направлень діяльності освітянських товариств
німецькомовних колоністів Півдня України. Проблематика представленого дослідження є доволі актуальною, оскільки сьогодні
освіта в Україні потребує змін і досвід роботи німецьких товариств
може бути використаний для просвіти національних меншин, які
мешкають на території країни.
Основним стимулом для створення німецькомовних просвітницьких товариств став Урядовий «Маніфест 17 жовтня» 1905
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року, який зумовив організаційне становлення та активізацію
просвітянсько-культурницької діяльності різноманітних громадських об’єднань німців-колоністів та менонітів, які мешкали на
південноукраїнських теренах, актуалізувавши цілу низку проблем
національно-культурницького відродження.
На початку ХХ століття однією з найголовніших внутрішніх
проблем німецькомовної спільноти Півдня України була проблема
адаптації національної системи початкової освіти до нових соціально-економічних реалій та суспільно-політичних умов внутрішнього життя Російської імперії. Започатковані в 1905-1908 роках німецькомовними колоністами просвітянські товариства мали
на меті всебічне сприяння підвищенню загального рівня освіти та
духовності представників колоністської громади, оскільки створена ще на початку ХІХ століття система початкової та середньої
освіти через власну відсталість, консервативність та фінансову
неспроможність не задовольняла освітянських вимог колоністського соціуму, який гостро відчував брак високопрофесійних
кадрів у різних галузях сільського господарства та промисловості.
Активна культурно-просвітницька діяльність громадських
організацій та товариств німців-колоністів знаходилась у фокусі
дослідницької уваги значного кола вітчизняних та закордонних
дослідників і науковців, зокрема: Д. Брандеса, А. Айсфельда,
Е. Г. Плеської-Зебольд, Т. Шевельової. Так, А. Айсфельд зокрема
підкреслив провідну роль місцевої еліти, яка добре розуміла
доцільну необхідність організаційної консолідації розпорошеного
культурного та просвітницького руху в колоністських громадах
Півдня України, з метою їх пристосування до вимог тогочасної
сучасності [10, S. 66]. Д. Брандес відзначаючи процес організаційної активізації державних, релігійних та суспільних установ, звернув увагу на той факт, що після революції 1905 р. вони зосередили
свою діяльність на прогресивному оновленні просвіти німецьких
колоній [8, S. 324]. Е. Г. Плеська-Зебольд у своїй ґрунтовній монографії приділила значну увагу зародженню, становленню та розвитку німецьких просвітницьких організацій, які зробили великий
внесок у відродження культури, освіти, мови, літератури в німецьких колоніях Півдня України [3, с. 326-347]. Інше її дослідження
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було присвячене діяльності просвітницьких товариств міста Одеси, де вона спробувала порівняти і виявити їх характерні риси [2, с.
44]. Т. Шевельова на основі архівних документів зробила глибокий
аналіз статуту Південноросійського німецького товариства та вказала на його особливості [4, с. 206]. Головним завданням цієї організації на початковому етапі була охорона національної самобутності, віри та мови. Метою нашого дослідження є вивчити специфіку діяльності Німецького товариства освіти м. Олександрівська (сучасного Запоріжжя).
Оскільки на початку ХХ століття, у добу активної політичної
консолідації мас, в осередку німецьких колоній вперше пролунав
заклик до об’єднання заради висунення специфічних політичних
вимог даної групи населення, ця ідея стала у пригоді під час пропаганди просвітництва серед німецьких колоністів Півдня України. Товариство, як суспільна організація, що мала підтримку держави, користувалося перевагами, в порівнянні з поодинокими
виступами окремих меценатів, завдяки масовості та масштабності
своєї діяльності. Отже, на початку 1900-х років саме товариства
стали одними з найбільш поширених форм культурної, просвітницької, благодійної діяльності німецької спільноти південноукраїнського регіону. Вони з’явилися майже в один і той же час у
великих містах та найбільших німецькомовних колоніях Півдня
України.
Причинами створення Німецького товариства освіти м. Олександрівська стали активні процеси русифікації та асиміляції, які
мали масштабний характер у місті. Ініціатором відкриття товариства став доктор Шпендлер. Головою першого засідання, яке
відбулося 20 серпня 1906 року, став пастор Рат. У своєму виступі
він відзначив, що німці є частиною всього населення, які проживають дисперсно на всій території Росії, саме через це вони можуть бути асимільовані корінним населенням. Причому причину
цього процесу він вбачав не у русифікаторській політиці уряду, а у
специфіці німецького населення. За словами пастора Рата,
«...жодна нація так швидко не здається, як німецька...» [5, S. 3].
На наш погляд, цей вислів є надто суб’єктивним, оскільки
представники будь-якого національного етносу, які мешкають в ін-
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шому культурному середовищі та протягом достатньо великого
періоду не мають зв’язку з прабатьківщиною, стають найбільш
вразливими у плані асиміляції, що є природнім процесом.
Для збереження основних засад німецької нації у Росії пропонувалося відкрити інститут, який би мав завдання розробити
методи протистояння небезпеці русифікації. Мета Німецького
товариства освіти м. Олександрівська полягала у забезпеченні та
підвищенні рівня німецької культури. Основну увагу пропонувалося приділяти школам. Законодавчою засадою забезпечення подібної діяльності став «Маніфест» 17 жовтня 1905 року,
який декларував свободу дій національних меншин у сфері освіти
[1, арк. 6].
Статут товариства, який розробив доктор Шпендлер, був
затверджений на перших зборах. Активні дебати викликало
питання про участь Німецького товариства освіти м. Олександрівська у політичному житті Російської імперії [9, S. 3]. З приводу
майбутніх виборів до І Державної думи, деякі члени організації
вважали необхідним, щоб товариство взяло активну участь у
передвиборчій кампанії. Головним завданням організації було
провести у Думу німецьких депутатів та протистояти анархічним
проявам інших політичних сил. Їх опоненти мали іншу точку зору:
політична діяльність товариства паралізує його культурну роботу,
яка планувалася як основна. Головною причиною, яка, на думку
опонентів, не давала можливості товариству брати участь у передвиборчій кампанії, було те, що серед членів організації були
представники різних політичних партій. Ця ситуація не дозволила
б проводити єдину політичну програму. В результаті голосування
було прийнято рішення не надавати товариству політичного
характеру та обмежитися лише культурною діяльністю. Подібна
«пасивність» організаторів товариства пояснюється розмаїттям їх
політичних поглядів, непідготовленістю до активної політичної
діяльності, відсутністю досвіду політичної боротьби [6, S. 3].
На цих же зборах було обрано правління Німецького товариства освіти м. Олександрівська. Членами цього органу були доктор Шпендлер (Кічкас), доктор Ведер, вчитель Д. Епп (Хортиця).
Вони мали підготувати до затвердження статут товариства. У пер-
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шому параграфі цього документу було вказано, що досягнення
мети товариства має здійснюватися за рахунок заснування та
фінансового забезпечення шкіл, бібліотек, лікарень, амбулаторій,
дитячих притулків, надання стипендій, тощо, а також організації
загальноосвітніх курсів, народних лекцій, екологічних та кредитних товариств, надання допомоги переселенцям, пошук місць, придатних для переселення, підтримки відкриття товариств подібного
освітнього напрямку.
Як бачимо, товариство не обмежувалося лише культурною
діяльністю. У сферу його завдань входила ціла низка соціальноекономічних питань, які вимагали негайного вирішення. Саме це
суттєво відрізняло Німецьке товариство освіти м. Олександрівська
від інших товариств, які існували в той же період. На появу цих
специфічних завдань вплинув представник менонітської спільноти
Д. Епп, який був членом правління. Вочевидь, керівництво товариства бажало зацікавити якомога більше колоністів, як німців, так
і менонітів.
Пункт 7 статуту Німецького товариства освіти м. Олександрівська передбачав можливість вступу до товариства як чоловіків,
так і жінок. Використовуючи менонітську практику, організатори
товариства оригінально вирішили проблему з розміром членських
внесків, які розраховувалися відповідно до статку бажаючого
вступити у товариство [там само] (див. табл. 1).

Статок
не більш ніж 600 крб.
600 – 1200 крб.
1200 – 2000 крб.
2000 – 6000 крб.
6000 – 10000 крб.
більш, ніж 10000 крб.

Таблиця 1
Розмір внесків
2 крб.
3 крб.
4 крб.
6 крб.
10 крб.
25 крб.

Такий диференційний підхід до нарахування внесків забезпечував можливість вступу до лав товариства максимальної кіль-
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кості бажаючих. Крім того, незаміжні дівчата та заміжні жінки,
згідно статуту, мали платити половину розміру внеску, що безперечно було запозичено у менонітів.
Права та обов’язки всіх членів товариства були рівні. Під час
ліквідації Німецького товариства освіти м. Олександрівська усі
його кошти, якщо не буде прийнято інше рішення, мали перейти
до Євангелічного закладу м. Олександрівська [7, S. 6]. Як бачимо,
незважаючи на вузькоспеціалізовану назву, Німецьке товариство
освіти м. Олександрівська не планувало обмежуватися лише
просвітньою діяльністю. Бажання товариства взяти на себе вирішення фінансових, екологічних, переселенських питань свідчить
про те, що у німецькому соціумі не було інших організацій, які
могли б взяти на себе вирішення подібних проблем. Незважаючи
на те, що товариство виникло у м. Олександрівську, пункти статуту показують, що коло його завдань було орієнтовано на населення
німецьких та менонітських колоній. Це й обумовило значне розширення сфери діяльності даної організації.
Період проведення цих заходів в межах діяльності культурнопросвітницьких товариств був дуже коротким (з 1906 по 1914
роки), адже напередодні Першої світової війни подібні організації
було закрито з причини небезпеки формування національно свідомого елементу, ворожого, на думку російського уряду, національним інтересам держави. Наступні революційні події 1917 року,
Громадянська війна і встановлення в Україні радянського ладу також не сприяли закріпленню культурологічних надбань 1906-1914
років. Тому можна сказати, що культурно-просвітницька діяльність німецьких колоністів початку ХХ століття лише окреслила і
акцентувала увагу німецькомовного соціуму на тих питаннях сфер
культури і освіти, які вимагали негайного вирішення, і запропонувала оригінальні методи їх вирішення.
Серед перспектив дослідження даної проблеми є вивчення
діяльності менонітських та католицьких установ аналогічного або
схожого профілю діяльності у зазначену в дослідженні, післяреволюційну та радянську добу.
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Юрій Берестень
ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВЛЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СЕРЕДНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ В НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЯХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
(НА ПРИКЛАДІ ЕЙГЕНФЕЛЬДСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ШКОЛИ)
Останні часом спостерігається надзвичайно активне зростання
дослідницького інтересу як вітчизняного так і закордонного наукового загалу до проблем історії окремих етнічних груп населення
Півдня України, що є наслідком динамічного розгортання процесу
історичного пізнання, поглиблення його евристичної складової,
намагання всебічно осмислити вагомі соціально-економічні та
соціокультурні здобутки національних меншин, вписавши їх в
загальний фактографічний контекст вітчизняної та регіональної
історії.
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Однією з стрижневих проблем етнічної історії південноукраїнських теренів – є вивчення різноманітних аспектів соціокультурного поступу німецькомовної колоністської спільноти,
представники якої проживали на всьому просторі північно-чорноморського та азовського узбережжя Російської імперії в чисельних
дисперсно розташованих поселенських комплексах.
Історія системи початкової та середньої освіти, що функціонувала в німецьких колоніях Півдня України в ХІХ – на початку ХХ
століття стала об’єктом дослідження чисельних розвідок як вітчизняних так і закордонних науковців. Так, окремі сюжети з історичного минулого становлення та розвитку системи початкової та
середньої освіти представлені в наукових розвідках вітчизняних та
закордонних дослідників: І.П. Задерейчука, І. Черказьянової,
О. Лебтаг [2; 3; 4; 8].
Проте, попри видиму фактографічну ґрунтовність, аналітичну
змістовність отриманих висновків та узагальнень сучасного вітчизняного та закордонного історіографічного процесу, поза фокусом
наукового аналізу дослідників лишились окремі аспекти становлення та діяльності в німецькомовних колоніях південноукраїнських губерній Російської імперії навчальних закладів початкової
та середньо-професійної сільськогосподарської освіти. Однією з
таких тем є історія заснування та функціонування Ейгенфельдської
сільськогосподарської школи в к. Ейгенфельд Мелітопольського
повіту Таврійської губернії.
На межі ХІХ – ХХ століть німецькі колонії Півдня України
переживали період динамічної соціокультурної та господарчої
трансформації, викликаної бурхливими процесами модернізації
місцевої економіки. Загальне зростання продуктивності сільськогосподарського виробництва в поселеннях представників німецькомовної спільноти, яке фіксується в даний період дослідникамиекономістами, було зумовлене не тільки екстенсивним розширенням виробничої інфраструктури колоній, але й динамічною інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва, яка характеризувалась широкомасштабним впровадженням інноваційних технологій, практичним використанням сучасної на той час сільськогоспо-
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дарської техніки та механічних знарядь праці, передових агротехнічних прийомів та методів обробітки ґрунту, тощо.
Становлення модерної виробничої інфраструктури колоній,
загальне ускладнення та вдосконалення технологічного процесу
організації сільськогосподарського виробництва, поява й широке
застосування в колоністському виробництві машинних та агротехнічних інновацій – дані чинники розвитку господарчого життя
викликали на внутрішньому ринку південноукраїнських губерній
інтенсивне зростання попиту на кваліфіковану робочу силу та
високоосвічені професійно-технічні кадри, брак яких гостро відчувався на виробництві.
В свою чергу, інтенсифікація сільського господарського виробництва в німецьких та менонітських колоніях Півдня України
поставила перед системою початкової та середньої освіти якісно
нові вимоги щодо професійної підготовки фахівців, добре обізнаних з технічними інноваційними особливостями організації сучасного сільськогосподарського виробництва. Таким чином, господарчий поступ колоній надав потужного імпульсу для прискореного трансформаційного розвитку одного із головних компонентів
соціальної інфраструктури – освітньої галузі, яка мала потужний
науково-педагогічний потенціал для підготовки кваліфікованих
кадрів для потреб місцевого сільського господарства та промисловості. Фактично, інноваційні зміни в сільськогосподарському
виробництві зумовили інституційне становлення системи початкової та середньої професійно-технічної аграрної освіти, яка
повинна була на більш високому та якісному рівні вирішити проблему забезпечення сільськогосподарського виробництва висококваліфікованими кадрами.
На даному етапі суспільного поступу колоністської спільноти
її стратегічне завдання полягало в формуванні в суспільній свідомості колоністів іміджу соціальної престижності професійноїтехнічної сільськогосподарської освіти, активній пропаганді серед
жителів колоній просвітницьких ідей, які підкреслювали її вагому
виробничу практичність, необхідну доцільність для подальшого
економічного поступу.
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Одним із пріоритетних завдань для населення колоній в даній
царині було створення законодавчих підвалин для інституційного
становлення професійно-технічних закладів сільськогосподарської
освіти, модернізаційного оновлення існуючої системи початкової
освіти, визначення та реалізації системи практичних адміністративних заходів щодо організаційного оформлення місцевих
громадських інституцій колоністів, які повинні були здійснювати
фінансове забезпечення нових навчальних установ, налагодити
постійний громадський моніторинг за їх навчально-професійною,
педагогічною, виховною та фінансово-економічною діяльністю.
Всебічний аналіз наявного джерельного комплексу дає підстави стверджувати, що ініціатором розбудови системи професійно-технічної сільськогосподарської освіти в німецьких та
менонітських колоніях Півдня України була місцева інтелігенція,
яка в силу високого фахового освітнього рівня, предметного розуміння реалій та актуальних потреб економічної системи колоній,
наочно усвідомлювала практичну необхідність оптимізаційного
узгодження системи початкової та середньої освіти з нагальними
виробничими умовами та практичними вимогами місцевої економіки й регіонального ринку праці. Так, в 1905 році пастор лютеранського приходу Фрейденталя Я. Штах в низці публікацій в
місцевих німецькомовних друкованих виданнях звернувся до населення колоній з закликом, в якому аргументовано доводив тезу
про необхідність та практичну доцільність створення освітянської
громадської організації колоністів – Південноросійської німецької
освітянської спілки, яка повинна була сприяти модернізації та оновленню системи початкової, середньої освіти в південноукраїнських
колоніях німців та менонітів у відповідності до вимог часу [9].
В 1906 році колоніст очолив евангельсько-лютеранський приход в колонії Ейгенфельд Ейгенфельдської волості Мелітопольського повіту Таврійської губернії. Прибувши на нове місце служби, пастор розпочав активну діяльність зі створення розгалуженої
мережі громадських осередків просвітницьких колоністських
організацій, магістральне завдання яких полягало у всебічному
вирішенні поточних проблем розбудови початкової та середньої
професійно-технічної сільськогосподарської освіти [11, с. 159].
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Беручи до уваги нагальні кадрові потреби місцевого сільськогосподарського виробництва, пастор Я. Штах виступив з ініціативою створення на базі колонії Ейгенфельд спеціалізованого
середньо-професійного навчального закладу, який повинен був
надавати підростаючому поколінню німецьких колоністів сучасну
агротехнічну освіту [11, с. 159]. За задумом громадського діяча,
початкове сільськогосподарське училище з часом повинно було
перетворитися у спеціалізовану середньотехнічну сільськогосподарську школу, атестат якої давав право колоністам на вступ до
різних технічних факультетів вищих навчальних закладів Російської імперії та Європи. Таким чином, Ейгенфельдська сільськогосподарська школа з перших днів свого існування повинна була
виконувати важливу громадську функцію – бути своєрідним
соціальним ліфтом, який відкривав колоністському загалу масовий
доступ до вищої технічної освіти імперії, яка повинна була
допомогти їм забезпечити збереження лідируючих позицій в
сільськогосподарському виробництві в південноукраїнських
губерніях країни.
Вірно визначивши та сформулювавши стратегічні пріоритети
загального напрямку розвитку професійно-технічної аграрної освіти, колоніст доклав значних інтелектуальних й організаційних зусиль до створення функціональної системи фінансового забезпечення майбутнього навчального закладу. Оскільки бюджети
місцевих колоністських громад не мали у своєму розпорядженні
додаткових фінансових ресурсів необхідних для цільового матеріального забезпечення сільськогосподарської школи, то пастор
вирішив звернутися за фінансовою підтримкою безпосередньо до
населення колоній та окремих заможних колоністів, які мали
достатні власні капітали.
В 1906 році Я. Штахом була розгорнута широкомасштабна
благодійницька кампанія зі збору коштів на будівництво споруд
школи. За два місяці інтенсивної пропагандистської діяльності
громадському діячеві вдалося зібрати чималу суму – 10000 карбованців, які були надані місцевими жителями у вигляді чисельних
доброчинних внесків та пожертв [11, с. 159; 12]. Проте, як засвідчив час, і цих благодійницьких коштів хронічно не вистачало для
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повномасштабної реалізації освітнього проекту, оскільки останній
мав на меті будівництво цілого навчально-виробничого комплексу,
до складу якого входили аудиторії, бібліотека, учнівський гуртожиток, окремі оселі для вчителів, майстерні, стайні, ангари для
зберігання й ремонту сільськогосподарської техніки, тощо.
Найоптимальнішим виходом із патової фінансової ситуації,
що склалась, було отримання на будівництво дешевого довготермінового кредиту під особисті гарантії членів училищної спілки.
Так, в 1907 році колоністам була взята в місцевій ощадно-позичковій установі – вівчарній касі Пришибської та Ейгенфельдської
волостей – під невеликі відсотки довготермінова позика [6, с. 1].
Відкриття нової кредитної лінії вирішило всі нагальні проблеми
фінансового забезпечення будівництва майбутньої сільськогосподарської школи, надавши потужного імпульсу для інтенсивного розгортання будівельних робіт.
Паралельно пастором Я. Штахом були успішно вирішені адміністративні проблеми організаційного становлення громадської
установи, яка мала патрімоніально опікуватись господарчими,
фінансовими та економічними потребами нового професійно-технічного закладу аграрної освіти. Так, 7 лютого 1907 року таврійським губернатором В.В. Новицьким був затверджений статут
Ейгенфельдської училищної спілки, метою організації якої, було
надання дітям колоністів «як майбутнім землевласникам, у відповідності до вимог часу загальної та спеціальної сільськогосподарської освіти» [6, с. 1].
Затвердження статуту Ейгенфельдської шкільної спілки сприяло її перетворенню на повноцінного суб’єкта господарської та
фінансово-економічної діяльності, який займався матеріальним
забезпеченням сільськогосподарської школи.
Головним пріоритетом організаційної роботи нової колоністської громадської організації було масове залучення до її лав
самодіяльних колоністів – власників чисельних сільськогосподарських підприємств. Так, із 400 господарів церковного
приходу Ейгенфельду 315 стали членами шкільної спілки, що свідчить про розуміння колоністським загалом практичної цінності,
вагомої значущості та доцільності здобуття професійно-технічної
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сільськогосподарської освіти, яка почала розглядатись колоністами як одне із потужних джерел зростання продуктивності
сільськогосподарського виробництва [11, с. 159]. Показовим є той
факт, що перед початком Першої світової війни, загальна чисельність членів спілки дорівнювала близько 1000 осіб, які в якості
фінансової підтримки школи надали благодійницьких грошових
внесків на суму понад 2500000 карбованців [11, с. 159]. У
відповідності до нормативних положень статуту, кожен член громадської організації повинен був сплачувати щорічний внесок,
загальний розмір якого дорівнював 200 карбованців. Для почесних
членів шкільної спілки розмір щорічного грошового внеску дорівнював 500 карбованців. Ці виплати й становили основу фінансового капіталу сільськогосподарської школи.
Вже 13 лютого 1907 року були проведено перші установчі
збори Ейгенфельдської шкільної спілки, а 27 лютого 1907 року
відбулась урочиста церемонія закладки першого каменю будівлі
майбутньої сільськогосподарської школи [11, с. 159]. Подібна
оперативність наглядової ради шкільної спілки була продиктована
невідкладними потребами колоністського соціуму та сільськогосподарського виробництва в висококваліфікованих технічних
кадрах.
Консолідації зусиль значної кількості мешканців німецьких
колоній Ейгенфельдської та Пришибської волостей зумовили форсований темп будівництва шкільних споруд, який тривав попри
хронічний брак фінансів та традиційні проблеми організаційного
характеру. Більша частина місцевих жителів ейгенфельдських
колоній взяли найактивнішу участь у споруджені приміщень навчально-виробничого комплексу школи, що, в кінцевому підсумку,
значно зменшило її загальну собівартість, оскільки в якості пожертв та доброчинних внесків колоністи надавали необхідні будівельні матеріали – цеглу, деревину, глину, вапно, пісок, черепицю,
тощо [11, с. 160].
В процесі підготовки до відкриття майбутнього професійнотехнічного навчального закладу члени училищної спілки стикнулися з цілою низкою господарчих проблем, які вимагали невідкладного розв’язання. Так для організації повноцінного навчаль-
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ного процесу, проведення практичних занять з агрономічних,
інженерних та зооветеринарних дисциплін, організації науководослідної селекційної та агротехнічної роботи учнів й вчителів
сільськогосподарській школі бракувало власної земельної ділянки,
на якій повинні були розташовувались дослідні поля та технічні
полігони.
Намагаючись ефективно вирішити дану проблему, пастором
Я. Штахом була проведена роз’яснювальна робота серед жителів
німецьких колоній волості, які мали значний за площею громадський земельний фонд. Так, на підставі рішення сільського
сходу колоній Ейгенфельд від 19 березня 1907 року Ейгенфельдській сільськогосподарській школі було безкоштовно виділено 30
дес. землі. Аналогічні рішення в щодо безоплатного виділу
необхідної площі громадської землі були прийняті сільськими
сходами колоній Маріенфельд та Кайзерталь, які входили до
складу Ейгенфельдської волості [6, с. 1]. Одночасно, на заклики
пастора підтримати сільськогосподарську школу відгукнулися й
місцеві заможні колоністи. Так, землевласник Євпаторійського
повіту Таврійської губернії меноніт Іоганн Браун надав в дар
навчальному закладу земельну ділянку загальною площею в 60
дес. землі [11, с. 161]. Фактично, дані практичні кроки сприяли
створенню власної ресурсної бази, достатньої для забезпечення
всіх нагальних потреб навчально-виробничого процесу.
Восени 1907 року на підставі рішення Головного управління
землеоблаштування та землеробства початкова Ейгенфельдська
сільськогосподарська школа була урочисто відкрита.
На момент відкриття школа була самим сучасним багатопрофільним професійно-технічним навчальним закладом сільськогосподарської освіти Півдня України, який мав розгалужену навчально-виробничу інфраструктуру необхідну для якісного надання
освітніх послуг та підготовки висококваліфікованих фахівців для
сільськогосподарської галузі регіону. Досить наочно ілюструють
картину матеріального забезпечення школи статистичні матеріали
оцінки майна, яке перебувало у її власності. Так, загальна вартість
нерухомого майна школи на початку 1915 року становила 165 тисяч карбованців, рухомого – 23 тисячі [6, с. 3].

Історія німців України

61

До складу навчально-виробничого комплексу Ейгенфельдської сільськогосподарської школи входила навіть невелика ферма, на якій нараховувалось 10 голів великої рогатої та 9 – тяглової
худоби, необхідної для виконання всього комплексу агротехнічних, польових та транспортних робіт.
Професійно-технічний заклад мав у своєму розпорядженні
власний парк сільськогосподарської техніки, де були представлені
найсучасніші типи сівалок, жниварок, косарок, віялок, молотарок,
плугів, борін та інш. Більша частина сільськогосподарського реманенту та техніки була надана школі безкоштовно місцевими промисловцями або дистрибьютерами відомих світових виробників
сільськогосподарської техніки, які мали свої представництва на
теренах південноукраїнських губерній [11]. Високий рівень забезпеченості навчального закладу найсучаснішою сільськогосподарською технікою сприяв динамічному поширенню серед німецькомовної молоді знань та навичок з оволодіння технічними засобами,
створюючи додаткові стимули для підвищення мотивації щодо
здобуття якісної професійно-технічної освіти.
Як випливає з архівних джерел, на момент відкриття Ейгенфельдська сільськогосподарська школа нараховувала 2 класи
(підготовчий та перший), де здобувало освіту 80 учнів, абсолютна
більшість із яких була дітьми місцевих колоністів – членів шкільної спілки [11, с. 159]. Для вступу до підготовчого класу школу
необхідно було мати базову початкову освіту – закінчити курс 2
класного міністерського училища [10, с. 5].
Діти членів Ейгенфельдської шкільної спілки мали невеликі
привілеї в оплаті навчання, чим вигідно відрізнялись від решти
категорій учнівської молоді, яка здобувала шкільну освіту. Так,
їхні батьки щорічно сплачували 70 карбованців за навчання та 150
рублів адміністративного внеску за право навчатися в даному
закладі. Діти, батьки яких не були членами спілки, змушені були
вже сплачувати щорічно 140 карбованців платні за навчання та 300
карбованців адміністративного внеску. Така система оплати змушувала пересічних колоністів вступати до Ейгенфельдської училищної спілки та брати активну участь у вирішенні поточних
справ школи. Проте навіть за таких умов фінансування, як випли-
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ває з публіцистичних матеріалів пастора Я. Штаха, в школі існував
сталий дефіцит учнівських місць, оскільки попит значно перевищував наявну пропозицію [10, с. 6].
Першим директором початкової професійно-технічної сільськогосподарської школи був місцевий агроном Вольдемар фон
Громанн – людина непересічних інтелектуальних здібностей,
талановитий педагог, організатор освітянської справи, висококласний знавець агрономії та сільськогосподарського виробництва.
Саме В. фон Громанн здійснював загальне керівництво будівництвом споруд навчально-виробничого комплексу сільськогосподарської школи, займався ретельним відбором педагогічних кадрів на
вчительські вакансії сільськогосподарської школи [10, с. 6]. Фактично, він був локомотивом організаційного становлення педагогічного колективу та архітектором внутрішнього життя нової
сільськогосподарської школи.
На підготовчому етапі становленні професійно-технічного
навчального закладу ним були розроблені статути училищної спілки та школи, де були визначені правові засади функціонування даних установ, сформульовані пріоритетні напрямки їх професійнотехнічної, науково-педагогічної діяльності, артикульовані головні
завдання та шляхи організації навчально-виховного процесу,
окреслена правова компетенція училищної ради та спілки [10, с. 5].
В 1908 році при сільськогосподарській школі завдяки старанням В. Громанна був відкритий спеціалізований інтернат для
іногородніх учнів, який вирішив проблему наповненості навчальних класів, оскільки загальної чисельності місцевої учнівської
молоді Ейгенфельдської волості було вкрай недостатньо. Заснування інтернату для іногородніх учнів дозволило залучити до
професійної сільськогосподарської освіти учнівську молодь з дисперсно розташованих колоністських поселенських комплексів та
осередків Криму, Катеринославської, Таврійської та Херсонської
губерній, Оренбуржжя, Уфи та Кавказу. Першим директором інтернату стала молода вдова з Ревелю – пані Ділльманн [10, с. 5].
Перетворенню Ейгенфельдської сільськогосподарської школи
на провідний професійно-технічних заклад аграрної освіти колоністської спільноти сприяла й продумана політика підбору вчи-
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тельських кадрів, від яких безпосередньо залежав загальний рівень
освіти та якість фахової підготовки учнів школи. З моменту заснування закладу начально-виховний процес в ньому забезпечували 5
вчителів. У відповідності до статуту школи, всі вчителі мали вищу
університетську та технічну освіту. Так, в 1913-1914 навчальному
році посаду директора школи обіймав Ф.Г. Рекк, законовчителем
був Я.Г. Штах, вихователем – А. Ф. Мецкер. В навчальному закладі спеціальні агротехнічні, ветеринарні та зооінженерні дисципліни викладали – місцевий агроном П.Ф. Вовк, ветеринарний лікар
– Г.К. Тілле [7, с. 342]. З 1915 року у зв’язку з прийняття антиколоністського законодавства та перепрофілювання навчального закладу обов’язки директора виконував П. Ф. Вовк.
До 1910 року викладання здійснювалось німецькою мовою, після
– російською, що було наслідком своєрідної антинімецької кампанії
місцевої влади, яка мала побоювання щодо перетворення даного навчального закладу на розплідник іноземних впливів та германофільських настроїв серед молоді німецьких колоній Півня імперії. Певна
річ, що зміна мовного формату організації навчального процесу
відбилась на загальній кількості колоністської молоді, яка прагнула
здобути початкову професійно-технічну сільськогосподарську освіту.
Намагаючись утриматись на плаву, керівництво училищної
спілки змушено було розширити загальний спектр освітніх послуг і
таким чином вирішити всі нагальні питання, пов’язані з набором
учнівської молоді. Так, в 1910 році при Ейгенфельдській сільськогосподарській школі був відкритий педагогічний клас, учні якого
після закінчення школи мали право викладати в початкових закладах
системи колоністської освіти [11, с. 159]. Сполучення початкової
педагогічної та сільськогосподарської освіти повинно було за
задумом очільників школи сприяти підвищенню конкурентоспроможності випускників школи на регіональному ринку праці, надаючи
їм більше шансів знайти вигідну вакансію в початкових освітніх закладах, які розміщувались на теренах південноукраїнських колоній
німців та менонітів [10, с. 5]. Комбінування фахових спеціалізацій дало змогу адміністрації вузу в оптимальний спосіб вирішити проблему
наповненості класів, не вдаючись до серйозних структурних
трансформацій та кадрових змін.
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В сільськогосподарській школі крім загальноосвітніх дисциплін викладали й спеціальні предмети: землеустрій, загальне
землеробство, ґрунтознавство, машинознавство, тваринництво,
молочне господарство, ветеринарію, сільськогосподарську економіку, діловодство, правознавство, будівельну справу [10, с. 5].
Побіжний аналіз навчального плану школи дає підстави стверджувати, що учні здобували ґрунтовну початкову сільськогосподарську освіту, яка максимально відповідала нагальним потребам
сільськогосподарського виробництва та ринку праці.
Активні зусилля докладені представниками педагогічного
колективу Ейгенфельдської сільськогосподарської школи та
громадськими лідерами колоній досить швидко принесли відчутні
плоди. Так, за результатами перевірки Міністерства землеробства
Російської імперії Ейгенфельдську сільськогосподарську школу
було визнано найкращою серед навчальних закладів даного типу в
Російській імперії [10, с. 6].
Досягнуті успіхи в галузі організації початкової професійнотехнічної сільськогосподарської освіти надихнули членів училищної спілки приділити значу увагу питанням організації жіночої
освіти. В 1909 році за участі Ейгенфельдської училищної спілки
було відрито сільськогосподарську школу домоводства для дівчат.
Крім загальноосвітніх предметів в жіночій школі вивчали спеціальні теоретичні та практичні курси домоводства, основи медичних знань, тваринництво, педагогіку, молочне господарство, кулінарію [10, с. 6].
Нові соціально-економічні реалії господарчого життя регіону
поставили перед дирекцією школи та училищною спілкою на
порядок денний питання щодо пошуку альтернативних джерел
стабільного фінансування навчального закладу. З цією метою
дирекцією та училищною спілкою було надано місцевому видавцю
Ф. Буху невелике шкільне приміщення для організації типографії
та видання місцевої німецькомовної колоністської газети «Ландвірт». Кошти, які надходили від оренди приміщення витрачались
на фінансування поточних шкільних потреб [1; с. 5].
В 1914 році на підставі рішення Головного управління землеоблаштування та землеробства Російської імперії Ейгенфельдська
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сільськогосподарська школа була перетворена на середній професійно-технічний навчальний заклад. Так був зроблений ще один
практичний крок на шляху розбудови системи професійно-технінчої сільськогосподарської середньої освіти, який став закономірним результатом багаторічної цілеспрямованої діяльності училищної спілки та педагогічного колективу навчального закладу.
Проте, Перша світова війна внесла суттєві корективи в освітні
плани Ейгенфельдської шкільної спілки та самого навчального
закладу. На початку 1915 року дирекція училища через прийняття
російським урядом ліквідаційного законодавства, нормативні
положення якого суттєвим чином обмежували колоністське землеволодіння, змушена була звернутися до місцевої земської управи з
клопотанням про перехід у підпорядкування місцевим земських
установам [6, с. 3]. В 1915 році школу було взято на баланс місцевого земства. В її історії розпочався новий етап.
В період Громадянської війни Ейгенфельдська сільськогосподарська школа разом з представниками педагогічного колективу та інтернатом була евакуйована частинами Білої армії до Криму (Карасубазар), звідки вона вже ніколи не повернулась на своє
колишнє місце [11, с. 161].
В приміщеннях Ейгенфельдської сільськогосподарської школи в період Громадянської війни розташовувався штаб Білої армії,
згодом військовий шпиталь. Військові події Громадянської війни
та наступні роки господарської розрухи завдали непоправного удару навчально-виробничій інфраструктурі навчального професійнотехнічного закладу – зазнали значних руйнувань аудиторний та
житловий фонди, окремі виробничі, навчальні та житлові приміщення були взагалі зруйновані вщент, розграбовано та понівечено сільськогосподарський реманент та техніку, знищено значну частину рухомого майна. В даний період місцеві жителі німецьких колоній через націоналізацію земельної власності виявились
економічно неспроможними провести необхідний комплекс відновлювальних ремонтних робіт та зорганізувати елементарні побутові умови для відкриття навчального закладу [11, с. 161].
В 1922 році була зроблена остання спробу відновити діяльність сільськогосподарської школи, проте відсутність необхідних
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фінансів у народного комісаріату освіти не дало можливості реанімувати даний освітній проект на теренах німецьких колоній
колишньої Ейгенфельдської волості.
Історія становлення та функціонування Ейгенфельдської училищної спілки та сільськогосподарської школи є наочним свідченням набуття представниками німецьких колоній Півдня
України нового соціального досвіду, який був зумовлений динамічною інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва, що
формувала сталий попит на висококваліфіковану робочу силу.
На даному етапі економічного поступу регіону професійнотехнічна сільськогосподарська освіта виступила необхідною умовою розкриття наявного виробничого потенціалу, прискореного
модернізаційного розвитку сільськогосподарської галузі, надійним
засобом збереження традицій національної освіти та важливим
чинником вирішення нагальних соціальних проблем колоністського суспільства.
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Олена Тунік
ЖИТТЯ КІЛЬКОХ ПОКОЛІНЬ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ
В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ СІЛ ТЕСНІВКИ, ЗУБРІВКИ,
ГОЛУБІЇВКИ ТА ХУТОРА БОБРИК КОРОСТИШІВСЬКОГО
РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В розрізі масової оренди землі наприкінці ХІХ ст. німцями
колоністами на території Радомисльського повіту розглянуті конкретні родини. Здійснено ретроспективні описи заселених територій колоністами. В контексті історії конкретних населених пунктів,
подані біографічні відомості про колоністів.
Історія національних меншин в Україні — досить поширена та
досліджувана тема. Основними аспектами наукових пошуків залишаються вивчення географії розселеності та чисельності, вплив такого іноетнічного складу на формування української держави.
Враховуючи масштабність та глобальність теми, багато наукових
праць мають цінні характеристики та зведені відомості по окремих
регіонах та державі в цілому.
Проблематику розселення національних меншин не оминали
сучасні дослідники. Варто відзначити колективну монографію
«Національні меншини України у XX столітті: політико-правовий
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аспект», а також праці таких науковців, як В. Кабузан, О. Калакура, І. Лісевич, С. Макарчук, І. Монолатій, В. Наулко, О. Рафальський, В. Солдатенко, М.В. Лазарович.
Проводячи власні дослідження історії сіл на території Коростишівського та Малинського районів (раніше — територія Радомисльського повіту Київської губернії), виявила, що в даному регіоні проживала чимала кількість поселенців інших національностей, в тому числі й німців. Опрацьовуючи першоджерела Першого
всеросійського перепису населення 1897 р. – поіменні переписні
аркуші кожної родини с. Теснівка Коростишівського р-ну Житомирської обл., виявила, що на території цього села 4 садиби, із 71
загалом, орендовані німцями-колоністами. Кандидат історичних
наук, доцент, докторант Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Лазарович Микола Васильович у своїй
праці «Чисельність і розселення національних меншин України
напередодні національної революції 1917-1921 рр.: історико-політична ретроспектива» для уявлення про кількісні характеристики
етнічного складу населення України на початок Української
революції, першочергово посилався на Перший загальний перепис
населення Росiйської імперiї 1897 р.. Однак, цей перепис повністю
зберіг загальні статистичні дані, а поіменні першоджерела збереглися фрагментарно. Та вони є особливо цінними, адже дають
детальні відомості про всю родину, походження, місцезнаходження, діяльність її, що дозволяє не лише деталізувати життя
німецьких колоністів на зламі століть, а й краще відстежити генеалогічні зв’язки.
Наприкінці ХІХ ст. значна частина земель Теснівки та сусідніх сіл: Зубрівки, Більковець, Великих Кошарищ, хутора Калинівки належали Сергію Олексійовичу Хорошавіну [1, с.1; 2, с.1; 3,
с.1]. Його фільварок був у с. Теснівка, де він і проживав, на відміну від чималої кількості тодішніх землевласників, які жили
далеко, а все майно віддавали в оренду. Будучи серед селян, поміщик опікувався благоустроєм села. За його підтримки у 1872 р. у
селі збудовано каплицю в ім’я Великомученика Пантелеймона [4,
с. 4; 5, с. 15], а 1896 р. збудовано церкву та дзвіницю, яку також
освятили в ім’я Великомученика Пантелеймона [6, с. 14]. І як тоді
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було заведено, теж віддавав певне майно в розпорядження орендарів. Власне, в жодному із знайдених документів у архівних установах Києва та Житомира по історії Теснівки, Зубрівки, Більковець, немає детальнішого опису про орендарів, аніж в збереженому поіменному Першому Всеросійському переписі 1897 р., згідно
якого маємо наступну інформацію.
Млин, який був у с. Зубрівці орендував міщанин, прусський
підданий Бірфрейнд Герман Карлів, 36 років. Письменний, навчався у міському училищі. Окрім оренди землі та млина, ще був вчителем у сільській школі, щоправда не конкретизовано в якому селі
та який предмет викладав. Хоч Герман Карлів записаний як господар, але жив зі своїми батьками, братом та сестрою. Всі народились та прописані у м. Кенігсберг, Пруссія. Батько Карл Христофорів, 65 років. Письменний по-німецьки, навчався у сільській
школі. Мав дружину Емілію Готлібову, 64 роки. Також письменна
по-німецьки, навчалась у німецькій школі. Брат Германа – Рудольф, 23 роки, також самотній. Неписьменний. Їхня сестра Марія,
25 років, самотня. Письменна по-німецьки, навчалась у німецькій
школі. На момент 1897 р. мала трирічну доньку Розалію. Вся родина Бірфрейндів була лютеранського віросповідання [7, с. 8–9].
Сергій Олексійович Хорошавін у Зубрівці ще мав садибу, яку
віддав в орендне користування міщанину Копицькому Адольфу
Фрідріхову, 44 років. Він народився у провінції Бамберг. Міщанин
обробляв орендовані сільськогосподарські угіддя. Також господарював на маслобійні та соломорізці. Його дружина Юліана Михайлова, 40 років. Народилася у м. Холм, Люблінської губернії.
Виховували дітей: Луїзу-Берту, 18 років; Марту, 16 років; Лідію,
15 років – дівчата були письменними по-німецьки; Адольфа, 7 років; Густава, 3 років; Юліуса, 8 місяців – хлопці на той момент ще
не знали грамоти. Родина Копицьких відносилась до євангелістівбаптистів [8, с. 14–15].
Інші орендовані колоністами землі, розташовувались на
протилежних до Зубрівки межах села Теснівка – в урочищі Бобрик. Загалом на Бобрику записано 6 дворів: дві лісові сторожки та
4 поміщицькі колонії. Лісові сторожки тримали в оренді родина
міщанського стану з римо-католицьким віросповіданням та родина
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теснівецького селянина, а колонії належали – родині міщанина з
римо-католицьким віросповіданням, родині міщанина з православним віросповіданням та двом родинам німців-колоністів [8, с. 15–18].
Селянин, іноземний підданий Міттельштедт Михайло Августів, 32 роки. Народився у Петровській губернії цього ж повіту.
Орендував у С.А. Хорошавіна землю для обробітку та був ковалем. Його дружина Матильда Адольфова, 29 років. Народилася в
тих же краях, звідки й чоловік. Мали дітей: Емму, 5 років; Герберта та Густава, обидва однорічні. Родина Міттельштедтів була
лютеранського віросповідання, батьки та дочка були письменні понімецьки. У їхній хаті ще прописані двоє робітників. Служниця та
няня Муть Ганна Генріхова, 12 років, так само була лютеранського
віросповідання. Робітник Опанасюк Василь Яковів, 23 років, працював на землі, письменний [8, с. 18].
Іншу поміщицьку колонію орендував міщанин Розентрегер
Емільян Карлів, 45 років. Народився у провінції Познань, Пруссія.
Окрім обробітку орендованих угідь, господар займався швейною
справою та працював у сільській школі, щоправда невідомо в якому селі і на якій посаді. Його дружина Луїза Лєнцова, 46 років.
Народилася на території Люцинського пов. Плоцкої губ. Виховували дітей: Гульду, 10 років та Вільгельміна, 7 років. Родина
Розентрегерів була лютеранського віросповідання. Письменними
по-німецьки в родині були Емільян та Гульда [8, с. 17].
Особливої уваги та подальших досліджень заслуговує село
Голубіївка Коростишівського району. Воно засноване наприкінці
ХІХ ст. німцями-колоністами та поляками-переселенцями, які брали землю в орендне користування у поміщика Олексія Петровича
Плємяннікова. Від прізвища одного з перших поселенців, німцяколоніста Таубе, колонія отримала назву Таубівка. Поряд поселенці заснували ще одне село, яке назвали Юзефівка [9, с. 254].
Станом на 1900 р. у колонії Таубівка налічувалося 132 особи
чоловічої статі та 123 – жіночої, які проживали у 40 дворах. Основним заняттям жителів було землеробство. В колонії налічувалось
413 десятин землі, яка належала Олексію Петровичу Плємяннікову, але перебувала в оренді колоністів, які обробляли поля за
трипільною системою рільництва [10, с. 1034].
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У сусідній колонії Юзефівці налічувалося 92 особи чоловічої
статі та 80 – жіночої, які проживали у 28 дворах. Основним
заняттям селян також було землеробство. В колонії налічувалося
235 десятин землі, яка належала Олексію Петровичу Плємяннікову
та була в орендному користуванні колоністів. Обробляли землю за
трипільною системою рільництва [10, с. 1036].
Під час Першої світової війни 1914–1918 рр. німецьке населення з цих сіл почали висилати на схід. З 1922 до 1937 р. у Таубівці та Юзефівці діяли дві польські школи. У 1944 р. село перейменували на Голубіївку, зберігши таким чином, хоч і у формі
перекладу, корінне походження назви села, заснованого німецькими колоністами [9, с. 254].
Варто детальніше зупинитися на періоді репресій 1937–1938
рр., через які постраждала колосальна кількість місцевого люду, в
тому числі й національні меншини. Оскільки дана стаття присвячена переважно німцям-колоністам з двох сіл – Бобрика та Голубіївки, то подаються біографії репресованих німців саме з цих
населених пунктів. Цікаво те, що з майже півсотні репресованих
жителів села Таубівки лише один німець, серед майже всіх
поляків.
Вайднер Фердінанд Вільгельмович, 1883 р.н., с. Таубівка
Київської губ. Німець, письменний, сторож кладовища, м. Малин
Житомирської обл. Заарештований 10.07.1938 р. Обвинувачувався
за ст. 54-2, 54-9, 54-11 КК УРСР. За постановою трійки при
УНКВС по Житомирській обл. від 22.09.1938 р. розстріляний
28.09.1938 р. Реабілітований у 1989 р. [11, с. 565]
А з понад двох десятків репресованих жителів Бобрика, половина німців.
Вайденталь Михайло Францович, 1895 р.н., х. Бобрик
Коростишівської вол. Радомислького пов. Київської губ. Німець,
неписьменний, колгоспник. Проживав на х. Бобрик. Заарештований 8.06.1937 р.. Обвинувачувався в причетності до ПОВ. За
постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 26.08.1937 р.
розстріляний 31.08.1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1957 р.
[11, с. 565] (є фото Реабілітовані історією. Житомирська обл.
Книга перша. – Житомир : Полісся, 2006. – С. 647)
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Вайденталь Фрідріх Францович, 1904 р.н., х. Бобрик Коростишівської вол. Радомислького пов. Проживав на х. Бобрик.
Заарештований 3.12.1937 р. Обвинувачувався в а.-р. агітації та
шпигунстві. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від
4.01.1938 р. розстріляний 13.01.1938 р. Реабілітований у 1981 р.
[11, с. 565]
Бетке Рудольф Фрідріхович, 1903 р.н., с. Лазарівка Брусилівської вол. Радомислького пов. Київської губ. Німець, письменний,
колгоспник. Проживав на х. Бобрик. Заарештований 12 жовтня
1937 р. Обвинувачувався в причетності до німецької шпигунської
організації. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 4
січня 1938 р. розстріляний 13 січня 1938 р. Реабілітований у
1963 р. [11, с. 383]
Ліберт Фрідріх Юліусович, 1904 р.н., с. Лазарівка Брусилівської вол. Радомислького пов. Київської губ. Німець, письменний,
колгоспник. Проживав на х. Бобрик. Заарештований 18.06.1937 р..
Обвинувачувався в причетності до ПОВ. За постановою НКВС
СРСР і Прокурора СРСР від 31.08.1937 р. – розстріляний. Реабілітований у 1957 р. [12, с. 327–328]
Мітельштедт Адольф Михайлович, 1903 р.н., х. Бобрик Коростишівської вол. Радомислького пов. Київської губ. Німець, освіта
початкова, колгоспник. Проживав на х. Бобрик. Заарештований
5.05.1935 р. за ст. 54-11, 54-10 КК УРСР. Прокурором м. Житомир
28.08.1935 р. справа припинена. Вдруге заарештований
7.06.1937 р. Проживав на х. Бобрик. Помічник рахівника колгоспу.
Обвинувачувався в причетності до ПОВ. За постановою НКВС
СРСР і Прокурора СРСР від 31 серпня 1937 р. – розстріляний у
м. Житомир. Реабілітований у 1959 р. [12, с. 628]
Неренберг Август Вілімович, 1908 р.н., х. Бобрик Коростишівської вол. Радомислького пов. Київської губ. Німець, малописьменний, колгоспник. Проживав на х. Бобрик. Заарештований
18.12.1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 20.01. 1938 р. –
розстріляний 29.01.1938 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1989 р.
[13, с. 184]
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Пауль Август Едуардович, 1890 р.н., с. Рудня-Грабівська
Котелянської вол. Житомирського пов. Волинської губ. Німець,
малописьменний, колгоспник. Проживав на х. Бобрик. Заарештований 5.11.1937 р.. Обвинувачувався в причетності до німецької
шпигунської організації. За постановою НКВС СРСР і Прокурора
СРСР від 4.01.1938 р. – розстріляний 13.01.1938 р. у м. Житомир.
Реабілітований у 1963 р. [13, с. 408]
Пельцер Ольга Карлівна, 1900 р.н., х. Бобрик Коростишівської
вол. Радомислького пов. Київської губ. Німкеня, малописьменна, колгоспниця. Проживала на х. Бобрик Коростишівського р-ну Житомирської обл. Заарештована 28.04.1938 р. за ст. 54-10 КК УРСР. УНКВС
по Житомирській обл 17.07.1938 р. справа припинена [13, с. 430].
Пельцер Юліус Стефанович, 1892 р.н., х. Бобрик Коростишівської вол. Радомислького пов. Київської губ. Німець, малописьменний, колгоспник. Проживав на х. Бобрик. Заарештований
24.12.1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10, 54-11 КК УРСР. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 21 січня 1938 р. – розстріляний 2.02.1938 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1989 р. [13, с. 430]
Страус Омелян Самійлович, 1895 р.н., с. Циців Люблінської
губ. Німець, освіта початкова, працював завідувачем ферми колгоспу. Проживав на х. Бобрик Коростишівського р-ну Житомирської обл. Заарештований 14.11. 1937 р. Обвинувачувався за ст.
54-6 КК УРСР. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від
28.12.1937 р. – розстріляний 5.01.1938 р. у м. Житомирі. Реабілітований у 1967 р. [14, с. 449]
Зважаючи на поданий список репресованих німців із х. Бобрик, додалось багато нових прізвищ. Отже, кількість колоністів
там збільшилась. Окрім того, в списку є корінний бобрівчанин
Мітельштедт Адольф Михайлович, батьки якого описані в Першому Всеросійському переписі.
Незважаючи на велику кількість досліджень заселення, чисельності, пересування, життя німецьких колоністів на території
України, дана тема потребує глибокого та детального вивчення.
Подібні фрагментарні знахідки, як от про німців Коростишівського району, заповнять дуже багато білих плям в історії не
лише національних меншин, а й держави, куди вони мігрували.
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Богдан Чирко
ЕТНІЧНІ НІМЦІ УКРАЇНИ І «ФОЛЬКСДОЙЧЕ»
В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ ДВОХ ДИКТАТУР: РЕПРЕСІЇ,
ДЕПОРТАЦІЇ, РЕПАТРІАЦІЇ (1930-ТІ – 1950-ТІ РОКИ)
Наприкінці 1920-х років в СРСР остаточно сформувався сталінський тоталітарний режим. Кардинальні зміни сталися в галузі
національної політики – починає згортатися українізація, змінюється державна політика щодо національних меншин. Поряд із
звинуваченнями в українському «націоналізмі» пролунали заяви й
про «фашистів» з середовища національних меншин.
Слід сказати, що пошуки «націоналістів» та «фашистів», як і
взагалі репресивні акції щодо «ворогів народу» (в тому числі й з
середовища національних меншин), були зумовлені і тісно пов’я-

Історія німців України

75

зані з адміністративно-наказовими методами здійснення внутрішньої політики, мілітаризацією економіки, колективізацією села,
насильницькими хлібозаготівлями, антирелігійними кампаніями
тощо. Репресії щодо «націоналістів» (німецьких, польських інших)
пов’язувалися й з міжнародним фактором – загостренням становища у світі. Погіршення відносин СРСР з Німеччиною та Польщею і відповідне посилення антинімецької та антипольської пропагандистської кампаній зумовили, зокрема, особливу упередженість радянських владних структур по відношенню до німецького
та польського населення, яке розглядалося як потенційна база «фашистської» діяльності в країні.
Звернемо увагу на те, що цілеспрямовані пропагандистські
кампанії та репресивні дії каральних органів режиму, цілевим
об’єктом яких були етнічні німці в СРСР, почалися набагато раніше загострення радянсько-німецьких відносин на початку 1930-х
років. Про це, зокрема, йдеться в публікаціях доктора В. Хеделера
та російського дослідника історії німців СРСР Андрія Савіна. На
підставі архівних документів, які були виявлені останнім часом,
А. Савін приходить до висновку, що, задовго до приходу в Німеччині
до влади нацистів, а також виникнення воєнної небезпеки,
керівництво радянських спецслужб почало формулювати
концепцію німецької діаспори «як шпигунської та диверсійної
бази» в СРСР [1, с. 215–217]. Нові підходи до історії виникнення
та інтенсифікації антинімецьких кампаній в СРСР А. Савін обґрунтовує на підставі архівних документів, опублікованих автором в
праці «Этноконфесcия в cоветском государстве. Меннониты Сибири в 1920–1930-е годы: эмиграция и репрессии. Документы и материалы» (Новосибирск, 2009) [2]. В першу чергу маються на увазі
документи: Циркулярний лист ОДПУ СРСР № 7/37 «По германській розвідці та боротьбі з нею» (9 липня 1924 року) та Довідка
КРВ ОДПУ «Германська контрреволюційна робота в СРСР» (не
пізніше 14 липня 1925 року) [2, с. 8].
Аналізуючи зазначені документи звернемо увагу на особливий характер відносин між Радянською Росією та Німеччиною,
який склався на початку 1920-х років. 6 травня 1921 року в Берліні
була підписана тимчасова угода про відновлення торгово-еко-
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номічної співпраці між РСФРР та Німеччиною [3, с. 223–224].
Особливу роль у радянсько-німецьких відносинах відіграв Раппальський договір від 16 квітня 1922 року, на підставі якого між
Росією та Німеччиною відновлювалися дипломатичні та консульські відносини. На початку 1920-х років в результаті активізації радянсько-німецьких відносин в Радянську Росію для роботи на промислових та інших об’єктах була задіяна значна кількість німецьких інженерів. В рамках дипломатичних стосунків між
країнами в Ленінграді, Тіфлісі, Новосибірську, Владивостоці, а також Харкові, Одесі і Києві були відкриті німецькі консульства.
Причому зазначимо, що діяльність представників дипломатичних
служб, німецьких інженерів, представників комерційних фірм та
інших громадян Німеччини, які перебували в країні, а також їх
можливі контакти з жителями німецьких колоній відслідковувалися спецслужбами режиму. Звернемо увагу і на те, що сама
наявність сот тисяч етнічних німців, які проживали в німецьких та
менонітських колоніях країни розглядалася Державним політичним управлінням як можлива база для здійснення широкомасштабної розвідувальної та антирадянської діяльності з боку Німеччини.
В циркулярному листі ОДПУ СРСР № 7/37 «По Германській розвідці і боротьбі з нею» (9 липня 1924 року) за підписами заступника голови ОДПУ СРСР Г. Г. Ягоди та начальника Контррозвідувального відділу ОДПУ А. Х. Артузова, зазначалося: «Після
укладання Раппальського договору, германська промисловість й
торгівля отримали можливість розгорнути свою діяльність на
території нашої республіки. З цього моменту спостерігається величезний наплив німецьких комерсантів-концесіонерів, промисловців і всякого роду дільців, якими засновуються торговельнопромислові підприємства, транспортні об’єднання, туристичні
контори та концесії» [2, с. 123]. В документі стверджувалося:
«Переважна більшість цих підприємств займається розвідкою. Нерідко ці підприємства і всякого роду контори є виключно розвідувальними бюро, для яких вивіска та зазвичай дуті комерційні
комбінації є необхідним маскуванням» [2, с. 123]. Звернемо увагу
на те, що, як підкреслювалося в циркулярі ОДПУ, «грунтом для
германської розвідки в Росії є багатомільйонне населення німець-
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кого походження (куркульські та «інтелігентські» елементи
нім[ецьких] колоній в селах та містах), яке є головним джерелом
отримання й збирання германською розвідкою відомостей, на що з
боку німців звертається особлива увага» [2, с. 124]. В якості центрів розвідувальної діяльності називалися організації Германського Червоного Хреста, а також союзи німецьких колоністів або,
як їх називали в документі, «культурферейни».
В іншому документі – аналітичній довідці Контррозвідувального відділу ОДПУ «Германська контрреволюційна робота
в СРСР» (не пізніше 14 липня 1925 року) також йшлося про участь
німецького населення в здійсненні контрреволюційної та розвідувальної діяльності в інтересах Німеччини. Аналітична довідка,
як і циркулярний лист від 9 липня 1924 року, була розроблена за
участю начальника КРВ ОДПУ А. Х. Артузова. Звернемо увагу на
те, що в аналітичній довідці значна увага приділялася аналізу становища в німецьких колоніях України. А. Х. Артузов зазначав:
«Обстеження, яке було проведене КРВ ОДПУ наприкінці 1924 р.
на Україні, Південному-сході та Поволжі дало такі результати: на
Україні є понад 300 німецьких колоній, чисельністю понад 100 000
душ [як відомо, за матеріалами перепису населення 1926 року в
Україні проживало майже 400 тисяч громадян німецької національності – Авт.], організованих в різні колоністські союзи. Облік
німців по м. Харкову показав, що з наявних трьох сот німців жодного безробітного немає – кожний з них займає хорошу посаду.
Вони настільки міцно засіли в нашій промисловості, що в деяких
галузях її мають в своїх руках керівництво. Між собою німці
становлять особливу національну групу, безпосередньо пов’язану
з колоністами» [2, с. 153]. Аналізуючи стан німецьких колоній в
Україні А. Х. Артузов відзначав, що значна частина німецького
населення розташована в Катеринославській та Одеській губерніях. Стосовно німецьких колоній Одеської губернії в документі
зазначалося: «Німецькі колоністи розташовані на всій території
губернії, але особливо вздовж румунського кордону. Чисельність
їх перевищує колоністів Катеринославської губернії. Германське
консульство в Одесі є ідейним центром національної й
антирадянської роботи серед німців, поширюючи свій вплив і на
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Катеринославську губернію, на південне узбережжя Чорного моря
аж до самого Новоросійська, включаючи й Крим» [2, 155]. Як
бачимо з наведеного документу, особлива увага співробітників
Контррозвідувального відділу ДПУ по відношенню до німецьких
колоній Одеської губернії пояснювалася тим, що вони були
розташовані в безпосередній близькості до Бессарабії та румунського кордону, які вважалися стратегічно важливими в військовому та політичному відношенні. До того ж частина німецьких
колоній Катеринославської губернії знаходилася в іншому стратегічно важливому регіоні – Криму та південному узбережжі Чорного моря. За логікою ДПУ саме вони, жителі німецьких районів
прикордонної смуги, могли стати об’єктом впливу германської й
румунської розвідок та брати участь в контрреволюційній й антирадянській діяльності. В своїх висновках Контррозвідувальний
відділ ОДПУ стверджував: «1. Німці населяють крупні промислові
райони, прикордонну зону, стратегічно важливі області та благотворні [так в документі – Авт.] землеробські райони.
Німецькі колоністи становлять особливу націоналістичну [так
в документі – Авт.] одиницю, по соціальному складу куркульську,
по політичному характеру монархічно-фашистську. Релігійні й
культурні особливості ще більш посилюють їх вороже до
комунізму та радвлади ставлення. Німецькі колонії є базою
антирадянської політики німців і політики підриву зсередини». І
далі: «Всі німецькі колонії та їх керівники широко використовуються як інформаційна, а в випадку війни – шкідницька
база» [2, с. 156]. Наведені документи свідчать про те, що ще з середини 1920-х років, задовго до масових репресій в часи «Великого
терору» 1937–1938 років, німецьке населення країни розглядалося
спецслужбами режиму як база для розгортання масової антирадянської, націоналістичної та монархічної пропаганди, а також
здійсненні розвідувальної діяльності в інтересах Німеччини та
інших іноземних країн.
Заяви про німецьких, польських та інших «націоналістів» й
«фашистів» стали сигналом для посилення шовіністичної кампанії,
в перших ешелонах якої було радянсько-партійне керівництво республіки. Політбюро, Оргбюро та Секретаріат ЦК КП(б)У прий-
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няли десятки постанов, на підставі яких проводилися «чистки», а
потім і ліквідація навчальних закладів, які здійснювали роботу
мовами національних меншин. Серед них – рішення Оргбюро ЦК
КП(б)У «Про виконання постанови листопадового Пленуму ЦК і
ЦК КП(б)У та Політбюро ЦК КП(б)У від 13. 12. 1933 р. «Про кадри шкіл нацменшостей» (19 квітня 1934 року), постанова Секретаріату ЦК КП(б)У «Про засміченість класово-ворожими елементами Хортицького німецького машинобудівельного технікуму»
(7 квітня 1935 року), постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про
Одеський німецький педагогічний інститут» (4 грудня 1937 року).
На підставі зазначених й інших рішень та постанов німецькі національні навчальні заклади були розформовані, а частина викладацького складу та студентів – піддана репресіям. Поряд із ліквідацією національних навчальних закладів та інших культурноосвітніх установ проводилася реорганізація національних адміністративно-територіальних одиниць, в тому числі німецьких
національних районів та сільрад.
Характеризуючи зміни у державній політиці щодо національних
меншин, звернемо увагу на таке. Найбільше число постанов Політбюро, Оргбюро та Секретаріату ЦК КП(б)У, на підставі яких
згорталася робота по забезпеченню запитів національних груп, припадає на 1933–1937 роки. За цей час, згідно з далеко не повними даними, було прийнято понад 30 «заборонних» постанов, що різко контрастує з попереднім періодом, де протягом 1929–1932 років їх було
всього п’ять, а до 1928 року і взагалі не було. Заслуговує увагу і такий
факт: якщо у «заборонних» постановах партійних органів, прийнятих у
середині 1930-х років, ще подекуди робилися спроби обґрунтувати
причини ліквідації національних адміністративно-територіальних одиниць, навчальних закладів, газет та журналів, то в наступні роки в більшості їх змінили дедалі різкіші за формою й абсурдніші за змістом
огульні звинувачення німців, менонітів, поляків, греків, чехів, а також
представників інших етнічних груп у «шкідницькій» та «контрреволюційній» діяльності.
У 1935–1937 роках, поряд з ліквідацією інститутів національно-культурного розвитку, продовжувалися арешти та заслання
тих, хто проходив по сфальсифікованих справах «контрреволюцій-
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них» та «націоналістичних» організацій. Масового характеру набули депортації національних меншин з місць їх історичного проживання в Україні. Як і в попередні роки, репресивні акції супроводжувалися інтенсивною пропагандистською кампанією. Радянсько-партійний актив, «пропагандисти» з НКВС з маніакальною
наполегливістю намагалися сформувати образ «ворога». На
мітингах та зібраннях, з трибун партійних форумів лунали заклики
до розправи з німецькими та польськими «фашистами». «На
Україні ми, перед усім, зустрічаємося з фашизмом польським та
німецьким», – з повним знанням справи «констатував» В. Балицький на січневому (1936 року) Пленумі ЦК КП(б)У [4, арк. 69].
На доказ своїх слів голова НКВС України інформував делегатів
Пленуму: «Гітлер приділяє багато уваги Правобережжю, де
розташовано 4 німецьких національних райони. Німецький фашизм прагне саме тут у нас в тилу створити свої опорні пункти.
Шпигунсько-диверсійну роботу німці-фашисти проводять також у
Донбасі та інших областях України» [4, арк. 70].
Подібна позиція щодо «фашистської діяльності» етнічних німців висловлювалася й на ХIII з’їзді КП(б)У (травень – червень
1937 року). Так, один з колег В. Балицького, якийсь Іванов заявив:
«Велика робота проведена на Україні німцями… через німецьке
куркульське населення, причому в цій галузі вони організують
прямо штурмові загони» [5, арк. 153]. І далі: «… Я повинен сказати, що у відношенні роботи серед німецького населення справи
йдуть [погано – Авт.] не тільки тому, що там всі фашисти [виділення наше – Авт.]. Однак німецьке населення не однакове. Там є і
дуже багато радянських людей [виділення наше – Авт.] [5, арк.
154]. Коментарі, як-то кажуть, зайві. Заговорили на з’їзді партії і
про «шкідництво різних націй». «Подальші роботи, що проводяться Українським Відділом Союзнафти та Укргеологтрестом
по розвідуванню промислової нафти, не можуть вважатися задовільними і з досить простої причини. Звичайно, «шкідництво різних націй» не могло лишити без уваги, без боротьби такого епізоду, як епізоду перетворення України в Нафтову Україну. Шкідництво йшло з самого початку» [6, арк. 74]. Автор цієї заяви – член
ЦК КП(б)У, відомий у свій час державний діяч України О. Шліхтер.
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Жахливу фразу висловив цей партійний лідер. Він звинуватив
у «шкідництві» вже не окремих «контрреволюціонерів» та «націоналістів», а … різні нації. Зрозуміло, фраза про «шкідництво різних націй» не була випадковою. Заява О. Шліхтера, як партійного
та державного діяча, була, по суті, офіційним гаслом, своєрідним
закликом до боротьби з «шкідницькими націями» і цим вона досить точно відбивала сутність шовіністичної політики сталінського
режиму.
Заявами про «шкідництво» сталінські поплічники намагалися
нав’язати суспільній свідомості уявлення про те, що німці, поляки
та представники інших етнічних груп – це потенційні зрадники,
шпигуни, диверсанти, шкідницьку діяльність яких треба викорінювати у будь-який спосіб. «Логічним» наслідком такої соціально-психологічної установки стосовно німців та поляків стали й
певні конкретні заходи, форми застосування яких залежали не
стільки від наявності зібраного «компрометуючого матеріалу»,
скільки від фантазії, а точніше примхи реалізаторів репресій. Як
відомо, діапазон репресивних акцій був величезний: від звільнення
з роботи людей у зв’язку з їхньою національною приналежністю
до арештів членів неіснуючих контрреволюційних організацій та
депортацій з місць проживання.
Фабрикувалися справи шпигунських, диверсійних та повстанських організацій, що складалися з українських, німецьких, польських, грецьких та інших «націоналістів». Причому більшість союзів, організацій, центрів, що проходили по лінії НКВС, якщо й
існували, то лише в уяві організаторів репресивних акцій. У 1930–
1934 роках Державне політичне управління УСРР «викрило»
низку «контрреволюційних» організацій – «Спілку визволення
України» (СВУ); «Український національний центр» та його
структурний підрозділ «Українську військову організацію» (УВО);
«Блок українських націоналістичних партій» (УКП, боротьбісти,
есери, есдеки та ін.).
Характерна деталь: каральні органи знищують «українську
антирадянську» організацію, і в ході слідства «з’ясовується», що
вона тісно пов’язана з «міжнародною контрреволюцією», в першу
чергу з німецьким та польським фашизмом. Однією з таких міфіч-
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них шпигунських організацій був «Національний Союз німців на
Україні». 16 березня 1937 року Наркомат юстиції УРСР надіслав
секретарю ЦК КП(б)У С. Косіору, голові РНК УРСР П. Любченку
та Наркому юстиції СРСР В. Криленку «Спецінформацію» «Про
к[онтр]-р[еволюційну] організацію в Хортицькому німецькому
педтехнікумі». В документі зазначалося: «Спецколегією Дніпропетровського облсуду 19–22 лютого ц[ього] р[оку] заслухано справу групи учасників контрреволюційної, фашистської організації
«Національний Союз німців на Україні», що організували свою
контрреволюційну діяльність в Хортицькому німецькому педагогічному технікумі.
Встановлено, що вказана група очолювалася к[олишнім]
директором указаного технікуму Біликом Мартином та к[олишнім]
директором машинобудівельного технікуму Гоером» [7, с. 191]. В
«Спецінформації» стверджувалося, що перед «контрреволюціонерами» та «шпигунами» ставилося завдання проведення контрреволюційної, диверсійної, повстанської та антирадянської діяльності, а з початку війни між СРСР та Німеччиною – здійснення
також й бактеріологічних методів війни в Україні [7, с. 191].
Тональність та сам текст зазначеного документу свідчили про
надуманість звинувачень по відношенню до «шпигунської» діяльності членів організації, а також про те, що сама «справа» була
сфальсифікована каральними службами режиму. В той же час
науковці продовжували дослідження питань, пов’язаних зі справою цієї «шпигунської» організації. За ініціативою автора пропонованого дослідження керівництво Інституту національних
відносин і політології НАН України звернулося до Служби
безпеки України з проханням висловити свої міркування щодо
об’єктивності вироку учасникам «Національного Союзу німців на
Україні», а також можливості ознайомлення співробітниками
інституту з матеріалами справи зазначеної організації. За результатами додаткового вивчення матеріалів справи «Національного
Союзу німців на Україні» на адресу Інституту національних відносин і політології НАН України була надіслана відповідь. В документі зазначалося, що директор Хортицького німецького машинобудівельного технікуму Карл Карлович Гоер та директор Хор-
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тицького німецького педагогічного технікуму Мартин Гугович Білик, а також Янцен Генріх Петрович, Классен Генріх Іванович,
Штейнінгер Микола Оттович та інші учасники «контрреволюційної фашистської організації» в серпні 1937 року були розстріляні.
У червні 1959 року Військова Колегія Верховного суду СРСР карну справу Гоера К. К., Білика М. Г. та інших «контрреволюціонерів» закрила за відсутністю складу злочину. 3 серпня 1962 року
Запорізький обласний суд реабілітував Янцена Г. П., Классена Г.І.,
Штейнінгера М. О., а також інших учасників «Союзу». У
постанові Президії Запорізького обласного суду від 3 серпня 1962
року про реабілітацію осіб німецької національності, репресованих
у 1937 році, зазначалося: «Додатковою перевіркою встановлено,
що у справі нема доказів антирадянської діяльності зазначених
вище осіб, а матеріали справи по відношенню до них по суті
сфабриковано. У судовому засіданні частина підсудних відмовились від своїх показань, а в касаційних скаргах посилались на
застосування по відношенню до них незаконних методів ведення
слідства» [8, с. 209–210].
Підсумовуючи сказане відзначимо, що в листі на адресу
Інституту національних відносин і політології НАН України співробітники Управління Служби безпеки України по Запорізькій
області писали: «Враховуючи викладене вважаємо, що указані
Вами особи, не можна вважати членами «Національного Союзу
німців на Україні», так як такого фактично не існувало». Як бачимо, справа «Національного Союзу німців на Україні» була
сфабрикована каральними службами режиму. Отже, у серпні 1937
року пролилася кров безвинних людей. Не було «шпигунської»
діяльності, не було «націоналістичної» пропаганди, не було підготовки до проведення «Союзом» бактеріологічної війни на території України. Було інше: учасники неіснуючого «Союзу» і ті, якими займалася Спецколегія Дніпропетровського обласного суду, і
ті, які проходили у справі центрального керівництва і до яких була
застосована вища міра покарання, – були репресовані безвинно.
У 1937 році масові каральні операції обрушилися на німецьке
населення Одеської області, на території якої в той час проживало
120 000 німців, з них 50 000 мешкали у трьох німецьких націо-
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нальних районах – Спартаківському, Зельцському та Карл-Лібкнехтівському. Одеський обком КП(б)У, «фахівці» з НКВС стверджували, що населення цих районів охоплено «контрреволюційною фашистською діяльністю». У зв’язку з цим на адресу ЦК
КП(б)У була надіслана «Довідка до доповіді про політичний стан
німецьких районів Одеської області» (вересень 1937 року). У
«Довідці», підготовленій співробітниками НКВС, зазначалося: «…
Німецьке населення України розглядається фашистськими розвідувальними органами як середовище, звідкіля береться сила та
актив її підривної діяльності в Радянській Україні». Для надання
репресіям більшої ефективності НКВС пропонувало: «23. Не
послабляючи оперативного удару НКВС по розгрому підпілля в
німецьких селах, необхідно:
1. Негайно розгорнути партійно-масову роботу в німецьких
районах, посилити конкретне керівництво по лінії радянської
роботи з тим, аби всі ці заходи забезпечили в першу чергу оперативний удар.
2. Направити в німецькі райони Одеської області на керівну
роботу групу німців партійних та радянських керівників (приблизно 15 чоловік) обов’язково не з числа вихідців з німецьких
районів України.
3. Виселити контрреволюційні елементи з німецьких районів
області – до 5 000 родин…» [7, с. 200]. Якщо припустити, що кожна родина складалася з 3–4 чоловік, то НКВС передбачало виселити до 20 тисяч німців або майже кожного другого мешканця
німецьких національних районів Одеської області.
Масові депортації німецького та польського населення України здійснювалися на підставі й інших партійних та державних
документів. 25 листопада 1935 року Політбюро ЦК КП(б)У
приймає постанову «Про переселення польських та німецьких
господарств з прикордонної смуги», 15 березня 1936 року Політбюро ЦК КП(б)У приймає постанову «Про переселення в Казахстан (Постанова ЦК ВКП(б) від 17.01.36 р.)».
Пізніше депортаціям підлягали і ті німецькі колоністи, які
мешкали на території Західної України. Як відомо, у відповідності
з радянсько-німецьким договором від 28 серпня 1939 року (пакт
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Молотова-Ріббентропа) відбувся поділ «сфер впливу» СРСР та
Німеччини в Східній Європі. Під наглядом змішаної радянськонімецької комісії більшість німецького населення, що мешкало в
західноукраїнських землях, переїхало до Німеччини або в зони її
впливу. Тих німців, які бажали виїхати з нових областей Радянського Союзу, але не були прийняті німецькою владою,
відправили в східні райони країни. В зв’язку з цим ще раз підкреслимо, що німці, поляки, а також й представники ряду інших етнічних груп розглядалися органами влади України як «шкідницькі
нації». Зрозуміло, що подібне ставлення було і по відношенню до
тих етнічних німців, які опинилися в зонах контролю Радянського
Союзу. Більше того, німці, які раніше проживали на території
Польщі, розчленованої у вересні 1939 року тоталітарними режимами, розглядалися радянською владою не тільки як «німецьке
населення», але й як колишні громадяни країни, що належала до
«буржуазного», «імперіалістичного» світу. Подібні «обставини»
викликали у представників радянсько-партійного апарату, НКВС
та інших державних структур особливу увагу, занепокоєність та
прагнення будь якими методами «присікти» імовірну, гіпотетично
уявлену можливість здійснення з боку етнічних німців «антирадянської» та «шпигунської» діяльності. В результаті, по відношенню до
цієї категорії громадян німецької національності, як і взагалі до
німецького населення країни, продовжувалися здійснюватися масові
арешти, депортації та інші форми репресивних акцій.
З початком Великої вітчизняної війни становище етнічних
німців в Радянському Союзі ще більше ускладнюється. Сталінський режим розпочинає масові депортації етнічних німців з різних регіонів СРСР. Нагадаємо, що термін «депортація» означає
примусове переміщення, висилку, заслання за межі певної території окремих осіб або етнічних чи соціальних груп. По суті депортації набували форми «етнічних чисток» по відношенню до представників німецької національності, які проживали в центральних
та прикордонних районах СРСР. В серпні 1941 року в Комі АРСР
були переселені родини німців – «трудових переселенців», які були виселені з України в Карелію у 1932–33 роках [9, с. 698]. 26
серпня 1941 року ЦК ВКП(б) та РНК СРСР приймають постанову
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про «Переселення німців з Республіки німців Поволжя, Саратовської та Сталінської областей» [9, с. 698]. Цією постановою
«партії та уряду» віддавався наказ переселити в Сибір та Казахстан
всіх етнічних німців Поволжя (майже п’ятсот тисяч чоловік).
Керівництво та здійснення переселень покладалося на НКВС з
залученням ряду відомств та державних установ. Масовим депортаціям в східні райони країни піддавалося також і німецьке населення, яке проживало в Європейській частині СРСР. 31 серпня
1941 року Політбюро ЦК ВКП(б) приймає постанову «Про німців,
які мешкають на території Української РСР». Зазначеним документом передбачалося депортувати понад 80 тисяч німецького
населення України [9, с. 699]. Депортації здійснювалися на
підставі й інших документів. За постановою Державного Комітету
Оборони (ДКО) № 702сс протягом вересня-жовтня 1941 року до
Казахстану передбачалося депортувати 63 тисячі німців, які мешкали в Запорізькій області та ще 46 тисяч з Сталінської та Ворошиловградської областей [10, с. 338]. В жовтні 1941 року 31 тисяча
німців з Запоріжжя була переселена в Актюбінську, Джамбульську, Карагандинську, Кзил-Ординську, Кустанайську, Новосибірську та Семипалатинську області; 35 тисяч німців з Донеччини було переселено в Алма-Атинську, Східно-Казахстанську,
Павлодарську, Семипалатинську, Акмолинську та Новосибірську
області; ще 10 тисяч німців, які проживали в Луганській області
було переселено в Північно-Казахстанську та Семипалатинську
області [9, с. 700].
В ході бойових дій більшість території України за винятком
Трансністрії та Галіції за рішенням нацистського керівництва увійшла до складу Рейхскомісаріату Україна (РКУ) з адміністративним
центром в м. Рівно. З 1 вересня 1941 року РКУ очолював Е. Кох.
До складу РКУ входило п’ять генерал-комісаріатів з центрами в
Житомирі, Луцьку, Києві, Миколаєві та Дніпропетровську. Імперське міністерство окупованих східних територій на чолі з А. Розенбергом також претендувало на управління територією
Рейхскомісаріату Україна та контролю за етнічними німцями, які
там мешкали. Поряд з цим подібні претензії висловлювало керівництво СС, відомства Гіммлера та Герінга. За попередніми
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підрахунками окупаційної влади на території Рейхскомісаріату
Україна знаходилося 163 тисячі етнічних німців, в тому числі в
Житомирському генерал-комісаріаті – 42 тисячі, Київському – 9
тисяч, Луцькому – 5 тисяч, Дніпропетровському – 70 тисяч, в
Миколаївському – 30 тисяч, в Мелітополі – 7 тисяч [10, с. 338].
З початку контрнаступу радянських військ наприкінці 1941 –
початку 1942 років нацистське керівництво прийняло рішення про
переселення етнічних німців, які знаходилися на території України, Білорусії, Молдови, Криму, Північного Кавказу та північнозахідних областей Росії в західні регіони. У лютому 1943 року
було піддано евакуації близько 11 500 німців, які мешкали в Калмикії, Північному Кавказі, а також в Харківській та Сталінській
округах України [11, с. 29]. У лютому – травні 1943 року проводилася евакуація німецького населення з району Станції Синельніково, яка знаходилася в Дніпропетровській області [11, с. 30].
Масова
евакуація
німецького
населення
з
території
Рейхскомісаріату Україна здійснювалася з серпня 1943 по травень
1944 року. Евакуація здійснювалася з району Харкова, Миколаєва,
Дніпропетровська, Запоріжжя, Нікополя, Кривого Рогу, Мелітополя, Маріуполя та Криму. Загалом з цих регіонів до жовтня
1943 року було евакуйовано понад 140 тисяч етнічних німців [11,
с. 30]. Спочатку вони були розміщені на території Житомирської,
Волинської та Подольської областей, а потім перевезені до
Генерал-Губернаторства та Вартегау. Ще 44 600 німців, в основному тих які мешкали на Волині, були переселені в західну
частину Рейхскомісаріату Україна спочатку в район Білостоку, а
потім в Вартегау [11, с. 30]. Відзначимо, що район Вартегау знаходився на території польських округ Познань, Іновроцлав та
Лодзь і входив після окупації Польщі у вересні 1941 року до
складу Германської імперії, як «Імперський край Вартегау», який
призначався для «германізації» цієї території, тобто вилучення
польського, єврейського та іншого інонаціонального населення й
заселення його території етнічними німцями [12, с. 321–322]. До
липня 1944 року в Вартегау знаходилося близька 240 тисяч
етнічних німців, які раніше проживали в Причорномор’ї, Східній
Волині та Трансністрії. В січні 1945 року Вартегау був зайнятий
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Червоною армією та поставлений під контроль радянської воєнної
адміністрації [11, с. 31]. Загалом до кінця березня 1944 року з
Рейхскомісаріату Україна було евакуйовано 116 625 етнічних
німців [11, с. 30].
Під час бойових дій з просуванням Червоної армії на
територію Польщі та Чехословаччини виникає питання про ставлення органів влади по відношенню до військовополонених, остарбайтерів, адміністративних переселенців, а також етнічних німців
(«фольксдойче»), які були вивезені до Рейху або добровільно
перейшли на його територію. 31 серпня 1944 року ЦК КП(б)У та
РНК УРСР приймають постанову про утворення органами НКВС
перевірочно-фільтраційних таборів (ПФТ) або перевірочно-фільтраційних пунктів (ПФП) у Львівській, Дрогобичській та Волинській прикордонних областях [13, с. 99]. Протягом жовтня –
грудня 1944 року у складі ряду фронтів були сформовані зборні та
зборно-пересилочні пункти (ЗПП) та табори, до яких направляли
репатріантів. Уздовж кордону СРСР діяло 15 перевірочно-фільтраційних таборів (ПФТ) НКВС та 35 зборно-пересилочних пунктів
Наркомату оборони [14, с. 370–371].
4 жовтня 1944 року РНК СРСР приймає постанову «Про
Уповноваженого Ради Народних Комісарів СРСР у справах
репатрійованих громадян СРСР». На посаду Уповноваженого було
призначено генерал-лейтенанта Ф. Голікова. 6 жовтня Ф. Голіков
видає інструкцію по проведенню репатріацій громадян СРСР, які
були звільнені Червоною армією або збройними силами союзних
держав [13, с. 99]. 6 січня 1945 року РНК СРСР приймає постанову
«Про прийом та розміщення репатрійованих радянських громадян» [13, с. 100]. 22 травня приймається рішення про утворення
в структурі НКВС відділу «Ф», який відповідав за фільтрацію
репатрійованих осіб [13, с. 101]. Репатріантів, в тому числі і етнічних німців, передавали до фільтраційних таборів НКВС, а потім
переправляли на радянську територію [13, с. 103].
Радянські репатріаційні команди в західних окупаційних
зонах закликали російських німців повернутися до Радянського
Союзу. Перед людьми виникала дилема: повернутися на батьківщину або залишитися на Заході. Частина німців погоджувалася
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повернутися, а інші намагалися ухилитися від репатріації. Так
виникала проблема роз’єднаних сімей [13, с. 105].
Всього, за підрахунками, в СРСР було репатрійовано близько
245 000 – 250 000 російських німців, які знаходилися після
закінчення війни на території, яка контролювалася Радянською
армією, а також 45 000 – 50 000 російських німців, які знаходилися
на території західних окупаційних зон [13, с. 117]. Причому, зазначимо, що кількість німців-репатріантів, які повернулися в
Україну встановити поки не вдається. Проте, відомо, що в травні
1945 року з України в Таджикистан було депортовано 1 500 етнічних німців, які перед війною мешкали в Дніпропетровській області
[13, с. 111]. За станом на 20 вересня 1945 року на території України знаходилося 2 214 німців-репатріантів, яких з точки зору
НКВС доцільно було переселити в Молотовську область та Комі
АРСР [14, с. 371].
За наказом НКВС СРСР за № 0027 від 10 січня 1946 року та
директиви НКВС СРСР за № 21 від 24 січня 1946 року репатрійовані німці, які служили в стройових частинах вермахту відправлялися в спеціально утворені для них комендатури. Зазначені
установи знаходилися в підпорядкуванні Наркомату вугілля
Казахстану, а також в Бурят-Монгольській АРСР, Красноярському
краї, Кемеровській, Молотовській та Іркутській областях [13, с.
111–112]. В Україну змогли повернутися лише окремі репатріанти.
Так, в липні 1945 року в Чернігівську область переїхала невеличка
група німецьких репатріантів у кількості 10 дорослих та 14 дітей.
Однак й вони пізніше були змушені виїхати на спецпоселення в
Новоросійську область [13, с. 112]. В зв’язку з цим зазначимо, що
перші німці-репатріанти, які пройшли перевірку в ПФТ,
повернулися в місця проживання, зокрема, Україну, Крим, Приазов’є та деякі інші регіони. Проте в подальшому органи НКВС
розпочали відправляти репатріантів на спецпоселення. Слід сказати, що ставлення органів влади по відношенню до репатріантів
було негативним, а часто й ворожим. 21 липня 1945 року був виданий указ НКВС СРСР «Про облік та реєстрацію радянських громадян, які репатріюються». Як зазначає Альфред Айсфельд формально вони мали однакові права з іншими спецпереселенцями,
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які визначалися постановою РНК СРСР від 8 січня 1945 року «Про
правовий стан спецпереселенців», проте зрівнювання прав німціврепатріантів з іншими спецпереселенцями не було [13, с. 114]. В
перші повоєнні роки політика партійних та радянських органів
була направлена на закріплення депортованого населення ряду
народів країни, в тому числі і етнічних німців, в визначених для
цього районах. 26 листопада 1948 року Президія Верховної Ради
СРСР прийняла Указ «Про карну відповідальність за втечі з місць
обов’язкового та постійного поселення осіб, виселених в віддалені
райони Радянського Союзу в період Вітчизняної війни». В документі підкреслювалося, що «переселення в віддалені райони
Радянського Союзу… проведено довічно, без права повернення їх
до колишнього місця проживання» [15, с. 232].
Зняття обмеження в правовому стані спецпереселенців почалося з липня 1954 року після прийняття Постанови Ради міністрів
СРСР № 1439-689 «Про зняття деяких обмежень в правовому стані
спецпереселенців». Спочатку зняття обмежень стосувалися дітей
до 16-річного віку та дітей старше 16 років, які були прийняті або
вже навчалися в учбових закладах. В подальшому зняття з обліку
спецпоселення Міністерства внутрішніх справ стало поширюватися на учасників Великої вітчизняної війни, осіб нагороджених орденами та медалями СРСР, членів родин загиблих на фронті, викладачів навчальних закладів та деяких категорій жінок [15,
с. 232–233].
Зняття обмежень в правовому стані більшості німецького
населення СРСР сталося після німецько-радянських переговорів в
Москві у вересні 1955 року. Зняття обмежень мотивувалося тим,
що «існуючі обмеження в правовому стані спецпереселенців-німців та членів їх родин, виселених в різні райони країни, в подальшому не викликаються необхідністю» [15, с. 233].
Звернемо увагу на те, що проблема російських німців протягом тривалого часу, в перше післявоєнне десятиліття, не була
помітним фактором в радянсько-німецьких відносинах. Ситуація
почала змінюватися після того, як у лютому 1955 року в ФРН було
прийнято закон, відповідно до якого германськими підданими
визнавалися особи, які отримали громадянство в роки Другої
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світової війни [16, с. 115]. Питання про подальшу долю російських
німців стало активно обговорюватися після того як у вересні 1955
року між Радянським Союзом та Німеччиною були відновлені
дипломатичні стосунки на рівні посольств та консульств [16, с.
115]. В ході дипломатичних переговорів в ноті германської сторони відзначалося: «До числа обговорюваних відноситься і питання про звільнення тих німців, які зараз знаходяться під арештом
на території Радянського Союзу і в зоні його впливу і яким
перешкоджають виїхати з цих областей» [16, с. 115]. Під час
переговорів у Кремлі бундесканцлер К. Аденауер заявив, що мова
йде не тільки про військовополонених, а й про 130 тисяч німців,
від яких отримано заяви і яким перешкоджають виїхати з СРСР
[16, с. 115]. Голова Ради Міністрів М. Булганін змушений був «під
чесне слово» пообіцяти, що вони будуть відпущені [16, с. 115–
116]. Після проведення переговорів між радянською та німецькою
сторонами 1955 року германський Червоний Хрест намагався
встановити контакти між членами сімей, які в результаті війни
опинилися на території різних країн. Така робота проводилася у
контакті з радянським Червоним Хрестом. В результаті російські
німці змогли отримувати від родичів з Німеччині не тільки листи,
але й посилки [16, с. 116]. Не дивлячись на те, що переговори з
питання російських німців постійно затягувалися у 1958 році до
Німеччини виїхало 4 122 особи, а наступного року – 5 563 [16, с.
118]. З весни 1960 року радянський уряд вважав, що угода про
репатріацію виконана і термін її вичерпано. По оцінкам німецької
сторони в ФРН змогли повернутися тільки 60 % германських
підданих, які проживали в Радянському Союзі. В той же час за
часів переговорів К. Аденауера в Москві становище російських
німців суттєво покращилося. Мається на увазі те, що 13 грудня
1955 року Президія Верховної Ради СРСР приймає указ «Про
зняття обмежень в правовому стані з німців та членів їх сімей, які
знаходяться на спецпоселенні». В результаті чого вони отримали
право залишати спецпоселення та переїжджати в інші регіони
Радянського Союзу за винятком місць їх довоєнного проживання
[16, с. 118].
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Светлана Бобылева
«БОЛЬШОЙ ТЕРРОР»
КАК ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП НАСИЛЬСТВЕННОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ НЕМЕЦКОЙ ДИАСПОРЫ УКРАИНЫ
В истории России ХХ столетия, видимо, не один период можно назвать «переломным». К их числу, не без основания, относятся
20-30-е годы. Речь идет отнюдь не о процессах сугубо экономического характера (НЭП, индустриализация, коллективизация), а о явлениях, во многом определивших своеобразие последующего развития общества. Именно в этот период сформировалась устойчивая система культурного и политического взаимодействия, определилась иерархия сил и приоритетов.
Особое место во всем этом занимала Украина. Именно ее
территория стала объектом немецко-австрийского военного присутствия в 1918 г., в ходе которого был осуществлен непосредственный контакт немецкого колонистского населения Украины с
пришедшими войсками. Возникло взаимодействие между двумя
сторонами носившее социальный финансовый, военный, геополитический характер. Речь идет об участии военных в возврате
колонистам утраченной ими собственности в результате революционных событий 1917-начала 1918 годов; подписки коло-
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нистами на немецкие займы; предоставлении военными оружия
для колонистских отрядов самообороны; существовании проекта
«Таврия». Однако, если все выше перечисленное можно было
отнести к прошлому (хотя и не столь далекому), то оставились еще
и ряд других обстоятельств. Первое, эмиграционное движение 20-х
годов, которое властям определенными усилиями удалоь остановить, но которое свидетельствовало о политических настроениях среди колонистов, второе, географический фактор, обусловленный наличием западных границ СССР и близостью с потенциальными противниками – Польшей и Германией. Третье, демографический – треть немецкого населения СССР проживала в
Украине. Четвертое, политический – с приходом фашистов в
Германии к власти, возрастала опасность военного конфликта. Пятое, социальный – немецкое население, традиционно более зажиточное, было экономически обескровлено в ходе коллективизации
и это явно не способствовало росту популярности советской власти среди него. Шестое, религиозный – антирелигиозная кампания,
столь активно проводившая в СССР в 20-х-30х годах, завершилась
полным разгромом католических костелов, протестантских церквей, меннонитских молитвенных домов, арестом и физическим
уничтожением священнослужителей уже к 1936 году. Учитывая ту
роль, которую играла религия в культурной жизни немецкоменнонитского сообщества, в самоидентификации этого населения, государственная политика в области религии вызывала у
значительной части проживавших в Украине явный негатив.
Сложность решения социально-экономических проблем, стоящих перед обществом и возникших в результате революционных
событий октября 1917 года в России, меркнет перед грандиозностью политической цели, поставленной и достигнутой в
основном в 20-30-е годы: слом старых стереотипов мышления,
разрушение существующей ментальности, нравственности, религиозно-культурных традиций, трансформация и разрушение
национальной идентичности и на основании всего этого создание
основ воспитания советского человека. Достигалось это с помощью различных механизмов как идеологического воздействия,
так и мер принуждения.
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Важнейшими инструментариями реализации указанной цели
были религия и школа. У немцев, являвшихся одним из самых
религиозных народов российской империи, религия являлась важнейшей фундаментальной основой жизни. И этот фактор не был
устранен революцией. Для немецкого населения характерна неразрывная взаимосвязь этничности и конфессиональности. «Идентичность подразумевает, что национальному, как телу, соответствуют силы церковно-религиозные, как его душа»[1], отмечают
германские исследователи.
Сельская, религиозная общины и семья были главными условиями воспроизводства религиозности в новых поколениях. При
этом религия, являясь важнейшей составляющей части духовной
жизни немцев, была и своеобразной формой социального объединения. В силу этого «сельская община… во многом носила
конфессиональный характер» [2]. Другими словами церковь, религия являлись этноконсолидирующими факторами, которые во многом позволяли не только сохранять национальный образ жизни, но
и продуцировать его дальнейшее развитие. Церковь была хранительнейцей – не только религиозно-нравственных принципов, но и
существенного числа элементов национальной культуры, национальной самобытности. Особой сферой проявления значения и
места религии у немцев была семья. Именно наличие глубокой
«связи семьи и религиозной жизни общины», способствовало сохранению внутрисемейных отношений, покоившихся «на религиозных ценностях» [3].
«…Первой ступенью религиозного воспитания, наряду с традиционной сельской культурой и обычаями», была школа [4]. В
немецких и меннонитских колониях исторически сложился единый организм: община – церковь – школа.
А сама система воспитания немецкого и меннонитского населения колоний покоилась на традиционном фундаменте взаимосвязанных социальных институтов: школы и церкви. Их тесное
взаимодействие, иногда прерываемое в прежние времена коллизиями непонимания, вызванного возникновением сепаратистских религиозных течений, тем не менее, способствовало
созданию стабильной национальной религиозной атмосферы в
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колонистской среде. Эта среда, вплоть до событий начала Первой
мировой войны, была индифферентной.
Политические потрясения 1914-1917 гг., Гражданская война и
социально-политические процессы, последовавшие затем, потрясли общества колонистов, один за другим выбивая основы их
традиционализма.
Важнейшими сферами, в которых стремительно разрушался
немецкий универсум, были религия и ситема образования. Начался
процесс трансформации с последующим разрушением национальной идентичности немецкого и меннонитского населения
Украины. Следует отметить, что эти процессы, на начальном этапе
своего развития, не носили четко выраженного национального
характера. Антирелигиозные действия правительства (конфискация церковного имущества, аресты ряда священослужителей,
закрытие отдельных церквей, костелов, молитвенных домов) имели общегосударственный масштаб действия. Однако все происходившее в немецкой и меннонитской среде, имело особый характер
в силу присутствия у этих конфессиональных групп населения
гораздо большей религиозности, чем у славянского автохтонного
населения и проживания большого числа их представителей в
сельской местности, где гораздо дольше сохранялись элементы
традиционного сельского консерватизма.
В силу этого, несмотря на то, что в начальный период в
национальной политике антирелигиозная пропаганда занимала
важное место, советской власти не удалось одномоментно подорвать основу традиционного религиозного уклада жизни немцев. В
материалах архивов мы встречаем констатацию следующего:
«Отношение к служителям культа хорошее и таковые среди
немцев пользуются популярностью», «католические колонии…до
настоящего времени относятся с благоговением к своим пасторам,
находясь целиком под их влиянием…Среди католиков…сильно
развит религиозный фанатизм…» [5]. Анализ ситуации 1922-1923
гг. среди католиков Украины был для власти не утешительным:
«несмотря на глобальные общественные трансформации и
разрушение церковной инфраструктуры, в массовом сознании
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произошли лишь незначительные секуляризационные подвижки.
В первую очередь это касалось немцев-католиков» [6].
Именно особая религиозность немецкого и меннонитского
населения, являвшаяся одной из основных особенностей их
ментальности, по мнению А. А. Германа, была причиной слабой
советизации этих групп населения на начальном этапе и
обусловила сложность адаптационного периода к новой власти [7].
Что же касается школы, то и она являлась важным элементом
советизации немецкого населения. Здесь наблюдалась попытка
привлечения на сторону новой власти старого учительского контингента при условии проявления им лояльности к советской власти и соответствующей политической переподготовки. Так 75 %
преподавателей немецких школ Украины в 1926-1927 годах были
охвачены курсами переподготовки и 100% учителей этих школ
пришли проверку политзнаний [8].
Тем не менее, проверяющие вынуждены были констатировать
неутешительные для них факты: а) советизация школ шла медленно; б) она не пользовалась симпатией жителей колонии; в) было слабо развито социальное воспитание; г) редким явлением было
комсомольское и пионерское движение [9]. В силу этого, большое
внимание отводилось подготовке новых учителей, при подборе
кадров которых учитывался не принцип профессиональной
пригодности, подготовленности, а принцип подбора кадров из
«подходящего элемента», как гласил документ [10]. Именно перед
этим новым немецким учительством на первом всеукраинском
совещании была поставлена задача «придать социальному
расслоению колоний политический отпечаток в целях разрыва
единого национального и религиозного фронтов в колониях» [11].
Реализация этой задачи была начата заблаговременно и первым
шагом на этом пути было принятие декрета об отделении церкви
от государства.
Органы ГПУ следили за неукоснительным выполнением этого
декрета. Считаем возможным предположить, что советская власть
на этом этапе учитывала историческую особенность роли церкви в
колониях, которая традиционно была хранительницей не только
религиозно-нравственных принципов, но и существенного числа

98

Історія німців України

элементов культуры сохранившихся до ХХ века. Очевидно с учетом этого, власть серьезно отнесла к вопросам религии, церкви в
колонистском сообществе, проявляла известную гибкость в этом
вопросе на начальном этапе. Это проявлялось в характере проводимых антирелигиозных мероприятий, в формулировках и стиле
документов, санкционирующих действия. «Самый щекотливый
вопрос, – гласит один из документов, – антирелигиозная пропаганда.
Ее вести в области естествознания. Недостаточно раз-бирающиеся в
этом вопросе должны воздерживаться от ее ведения [12].
Необходимо отдать должное корректности формулировок авторов
цитируемого документа. Подобные бумаги в тот период не были
исключением. Так, в резолюции о работе среди немецких детей,
утвержденной Бюро ЦК ЛКСМУ от 27. 10.1925 г., присутствует
призыв «проявить максимальную осторожность» в работе пионерских организаций в области религиозных вопросв, «воздерживаться
от прямой антирелигиозной пропаганды, идя по пути привития
естественнонаучного мировоззрения», «не следует в ближайшей
время выпячивать политическую сторону своей работы» [13].
Такая тактика и риторика была характерна до начала второй
половины 20-х годов. Таким образом мы видим, что советская
власть не рассчитывая на кардинальное изменение мировосприятия старшого поколения колонистов, делало ставку на изменение, трансформацию идентичности детей, молодежи, внедрению
в их сознание положений новой идеологии. Начало было положено. В тоже время события 1937-1938 годов – массовые репрессии
возрастной группы немецкого населения, чье формирование гражданственности припадало на 20-е годы, свидетельствует о том, что
советская власть усомнилась в эффективности своей работы в те
годы. В целом этот начальный этап разрушения немецкой идентичности характеризовался взаимоисключающими проявлениями:
начало антирелигиозной пропаганды и восстановление функционирования национальной школы; политика коренизации и процесс
перевоспитания учительства; изъятия из школ и библиотек религиозной литературы и создание Всеукраинского филиала Центрального издательства народов СССР, выпуск литературы на
немецком языке, формирование нового учительства [14].
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Все выше указанное относится к первому этапу разрушения
немецкой идентичности, т.е к 1920-1928 гг.
Однако, наряду с отдельными позитивными фактами того времени, следует учитывать, что в середине 20-х годов в Советской
России продолжала существовать концепция о немецкой «пятой
колоне», усиленно муссировавшаяся ранее в годы Первой мировой
войны. Об этом свидетельствуют так называемые «записки Артузова» [15].
Что касается действий репрессивного аппарата ГПУ, то в эти
годы (1920-1928) он не имел самодовлеющего характера – упор
больше делался на идеологическое перевоспитание, хотя факты
подавления выступлений колонистов против продразверстки, конфискаций собственности больших хозяйства – имели место. Такая
ситуация была обусловлена положением договора о Брестском мире, предусматривавшим возможность 10 летнего периода выезда
из Советской России немцев в Германию, наличием советско-германских торгово-экономических соглашений, которые в какой-то
мере экстраполировались на немецкое население страны.
Второй этап трансформации немецкой идентичности, который
приходится на 1929-1932 годы, может и должен быть
характеризирован как разрушающий. На эти годы приходится
коллективизация, раскулачивание, высылки кулацких семей,
жесткое давление на церковь, «чистка» учебных заведений.
С конца 20-х гг. в партийных документах все чаще стали звучать тревожные ноты о месте и роли религиозного фактора в колонистской среде: «Немецкое духовенство начало развивать активную агитационную и организационную работу по укреплению своих позиций в колониях» [16]. Отмечалось усиление влияния
немецких религиозных организаций у католиков – «Дети Иосифа»,
«Дети Марии», у меннонитов – «Баптистский союз молодежи»
[17]. Отмечалась «усиливающая агрессивность действий духовенства» [18]. Социально-экономическим фоном происходившего
было проведение коллективизации, в ходе которой шел процесс
окончательного разрушения сельской религиозной общины. Из ее
среды насильственным методом изымались наиболее крепкие
крестьянские хозяйства. Людей лишали годами наработанной
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собственности, лишали домов, высылали в Сибирь, часть переселяли на выселки. Учитывая тот факт, что власть считала немцев
и меннонитов вообще «гнездами» кулачества, под коллективизацию попала и значительная часть середняцких хозяйств.
Если при этом учесть и уже прошедший процесс землеустройства и районирования на Украине, которые привели к появлению в
среде колонистов иноязычных, иноконфессиональных национальных групп, то можно представить себе новую конфигурацию
сельских общин. Они стремительно теряли общность культурных,
национальных традиций. Люди подвергались унизительным обыскам, оскорблениям со стороны власти предержащих. И тут уж было не до известной гордости, самоуверенности немцев и меннонитов. Их физические и моральные страдания усугублялись духовными. Постепенно осуществлялся переход в формах антирелигиозной работы от политико-просветительных к административно-принудительным. Власть, отбросив сантименты, обрушилась на церковь и религию. Служители религии лишались избирательных
прав, церкви выселялись из собственных помещений. Речь идет о
тех случаях, когда помещения, в которых одновременно находились школа и церковь, отдавались первой из них. Религиозная
паства и сами религиозные служители оставались без культовых
помещений [19]. Подобные действия властей не могли не вызывать негативную реакцию по отношению к школе со стороны верующих и церковников. Да и сами учителя немецких школ были, в
подавляющем большинстве людьми верующими. Можно только
догадываться о тех душевных муках, переносимых ими, когда они
становились не только свидетелями, но, зачастую, и участниками
антирелигиозных действий властей. Обрести атеистическое мировоззрение в одночасье было довольно трудно, учитывая нравственную ауру, в которой они росли, учились и работали до этого. Тем
более процессы властей против церкви вызывали протестные
настроения среди взрослого населения, которое проявляло явную
невосприимчивость к антирелигиозной пропаганде и временами,
пыталось всем миром, защитить священнослужителей, подвергавшихся гонениям.
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Но процесс уже пошел. Было положено начало культивированию системы доносительства, двуличия, безнравственности.
Социальное расслоение деревни, надломы в душах части молодежи, в сознание которой массировано внедрялись идеологические
постулаты советской власти, факторы личностного характера и все
это суммарно влияло на ментальность населения, внося серьезные
изме-нения в его сознание, руша традиционные основы этнонационального мировосприятия. В этой ситуации под ударами
оказались не только религия, школа, но и семья. Власти, не без
основания, увидели в семейном традиционализме серьезное препятствие на пути к советизации общества, особенно молодежи.
Социально-классовый поход был дополнено морально-психологическим воздействием – результатом этого сембиоза стало
изменение семейных традиций. Ранее беспрекословное подчинение, уважение к старшим, абсолютизация мнения главы семьи
сменялось проявлением вседозволенности отдельных членов. Суммируя все происходившее на втором этапе разрушения немецкой
идентичности, мы можем утверждать, что в это время активно
начался процесс деформации традиционной системы ценностей.
Особое место в истории репрессий против своего народа
занимают 1932-1933 годы. Ныне они широко известны как годы
голодомора. Система преследования, арестов, высылки, которые в
эти годы имела место (бездействия властей в деле оказания помощи голодающим, массовой смертности населения: 22 смертных
случаев на Хортице, 213 в Заградовке), была дополнена физическим вымиранием населения. Система административно-уголовных наказаний была представлена чаще всего ссылками на срок от
3-х до 5 лет. Число лиц, подвергшихся ее действиями, было
относительно невелико. За нее это делала голодная смерть.
Третий этап репрессий охватывает, по нашему мнению, 19341936 годы. Если предыдущие периоды имели в значительной мере
социально-классовый характер и практически касались всего
населения, то для этого периода свойственна уже национальная
окраска. Она обусловлена целым рядом факторов: внешнеполитических (приход в Германии к власти фашистов с четко
выраженной антикоммунистической идеологией, резкое ухудше-
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ние советско-германских отношений, расчет гитлеровцев в своих
внешнеполитических планах на создание пятой колоны за счет
зарубежных немецких диаспор, материальной помощи голодающим немцам в Украине и использование этого в пропагандистских целях с целью дискредитации СССР на международной
арене; геополитических (стремление укрепить границы и удалить
потенциально опасные диаспоры из приграничной зоны); политических (борьба с оппозицией – реальной и мнимой, жертвами
которой стали политэмигранты, бывшие немецкие военнопленные;
с лидерами, взявшими на себя организацию помощи голодающим,
чаще всего это были священослужители; борьба с церковью и
окончательный ее разгром; чистка партийного и советского
аппарата, жертвами которого стали коммунисты-романтики, свято
поверившие в светлые идеи коммунизма и замена их людьми
лояльными, склонными к беспринципности, далекими от
профессионализма).
В эти годы резко меняется форма наказания, становятся практически нормой расстрельные статьи приговоров. Размах репрессий принимает большой размах. Население бывших немецких
колоний становилось объектом особого внимания.
Четвертый этап репрессий против немецкого населения, их
пик, именуемый в научной литературе как «Большой террор»,
приходится на 1937-1938 годы. Специфика этого этапа состояла в
четко выявленной национальной составляющей. Громогласно и
многоразово провозглашая интернационализм, советская власть
неоднократно проявляла свою не только социальную, но и национальную избирательность. Годы же 1937-1938 характеризовались
наличием воинственного российского национализма, усиленного и
закрепленного травмой войны 1914-1918 гг., оккупацией украинских территорий кайзеровскими войсками в 1918 году.
Началась массовая «бульдозерная» зачистка, граничащая
практически с геноцидом всех лиц, по мнению властей, потенциально опасных в условиях будущей войны Германии с Советским Союзом. Такими становились бывшие германские военнопленные, оставшиеся в Украине, многие из которых были «заражены вирусом коммунизма»; политэмигранты, спасавшиеся от
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фашистских застенков, перебежчики из Германии, мечтавшие причаститься к новой эре человечества»; бывшие германские подданные, работающие на оборонных предприятиях, на транспорте;
бывшие российские военнопленные, служащие немецких предприятий, жены, осужденных по немецкой линии; лица, шпионившие в пользу Германии, бывшие кулаки, дети бывших кулаков.
Список категорий людей, подвергшиеся массовому террору можно
было значительно расширить, ибо его составляющие всецело
зависели не только от распоряжений, издаваемых в верхних
эшелонах власти, но и от «фантазии» местных органов НКВД.
Именно на Днепропетровщине была разоблачена «мифическая»
шпионская организация «Национальный Союз немцев на
Украине». Ее руководителями службы НКВД назначили директора
Хортицкого немецкого машиностроительного техникума Карла
Гаера и директора Хортицкого немецкого педагогического техникума Мартина Билика, а членами «центрального ядра» – Генриха Янцена, Генриха Классена, Николая Штейнигера. Все они
были расстреляны и усилиями «бдительных» органов НКВД
деятельность этой организации была в 1937 г. «прекращена».
Менялись времена, системы. Но проявилось и то общее, что
имело место в отношении немецкого населения. Читаем «…
депортация немецких колонистов в Западных областях Киевской,
Подольской и Волынской, будет составной частью мобилизационных мероприятий властей … С 1912 г. распоряжением главного
управления генерального штаба все контрразведывательные
отделения составляли и периодически дополняли списки лиц,
подлежащих аресту или высылке в « подготовительный к войне
период» из районов мобилизации и возмож-ных боевых действий
[20]. Прошли два десятилетия. Однако в докладе начальника
Красноармейского РОНКВД Запорожской области, сержанта
госбезопасности Подпачевского, дается численный состав немецкого наскеления по селам (Дудниковский, Ново-Миргородский, Ново-Михайловский, Любомировский, Шевченковский, Никопольский № 1 сельсоветы), характеристика социального
состава немцев как «середняцко-кулацкого», его политическое
настроение (еще с 1918 года (немецкое население) враждебно
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относилось к советской власти и добровольно служило в армиях
Деникина и Врангеля. Эта позиция немцев проявилась в период
коллективизации [21], когда они, в своем большинстве, враждебно
выступали против коллективизации, имеют родственников и знакомых за границей в Германии [22].В данное время по учетам
(подчеркнуто нами – С.Б. и А.Б.) проходит: бывших кулаков 69
чел., офицеров 4 чел., евангелистов 18 чел….» [23].Документ датирован августом 1940 г. То есть, после страшной жатвы смерти
1937-1938 гг., практика учета немцев продолжала существовать.
Эта ситуация была характерна именно для Украины. Здесь, в отличие от других регионов, был налажен учет немецкого населения.
Происходившее вело к тому, что меннонитское и немецкое
население колоний в эти годы становилось объектом психосоциальной идентичности, что являлось результатом взаимодействия общества и личности. Имели место проявления кризиса
личной идентичности, что было следствием стремительно шедших
в стране политико-социальных преобразований.
Аресты и физическое уничтожение священнослужителей
подрывали духовную и национально-культурную, моральную опору
меннонитов и немцев. В совокупности с мероприятиями НКВД по
борьбе с «фашистами», проведением «немецкой кампании» 19371938 гг., антинемецкими действиями властей, ликви-дировавших
национальные немецкие районы, изменениями в языковой политике
и разработкой планов по почти поголовной депортации меннонитов и
немцев уже в 1939 году, становится очевидным, что все это
сказывалось на поведении, настроениях, психике населения немецкой
деревни. Возникал когнитивный компонент социальной идентичности – сравнивали свое социальной, политическое положение с
рядом живущими украинцами и это порождало эмоциональную
составляющую, определяя поведение немецкого населения. Однако в
в условиях политического, национального насилия власти эти
факторы носили глубоко скрытый характер. Их проявление ждало
своего времени. Им стал период оккупации.
Однако вернемся к событиям 1937-1938 годов. Рассмотрим их
на материалах Днепропетровской области.

Історія німців України 105

Выбор Днепропетровской области в качестве объекта исследования обусловлен тем, что, она, включавшая в 1937-1938 гг.
и нынешнюю Запорожскую область, была одним из основных мест
расселения этнических немцев на территории Украины. К началу
1939 г. здесь проживало более 115 тыс. лиц немецкой национальности.
Большинство немцев Днепропетровщины (около 95 тыс.)
проживало в сельской местности на территории 3 национальных
районов (Люксембургского, Молочанского и Рот-Фронтовского) и
32 национальных сельских советов.
Более 20 тыс. немцев являлись жителями городах области.
Первые аресты среди немцев Днепропетровщины начались
еще в июне 1937 г. Тогда была арестована большая группа немцевколхозников в Запорожском районе по обвинению в создании
фашистской повстанческой организации. Анализ документов
свидетельствует о том, что аресты носили бессистемный характер.
Так, в одних селах были произведены единичные аресты (в
Заградовке 2 чел. из 170 жителей, в деревне Розенгарт 9 мужчин из
300 жителей), в других, аресты носили массовый характер
(Кондратьевка 75 мужчин (18%), включая отцов и сыновей из 400
жителей этого села).
Но особо крупномасштабный характер, репрессии стали
приобретать после появления известного приказа №00447. Так, в
частности, массовыми арестами были отмечены сентябрь, ноябрь и
декабрь месяцы. После паузы в январе 1938 г., вызванной вероятно
перегруженностью тюрем, массовые аресты возобновились в
феврале и марте. Следующее резкое снижение масштабов арестов
наступило в апреле и закончилось в начале июня, когда начался
новый всплеск масштабных арестов среди немцев, который
продолжался вплоть до середины ноября 1938 г.
Всего на территории Днепропетровской области в 19371938 гг. репрессиям подверглись более 5,5 тыс. лиц немецкой национальности. Поражает суровость вынесенных приговоров – около 83 % арестованных было приговорено к высшей мере наказания
– расстрелу. В число же освобожденных (45 человек) вошли, главным образом лица, осужденные к различным срокам заключения,
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но выпущенные на свободу в первой половине 1939 г. 6 человек
были высланы за рубеж как иностранные подданные. Абсолютное
большинство репрессированных составляли мужчины. Доля же
репрессированных женщин была незначительной. Они насчитывали всего 56 человек. 7 из них, жительницы города, были объявлены активными участниками различных антисоветских организаций и расстреляны. Большинство же женщин были осуждены,
как члены семьи репрессированного.
В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что
массовые репрессии, начатые против немцев в рамках так называемой кулацкой операции, затем переросли в преследование
немцев по национальному признаку. Здесь они находились в
одном ряду с представителями других западных национальных
меньшинств. Первое место в этом печальном мартирологе
занимают латыши, затем следуют поляки, эстонцы и, наконец,
немцы. Значительное отставание последних в первую очередь
объясняется численным превосходством немцев по сравнению с
другими западными диаспорами, а также удаленностью большинства мест компактного их проживания от основных административных центров. Репрессивная машина НКВД, несмотря на
свои гигантские размеры, была просто не в состоянии справится с
поставленными задачами по политическому преследованию немцев. О том, что такие задачи перед ней стояли и реализовывались,
свидетельствует, в частности, докладная записка наркома НКВД
Украины А.И. Успенского от 1 апреля 1934 г. Тезис о преследовании немцев именно по национальному признаку, кроме того,
подтверждается и показаниями бывшего сотрудника НКВД,
который позднее заявлял, что было личное указание наркома
«арестовывать поляков и немцев независимо от того, достаточно
ли на них материалов для ареста. На этом основании, при
составлении справок на арест поляков и немцев доминирующую
роль играла их национальность». Таким образом, энкеведистами
фактически реанимировался старый лозунг российских шовинистов эпохи Первой мировой войны «Этнический немец – внутренний враг государства».
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Массовый террор 1937-1938 гг. имел негативные последствие,
как для различных категорий и групп немцев, так для всего немецкого населения в целом. В первую это касалось немецкого села. Всего
их жертвами стали 4802 жителя немецкого села. Несмотря на
значительное доминирование в этом печальном мартирологе рядовых
колхозников, нами выявлена явная сфокусированность репрессий на
тогдашней элите немецкого села. Всего было репрессировано 687
человек, занимавших важные места в тех или иных сферах
экономической и общественной жизни немецкого населения. Это
примерно соответствует общему числу представителей элиты,
например, одного из трех немецких национальных районов области,
Люксембургского. В целом же доля эли-ты в общем числе
репрессивных сельских жителей составила более 14%.
Огромные потери понесло руководство немецких колхозов и
их структурных подразделений. Всего была репрессирована, примерно, одна пятая часть их общего числа в области. Это были
главным образом руководители, так называемой, первой волны
коллективизации. Тогда немецким населением, понимавшим неизбежность происходивших процессов, были выдвинуты из своей
среды люди, имевшие необходимые управленческие качества. В
своей организаторской деятельности, они стремились достигать
разумного баланса между интересами избравшего их населения и
требованиями власти. При этом они, защищая интересы людей,
нередко вступали в конфликты с партийным руководством, требовавшим неуклонного выполнения своих установок. Поэтому в
предшествующие периоды большая часть таких людей была заменена на лояльных для власти руководителей, бывших лишь бездумными исполнителем воли вышестоящего руководства. Оставшиеся
же неформальные лидеры немецкого села, как мы видим, были
буквально сметены в период 1937-1938 гг. Та же трагическая судьба
постигла и большую группу специалистов аграрного производства и
представителей сельской интеллиген-ции.
Особенно страшный удар был нанесен немецкой школе,
бывшей одной из цитаделей немецкой идентичности. Более 60%
репрессированных учителей составили педагоги, так называемой
старой, дореволюционной, школы, а значит не пригодных, по
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мнению властей, к воспитанию молодого поколения советских
людей. Еще около 30 % репрессированных учителей являлась
выпускниками национальных педагогических училищ периода
первой половины 20-х гг., когда власть еще не успела установить
там тотального идеологического контроля над учебным процессом. И, наконец, оставшаяся группа арестованных педагогов,
окончившая профильные ВУЗы и училища во второй половине 20х – начале 30-х гг., очевидно не устраивала власть в связи с проявлениями отдельных случаев нелояльности к ней. На смену репрессированным пришли молодые учителя (часто уже не немецкой
национальности), главной задачей которых в процессе обучения
была не передача знаний и формирование навыков, а в первую
очередь – идеологическое воспитание подрастающего поколения.
Окончательную же точку в существовании национальной школы
поставила принудительная ликвидация преподавания на немецком
языке, осуществленная властями начиная с сентября 1937 г.
Огромные потери понесла и немецкая элита города. Из видно,
что репрессии затронули более чем 200 организаторов производства, управленцев различных уровней, представителей технической и педагогической интеллигенции. Это составило около 27%
всех репрессированных городских немцев.
Трагические события 1937-1938 гг. довершили и разгром
немецких церквей. В частности в этот период были арестованы и
репрессированы практически все остававшиеся на свободе нелегальные меннонитские проповедники. В местах ссылки (Казахстан, Сибирь, Урал) такая же судьба постигла большинство немецких лютеранских и католических священников, отправленных туда
властями с Украины еще в первой половине 30-х гг.
«Большой террор» самым негативным образом сказался на
структуре и жизнедеятельности традиционной немецкой семьи.
Как выше уже отмечалось, почти абсолютное большинство арестованных составляли мужчины. В основном они имели возраст от
25 до 45 лет и были главами многодетных семей. Из проанализированных данных по 62 немецких селам области мы видим, что в
большинстве из них, а именно – в 42 эти потери колебались от 26
до 55 %. Максимальные же утраты (более 76%) понесли семьи в
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поселениях, находившихся вблизи крупных административных
центров – Днепропетровска и Кривого Рога. Эти немецкие села,
вероятно, были своеобразным резервуаром для карательных
органов, из которого черпались недостающие проценты для
выполнения необходимых плановых показателей по репрессиям.
Тяжкую ношу главных кормильцев семьи пришлось взвалить на
себя матерям, бывшим хранительницам домашнего очага и одним из
основных передатчиков детям культурных традиций, верований и
обычаев своего народа. Подрастающее поколение, оказавшееся без
опеки, становилось легкой добычей советской пропагандистской
машины, стремившейся к формированию у него религиозного
нигилизма и способствовавшего процессу дальнейшей деэтнизации.
Одним из самых негативных последствий массового террора
стало развитие в немецких поселениях атмосферы страха и подозрительности не только к представителям других национальностей, проживавших там, но и возникновению недоверия (часто не
обоснованного) и к некоторым своим соплеменникам. Все это
вело, вместе с рядом других факторов, к разрушению былой
национальной сплоченности украинских немцев, позволявшей им
в предшествующие периоды их истории успешно противостоять
многим острым вызовам внешнего мира.
Таким образом, можно констатировать, что в период «Большого террора»:
– немецкая диаспора Украины понесла значительные человеческие жертвы
– немцы подвергались репрессиям, как по причине своего
социального происхождения, так и по национальному признаку
– особенно масштабные потери понесла немецкая управленческая элита и интеллигенция
– окончательно были ликвидированы немецкие церкви
– прекратила свое существование немецкая национальная
школа
– проявились и начали развиваться деструктивные процессы,
как на уровне отдельных семей, так и в среде немецкого сообщества в целом. Активно шел процесс разрушения национальной
идентичности.
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Сергій Кокін
ВИСЕЛЕННЯ НІМЦІВ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 1934–1936
РОКАХ ЯК СКЛАДОВА РЕПРЕСИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НКВС УСРР ЗА ДОКУМЕНТАМИ ГДА СБУ
У 2010 р. вийшов друком восьмий том спільної польськоукраїнської видавничої серії «Польща та Україна у тридцятихсорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб», який присвячено так званій польській операції,
проведеної радянськими органами державної безпеки УРСР у
1937-1938 рр. Перший розділ цього тому завершено невеличкою
добіркою документів, що стосуються депортації польського та
німецького населення із прикордонних районів Вінницької та
Київської областей до Казахстану у травні–вересні 1936 р. Згадана
добірка містить п’ять документів про перебіг депортації та реакцію населення на цей акт насильства влади [1].
Якими ж були мотиви і логіка дій організаторів і виконавців
депортації? Щоб відповісти на це, з першого погляду, досить просте запитання, необхідно дослідити конкретно-історичний контекст
та встановити причинно-наслідкові зв’язки подій, що відбувалися
протягом певного історичного періоду [2]. Однак сучасний стан
вивчення істориками теми репресій проти німецької національної
меншини у міжвоєнний період все ще не дозволяє це зробити [3].
З метою компенсувати брак історичних джерел для активізації
таких досліджень архівістами Галузевого державного архіву
Служби безпеки України протягом 2010–2013 років було здій-

112 Історія німців України

снено пошук і комп’ютерний набір розсекречених архівних документів про репресивну діяльність радянських органів державної
безпеки стосовно німців в Україні. За результатами цієї роботи у
липні 2013 р. архів передав Інституту культури та історії німців
Північно-Східної Європі при університеті м. Гамбург (ФРН)
електронні файли ста дев’яносто восьми архівних документів для
подальшого спільного з німецькою стороною наукового опрацювання
(серед переданих документів 13 безпосередньо розповідають про
депортацію 1936 року). Поки що робота над проектом триває, але
незабаром має бути завершена, і громадськість отримає
можливість з ними ознайомитися.
Публікація згаданих документів сприятиме комплексному
розкриттю теми репресивної політики більшовицького режиму
стосовно німецької національної меншини на підконтрольній йому
території України. Тема ця досить складна і неоднозначна хоча б
тому, що розглядати її доводиться у контексті прагнення більшовиків закріпитися в Україні і використати її як плацдарм для
просування на Захід, з одного боку, та реальної роботи іноземних,
у тому числі німецьких, розвідувальних органів на радянській
території, з іншого.
Виходячи з цього, архівісти СБУ обмежили хронологічні рамки відібраних документів періодом 1934–1938 років. Це був період
переходу сталінського режиму від тотального терору голодом до
терору адміністративного і політичного – керованого виходу з
Голодомору з паралельним нарощуванням репресивного тиску на
український народ в цілому (як політичної нації), і німецьке населення України, зокрема.
З опублікованих архівних документів відомо, що німецькі та
італійські дипломати і розвідники мали достатньо інформації про
Голодомор, кваліфіковано її оцінювали і доповідали своєму керівництву. Громадськість Німеччини також була обізнана з тим, що
відбувається в СРСР, та яке важливе значення для фізичного виживання німців під час Голодомору в УСРР мала допомога, що
надходила їм з Німеччини.
У радянського партійно-державного керівництва публічне
обговорення теми голоду в СРСР та надання «гітлерівської допо-
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моги» радянським німцям викликали невдоволення, трактувалися
як підривна діяльність, а прохачі та отримувачі допомоги кваліфікувалися як ворожий елемент. Це стало одним з головних чинників нового етапу в здійсненні репресій проти німців України.
Традиційно обґрунтуванням для репресивних дій влади слугувала діяльність ворожих іноземних розвідувальних органів. Так
було і цього разу. Як свідчать архівні документи, на початку
1934 р. новий етап у боротьбі з підривною діяльністю німецької
розвідки був пов'язаний із вказівками Й. Сталіна голові Державного політичного управління (ДПУ) УСРР В. Балицькому щодо
посилення оперативної роботи органів ДПУ по німецьким консульствам у Харкові, Києві та Одесі. У такій спосіб Сталін оцінив і
ефект від діяльності цих консульств під час Голодомору в Україні.
Головний чекіст України В. Балицький підтримав настанови
вождя і доповів, що вони цілком і повністю підтверджуються матеріалами про контрреволюційну роботу консульств, а своєрідним
Рубіконом у каналах проведення цієї роботи став прихід до влади
у Німеччині А. Гітлера. «Якщо раніше, – писав В. Балицький
Й. Сталіну 5 березня 1934 р., – … німецькі релігійні і націоналістичні товариства і організації намагалися різними шляхами
проводити серед півмільйонного німецького населення України
свою роботу, то з приходом Гітлера до влади, вся робота проти нас
зосереджується в німецьких консульствах, які очолюють керівництво всією фашистською, пангерманською, розвідувальною і
диверсійною роботою, широко використовуючи німецькі, лютеранські та католицькі кадри» [4, арк. 2].
На доказ цього наводилися різні факти – від роботи німецького консульства у Харкові зі створення «Націонал-соціалістичної
партії України», до якої увійшли б не тільки «німці-фашисти», але
«й фашисти усіх інших національностей», до насаджування
консульствами диверсійних і шпигунських груп в оборонній
промисловості. Яскравим свідченням протидії ворожій діяльності,
на думку Балицького, була ліквідація органами ДПУ УСРР 81 повстанського осередка, створених на зразок гітлерівських штурмових
загонів [4, арк. 3–5].
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Як свідчить досвід наукового аналізу таких документів, в них
досить важко відділити елементи правди і фальсифікації. Цілком
зрозуміло, що німецькі дипломати намагалися вести активну
роботу у країні перебування відповідно до завдань, що ставилися
перед ними Берліном. Специфіка України, сільське населення якої
стало об’єктом тотальної «зачистки» голодом, ними теж враховувалася. Зрозуміло також, що і голодуюче населення не було,
м’яко кажучи, прихильником такої більшовицької влади і представляло собою значний протестний потенціал. Але організація
українськими німцями десятків повстанських осередків на зразок
штурмових загонів у Німеччині була витвором уяви співробітників
органів ДПУ.
За п’ять днів по тому В. Балицький підписав директиву
№ 1654/ск начальникам обласних відділів ДПУ, в якій підкреслив:
«Робота по боротьбі з німецьким фашизмом є у даний час основним і найсерйознішим завданням наших органів». Виходячи з
цього, німецькі консульства в УСРР (у Харкові, Києві і Одесі) розглядалися виключно як інструменти ворожої діяльності вірогідного противника номер один. Тому директива містила конкретні
завдання органам ДПУ з активізації протидії німецьким консульствам [4, арк. 21–24].
Іншим чинником посилення репресивного тиску органів ДПУ
на українських німців була діяльність Союзу закордонних німців
«Аусланддейче». Про це свідчать вказівки начальника Особливого
відділу Українського військового округу та ДПУ УСРР М.
Александровського своїм підлеглим від 8 січня 1934 р. Згідно з
ними, у Німеччині активно діяв зазначений Союз, а його спеціальним відділом був Центральний комітет російських німців.
Цей комітет проводив в Німеччині «всі кампанії проти СРСР (про
голод і т.д.)», організував матеріальну допомогу колоністам і «під
цим прапором проводить велику пангерманську роботу в німецьких колоніях». У СРСР ЦК російських німців мав «велику кількість негласних емісарів, які проводять к-р роботу». Відповідно
начальникам особливих відділів Одеського, Київського, Дніпропетровського та інших обласних відділів ДПУ УСРР було постав-
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лено завдання посилити розробку усіх зав’язків «Аусланддейче» в
Україні [5, арк. 1–2].
Самі по собі ці завдання були класикою контррозвідувального
жанру, але практика їх виконання органами ДПУ виходила далеко
за рамки цього жанру. Минуло кілька місяців, і в директиві
наркома внутрішніх справ УСРР В. Балицького від 15 листопада
1934 р. було підбито попередні підсумки щодо ліквідації німецького «контрреволюційного активу»: «Органами НКВС УСРР у
період квітень–липень п.р. було завдано значного оперативного
удару по найактивнішим фашистським елементам, що проводили
контрреволюційну, шкідницьку та шпигунсько-диверсійну роботу в
національних німецьких районах, німколоніях, у промисловості та
сільському господарстві. Майже в усіх областях України проведено
низку справ, за якими виявлені і ліквідовані шпигунські, диверсійні,
к-р повстанські німецькі фашистські організації і групи».
При цьому під «фашистським активом» в національних
німецьких районах і колоніях малися на увазі «організатори и
розповсюджувачі «гітлерівської допомоги», зв’язки та агентура
німецьких консульств, к-р церковний актив і т.д.)» [5, арк. 135].
Проте, ефект від цих заходів виявився зовсім протилежним,
ніж той, на який очікували організатори репресій: «Під впливом
всіх цих заходів німецькі фашистські центри за кордоном та їхні
представники на Україні у вигляді консульств швидко перебудувалися, змінивши методи своєї роботи». Ці зміни, серед іншого,
ілюстрував новий механізм надання «гітлерівської допомоги».
Якщо раніше німецькі консульства в Україні цілком відкрито стимулювали масове звернення по допомогу та поширювали її не
тільки на німецьку, але також й на «контрреволюційну частину
польського населення і куркульсько-антирадянський елемент
українського, то останнім часом, – за словами В. Балицького, –
їхня тактика різко змінилася».
Консульства почали ретельно маскувати свою діяльність з
надання допомоги, проводили її виключно через особливо
довірених осіб, вимагали від тих, хто звертається по допомогу,
рекомендацій і відмовляли у допомозі всім невідомим, посилаючись на те, що «надання допомоги офіційно заборонено Радян-
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ським урядом». «Гітлерівська допомога» почала надходити не з
Німеччини, а з інших країн – Канади, Швеції, Латвії, Швейцарії,
Франції. А в Румунії (Бессарабія) були створені спеціальні
німецькі євангельські громади, які, на думку чекістів, проводили
«активну фашистську роботу, маскуючи її «доброчинними цілями»». Широко практикувалася також відправка грошових переказів через банки від імені приватних осіб, під виглядом родичів. В
німецьких колоніях поширювали адреси таких «приватних осіб» з
метою спонукання населення звертатися по допомогу за цими
адресами. І, нарешті, на відміну від попередніх років, консульства
«через свою агентуру в національних німецьких районах» розпочали «агітацію за припинення еміграції», проти масових виїздів
до Німеччини німецьких колоністів [5, арк. 137–138].
У документах НКВС УСРР відсутнє об’єктивне бачення
німецької присутності в Україні. Ситуація малювалася виключно
чорною фарбою. Крім суто політичних та ідеологічних засад
такого підходу, це також пояснювалося гострою нестачею співробітників НКВС, які б знали німецьку мову та об’єкт «обслуговування», слабкістю оперативних позицій чекістів у німецькому
середовищі, відсутністю кваліфікованої агентури. Протягом 1934
та наступних років ситуацію щодо цього виправили, головним
чином, в агентурному аспекті, проте німецький напрямок у контррозвідувальній діяльності органів НКВС УСРР–УРСР залишався
слабким місцем до самого початку Другої світової війни. За цих
умов простіше було використовувати тоталітарний принцип
колективної відповідальності, піддаючи репресіям все ширші кола
німців.
Про це свідчать кількісні показники репресивної діяльності
органів ДПУ–НКВС УСРР. Так, у лютому 1935 р. В. Балицький
відзвітував Й. Сталіну: «У порядку реалізації директиви ЦК
ВКП(б) органами НКВС України проведено арешти шестисот
двадцяти виявлених керівників, організаторів та активних учасників німецького фашистського підпілля в національних німецьких районах і колоніях. Заарештовані – у переважній більшості
куркулі (65%), сектанти, німецьке духовенство та інший контрреволюційний церковний актив (20%)» [5, арк. 99].
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На перший погляд, арешт 620 осіб – «керівників, організаторів
та активних учасників німецького фашистського підпілля» був
суто адресною репресією. Однак, це була лише частина картини
репресивного полотна, далі В. Балицький доповнив її: «У першій
половині 1934 року по найбільш активним німецьким фашистським елементам на Україні було нанесено значного удару.
Розгромлено низку німецьких шпигунсько-диверсійних груп у
промисловості, виявлено і ліквідовано контрреволюційні націоналістичні німецькі утворення і групи, репресовано фашистський
актив у національних німецьких районах і колоніях, розгромлено
лютеранський пасторат, видворено за межі Союзу кілька значних
діячів німецької розвідки, а всього по Україні заарештовано
1193 чол.».
Отже, цифра заарештованих німців збільшилася майже вдвічі,
а також констатовано розгром лютеранського пасторату. І тут
виникає питання переходу кількісних показників в якість.
Вилучення з громадсько-духовної сфери навіть невеликої кількості
лютеранських пасторів означало підрив однієї з фундаментальних
основ способу життя українських німців–лютеран, що у поєднанні
з іншими «соціалістичними перетвореннями» створювало несприятливі умови для подальшого існування цієї релігійно-етнічної
спільноти. Але, це був ще тільки початок їхніх нових поневірянь.
Яскравим прикладом однобічного підходу до тогочасних
реалій існування німецької національної меншини було подальше
прискіпливе стеження органів НКВС УСРР за надходженням
допомоги із-за кордону та трактування цієї допомоги як каналу
фінансування закордонними «фашистськими організаціями»
місцевих «контрреволюційних кадрів». У згаданому листі–звіті
Й. Сталіну у лютому 1935 р. В. Балицький навів цифри про обсяги
закордонної грошової допомоги, що надійшла до України: «За 11
місяців 1934 року на Україну з Німеччини тільки через систему
«Торгзіна» [«Торгівля з іноземцями»] було переказано 417.794
руб. в золотому обчислюванні. Між тим за той же строк у 1933
році з Німеччини поступило переказів за всіма системам і по
всьому СРСР на 390.000 руб. золотом. Слід, крім того, врахувати,
що до зазначеної суми грошових надходжень з Німеччини в 1934
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році не увійшли грошові перекази, що надходять від німецьких
фашистських організацій в Америці, Польщі, Латвії, Литві,
Швейцарії та низці інших країн».
Цілком очевидно, що українські німці внаслідок Голодомору в
УСРР перебували у вкрай важкому становищі. Саме цим було
обумовлено збільшення закордонної грошової допомоги на їхню
адресу. Якщо не займатися конспірологією (мовляв, В. Балицький
у такій спосіб інформував Й. Сталіна про реальний стан речей,
тобто про катастрофічні наслідки Голодомору в УСРР), то
зрозуміло, що масштаби допомоги українським німцям були
справжнім подразником для керівника НКВС УСРР. Він вважав
надзвичайно характерним той факт, що в Пулинському (національному німецькому) районі «гітлерівську допомогу» отримали
129% німецького населення. З цього він робив висновок, що «29%
польського населення району оплачується німецькою фашистською агентурою» [5, арк. 99].
За таких умов адресні репресії проти німців 1934 року не
давали бажаного ефекту. Німці, поляки, українці та представники
інших національностей у місцях більш-менш компактного спільного проживання розуміли, що вони вижили під час Голодомору і
виходу з нього завдяки взаємодопомозі, а зовсім не тому, що їм
допомогла радянська влада. Розуміли це і чекісти, і це миттєво
перетворило одержувачів допомоги на об’єкт подальших репресій.
Спочатку було організовано виселення із західної прикордонної смуги УСРР однієї тисячі сімей селян–одноосібників, у
переважній більшості українців (з Вінницької області – 535 сімей,
з автономної Молдавської СРР – 265, з Київської області – 100 та
Одеської – також 100 сімей) [6, арк. 1]. У подальшому кількість сімей, яких виселяли, стрімко зростала.
11 грудня 1934 р. у В. Балицького відбулася нарада керівників
НКВС УСРР, присвячена організації заходів з подальшого
«оздоровлення прикордонної смуги» (завширшки 7,5 км). Під «оздоровленням» малась на увазі «очистка» прикордонних і національних районів від польського та німецького «антирадянського
елементу» з особливим акцентом на Мархлевському (польському)
і Пулинському (німецькому) районах Київської області.

Історія німців України 119

Першочерговому «вилученню» (до 1 січня 1935 р.) у Київській
області підлягали 1 тис. осіб «контрреволюційного елементу», які
перебували на оперативному обліку органів НКВС.
Спочатку йшлося тільки про виселення окремих осіб, але в
останньому пункті рішення наради говорилося про необхідність
з’ясувати у Москві, в НКВС СРСР, можливість вислання і сімей
«антирадянського елементу», що підлягав репресії [7]. Врешті,
було прийняте «гуманне» рішення не розлучати сім’ї і піддати їх
виселенню у повному складі. Місцями розселення депортованих
були визначені Дніпропетровська, Донецька і Харківська області,
натомість для заселення «очищеної» прикордонної смуги мали
відібрати чотири тисячі колгоспників–ударників з районів Київської та Чернігівської областей [8].
Пік цього переселення прийшовся на лютий–березень 1935 р.
Станом на 3 березня вже було відправлено 50 ешелонів з переселенцями, станом на 8 березня – 70 [6, арк 85, 119]. Причому
родини українців, поляків і німців відправляли у східні райони
України в одних ешелонах. Населення районів, підданих «очищенню», усвідомлювало що відбувається. У Пулинському районі,
за інформацією чекістів, «антирадянська частина населення
району розповсюджує чутки про те, що переселення пов’язане з
майбутнім розформуванням національного німецького Пулинського району [9]… У Пулинському, як і в Мархлевському районі,
серед переселенців фіксуються судження про те, що переселення
пов’язане з майбутньою, мовляв, навесні цього року, війною
СРСР, Польщі і Німеччини. Переселення зіставляється з висиланням на початку імперіалістичної війни німців з прикордонної
смуги до Сибіру» [6, арк. 88–89].
Керівництво НКВС УСРР було задоволено результатами
операції. У наказі наркома внутрішніх справ УСРР В. Балицького
від 26 березня 1935 р. відзначалося, що «масова очистка» прикордонних і укріплених районів від «к-р націоналістичних та
шпигунських елементів» була проведена у грудні 1934 – березні
1935 рр. на відмінно і містила такі компоненти:
«1. Завдано рішучого удару по активним к-р націоналістичним
фашистських елементах, особливо по Пулинському – німецькому
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та Мархлевському – польському районах: виявлено і ліквідовано
цілу низку груп, що проводили організовану к-р роботу.
2. Проведено виселення на північ к-р націоналістичного та
шпигунского елементу разом з родинами.
3. Проведено переселення елементу, що не проявив себе у
зміцненні кордону, разом із родинами з прикордонних і
укріплених районів у східні райони України» [10].
У подальшому органи НКВС продовжували репресивний тиск
на німців в Україні. Вже наприкінці квітня 1935 р. вони провели
нову міні-операцію, за результатами якої заарештували 275 осіб, з
яких 139 були куркулями, 52 – середняками, 38 – служителями
культу та церковним активом. Основна маса людей (94 особи) були заарештовані у Київській області. Як вважали енкаведісти,
«внаслідок проведенних останнім часом арештів, нами здійснено
значний розгром німецького лютеранського і католицького
духовенства. Із загальної кількості 44-х німецьких пасторів і
ксьондзів на Україні залишилось 13 чоловік. Заарештовано і
засуджено – 31… Із загальної кількості 250 чоловік німецьких
інженерів і кваліфікованих робітників на Україні, нами вислано за
межі Союзу 40 німецьких інженерів і техників, які займалися
фашистською і шпигунсько-диверсійною роботою» [5, арк. 158–
172].
Це були так звані точкові операції, адресні репресії, спрямовані на зменшення німецької присутності у ключових місцях в
Україні (від сфери оборони до духовного життя). Проте вони все
ще не давали бажаного ефекту, оскільки сама радянська дійсність
породжувала масове невдоволення народу станом речей. Органи
НКВС уважно відстежували настрої у суспільстві і продовжували
вживати превентивних заходів для убезпечення більшовицького
режиму зсередини. Яскравим прикладом цього є фабрикація у
1936 р. справи «Національного cоюзу німців на Україні» [11].
А здобутий органами НКВС досвід депортації 1934–1935 рр.
також був використаний при організації нової депортації, що була
проведена у травні–вересні 1936 р. у контексті посилення і бруталізації репресивної політики більшовицького режиму стосовно
німців в Україні. Внаслідок депортації із західної частини
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тодішньої УСРР було висилено близько 70 тис. осіб польської та
німецької національностей, серед яких основну масу (42 тис.)
становили поляки та 28 тисяч осіб – німці.
Як відомо, це ще не було «остаточним вирішенням німецького
питання». Вже 14 жовтня 1936 р. з’явилася орієнтировка НКВС
СРСР начальникам економічних підрозділів НКВС щодо боротьби
з підривною діяльністю німецької розвідки у народному господарстві СРСР [12]. Цей напрям поступово ставав одним із
пріоритетів в діяльності органів НКВС, аж до появи відомого
наказу НКВС СРСР № 00439 від 25 липня 1937 р., що започаткував «німецьку операцію» як одну із складових «Великого терору» 1937–1938 рр.
Таким був у загальних рисах конкретно-історичний контекст у
розрізі репресивної діяльності органів ДПУ–НКВС УСРР по
«німецькій лінії», що обумовив депортації німецького населення у
1934–1936 рр. При всій трагічності депортацій вони стали лише
епізодами у величезному ланцюзі злочинів більшовицького
режиму в Україні, у тому числі і проти українських німців.
1. Див.: Великий терор: Польська операція 1937–1938 / Галузевий
державний архів Служби безпеки України; Інститут національної пам’яті
– Комісія з розслідування злочинів проти польського народу; НАН
України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень; редкол.:
Є. Бєднарек, В. В’ятрович, С. Кокін та ін. – Варшава – К., 2010. – Ч. 1. –
С. 226–253. – (Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ
століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Т. 8).
2. Автор не має можливості у даному матеріалі належним чином
охарактеризувати здобутки історіографії, присвяченої вивченню теми
історії німецької національної меншини в УСРР–УРСР у 1920-х – 1930-х
рр. Див.: Німці в Україні. 20–30-ті рр. ХХ ст.: Збірник документів
державних архівів України / НАН України: Інститут національних
відносин і політології, Інститут історії України; Центральний державний
архів вищих органів влади та управління України; упоряд.:
Л. В. Яковлєва, Б. В. Чирко, С. П. Пишко. – К.: Інститут історії України
НАН України, 1994. – 244 с.; Ченцов В.В. Трагические судьбы:
Политические репрессии против немецкого населения Украины в 1920-е
– 1930-е годы. – М.: Готика, 1998. – 208 с. та ін. видання.

122 Історія німців України
3. Див.: Дело «Национального союза немцев на Украине» 1935–
1937 гг.: Документы и материалы / Отраслевой государственный архив
Службы безопасности Украины; НАН Украины, Институт истории
Украины; Главная редколлегия научно-документальной серии книг
«Реабилитированные историей», Отдел по разработке архивов ВУЧК–
ГПУ–НКВД–КГБ; Гёттингенский исследовательский центр (ФРГ); науч.
ред.: А. Айсфельд; составитель, автор вступит. статьи и комментариев:
А. С. Рублёв. – К.: Кліо, 2016. – С. 13.
4. Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА
СБУ), ф. 16, оп. 1, спр. 18.
5. ГДА СБУ, ф. 9, спр. 36а.
6. ГДА СБУ, ф. 16, оп. 1, спр. 31, арк. 1.
7. ГДА СБУ, ф. 16, оп. 1, спр. 13, арк. 58–59, 76.
8. ГДА СБУ, ф. 16, оп. 1, спр. 13, арк. 68–69. Фактично відбір
кандидатів на доселення («доприселение») відбувався й в інших областях
України.
9. У жовтні 1935 р. Пулинський національний німецький район було
ліквідовано.
10. ГДА СБУ, ф. 9, спр. 668, арк. 31.
11. Див.: «Дело «Национального союза немцев на Украине» 1935–
1937 гг.: Документы и материалы…» та ін. видання.
12. Див.: ГДА СБУ, ф. 9, спр. 5, арк. 87–93.

Олексій Штейнле
ЗАПОРІЗЬКІ НІМЦІ У ДОКУМЕНТАХ ОБЛАСНОГО
УПРАВЛІННЯ НКВС (1940 РІК)
У історії німців України переломним етапом, без сумніву, став
кінець 1930-х – початок 1940-х років. У цей тривожний час кардинально змінився їх статус та можливості для збереження власної
культури. З липня 1937 року розпочинається сумнозвісна
«німецька операція» НКВС, у рамках якої було засуджено понад
55 тисяч етнічних німців. Паралельно відбувався процес ліквідації
національно-адміністративних утворень. З прийняттям 5 березня
1939 року постанови ЦК КП(б)У ухвалив «Про ліквідацію та
перетворення штучно створених національних районів і сільрад
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України» зникають Зельцьський, Карл-Лібкнехтівський, Люксембурзький, Молочанський, Ротфронтівський, Спартаківський, Тельманівський та Фріц-Геккертівський райони. У сфері освіти та культури значно ускладнилися можливості для викладання німецькою
мовою, друкування літератури та місцевої періодики. Кульмінацією тиску радянської влади на німецьку громаду стала депортація 1941 року, яка фактично знищила здобутки попередніх поколінь колоністів.
Усі віхи судилося пройти й німецькій громаді Запоріжжя. На
жаль, окремих праць про специфіку її життя під час згортання
досягнень коренізації на запорізькій землі практично немає. Окремий розділ про переддень Другої світової війни присвятили автори
колективної монографії «Запорізький рахунок Великій війні. 19391945» [1]. У ньому розповідається, у тому числі, й про місцевих
німців. Торкаються кінця 1930-х – початку 1941 року Альфред
Айсфельд та Володимир Мартиненко у спільній статті [2]. Ґрунтовне дослідження про становище німців Південної України підготувала дослідниця Наталя Герус-Бахтіна. У її кандидатській
дисертації окремий розділ присвячено подіям 1939 – початку 1941
років. Однак авторка чомусь виключила Запорізьку область з переліку південноукраїнських і зосередила свою увагу на Одещині,
Миколаївщині та Херсонщині [3]. Варто підкреслити, що на
сьогодні зроблено немало у реконструкції життя німців Запоріжжя
кін-ця 1930-х – початку 1940-х років. Водночас залишається актуальним попит на нові джерела, що допомогли б з’ясувати деталі
періоду або ж показати наявні неточності.
У пропонованій читачеві розвідці робиться спроба виокремити інформацію про життя німецької спільноти з комплексу
джерел, які зберігаються у фонді Р-1397 «Запорізьке обласне
управління НКВС» Державного архіву Запорізької області. Як не
дивно, серед них є відсутніми поточні документи управління, що
стосуються кримінальних справ, репресій, агентурної роботи. По
суті, фонд є колекцією політико-економічних характеристик районів новоствореної на той час Запорізької області. Їх складали співробітники управління за типовим планом: 1) загальні показники;
2) територія району; 3) сільські ради, населені пункти та дороги;
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4) наявність мереж зв’язку; 5) залізниці; 6) національний склад
населення; 7) кліматичні умови; 8) промислове значення району;
9) сільське господарство; 10) військова інфраструктура; 11) освітні
заклади; 12) заклади охорони здоров’я; 13) місцева організація
ВКП(б); 14) політичне минуле району.
Довідкові матеріали датуються серединою січня 1940 року.
Нагадаємо, що на той момент вже були ліквідовані більшість завоювань «неросійських» національних спільнот часів коренізації, але
німецьке населення продовжувало жити на українській землі. Тож
матеріали запорізьких НКВС-вців дають змогу відтворити цілісну
картину життя запорізьких німців. Розглянемо більш детально ці
дані по районам.
Андріївський район (на сьогодні територія входить до
Бердянського та Більмацького районів)
Німецьке населення становило 1700 осіб з 35916 (4,7%). Існувала окрема Долинська німецька сільрада, більшість мешканців
якої були заможними селянами. Центром місцевої общини була
лютеранська церква на чолі з пастором Кренцем. За зв’язок з релігією протягом другої половини 1930-х років було заарештовано 25
місцевих жителів разом з пастором. За іншою справою – «контрреволюційної фашистської організації» – репресували 80 місцевих
німців [4].
Великобілозерський район
Німецьке населення становило 2 особи з 25 тисяч. Окремо не
описується [6].
Великотокмацький район
Точних даних по національному складу немає. Відзначається,
що загальна чисельність населення – 70515 осіб. Серед жителів 7
сільрад та Токмаку переважають німці. Під час співпраці гетьмана
Павла Скоропадського з країнами Четверного союзу протягом
1918 року населення району входило до німецької самооборони по
боротьбі з радянською владою. Частина «самооборонців» згодом
евакуювалися до Німеччини. Існували громади менонітів [7].
Василівський район
Чисельність німців – 92 людини з 43 тисяч загалом. Окремо не
описуються [8].
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Гуляйпільський район
Німецьке населення становило 421 особи з 42504 (0,9%).
Окремо не згадується [10].
Куйбишевський (нині Більмацький) район
До 1939 року район входив до Люксембурзького національного району Чисельність німців – 17365 людини з 52362 загалом
(33%). Переважна частина з них були багатими та середніми селянами. «Серед німецького населення, – стверджували представники
НКВС, – у період громадянської війни місцевими куркулями, офіцерами – Штахом, Приббом, Ленцем, Бєдних та іншими були організовані спеціальні каральні загони білої армії1… які направляли
свої загони на боротьбу з червоною армією та жорстоко розправлялися зі співчуваючими радянській владі» [13, арк.8-9]. Діяла
німецька самооборона протягом 1918-1919 років. Значна частина
населення підтримувала листування з Німеччиною, описуючи реалії радянської системи, отримували «гітлерівську допомогу» через
фірму «Фаст і Бріньант». Протягом 1930-х років НКВС було ліквідовано ряд «фашистських організацій».
Михайлівський район
Чисельність німців – 10544 з 49297 осіб (21,4%). До колективізації серед них переважали заможні селяни, до яких наймалися
працювати з інших сіл. Під 1918-1920 років німецькі колоністи
підтримували переважно білогвардійців та боролися з більшовиками (за твердженням чекістів) [14].
Мелітопольський район
Німецьке населення складало понад 10 тисяч з 145 тисяч загалом (6,9%). Існувало 5 німецьких сільрад. Більшість німців мали
значні земельні наділи та розвинуте господарство до розкуркулення. Підтримувалися тісні контакти з закордонними родичами, які мігрували до Німеччини протягом 1918-1919 років [15].
Новомиколаївський район
Німців налічувалося 5,5 тисяч осіб з 34950 (15,7%). До революції
1917 року в районі розташовувався ряд німецьких колоній, зокрема
Канкріна та Шмідта. Протягом 1918 року частина колоністів служила у
1

Добровольча армія Антона Денікіна.
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загонах німецької самооборони. Діяла місцева кірха. Її пастор Клодт
був звинувачений у поширенні наклепів на існуючий лад та організації
шпигунської мережі, репресований. Загалом по справі німецької
«антирадянської організації» було засуджено 129 осіб [16].
Нововасилівський район (зараз більша частина території
входить до Приазовського району)
Німці – 3455 людей з 30914 (11,2%). Чекісти відзначали активність місцевих релігійних осередків, які підтримували тісні
контакти з Німеччиною. Протягом другої половини 1930-х років
НКВС організувало справу «сектантів», у ході якої засудили більшість активних учасників громади [17].
Новозлатопільський район (нині територія розділена між
Гуляйпільським, Більмацьким та Пологівським районами)
Чисельність німців – 1052 людини з 15422 (6,8%). Життя
місцевих громад описується мало, стверджується про «антирадянські елементи» серед німецьких колоністів [18].
Осипенківський (сьогодні Бердянський) район
Німців – 579 осіб з 37839 сільського населення (1,5%). По
жителям міста Осипенко (Бердянськ) дані відсутні. Окрема увага
звертається на німецьке село Ольгине, жителі якого зображаються
працівниками НКВС як затяті противники радянської влади під
час боротьби за владу протягом 1918-1920 років. Цікаво, що
наводяться окремі цифри взятих на облік учасників німецької, болгарської та польської «контрреволюцій», з яких німців налічувалося 80 людей [19].
Оріхівський район
Німці складали 0,3% від 59368 населення району. Їхнє життя
окремо не описується [20].
Червоноармійський (зараз Вільнянський) район
Німецьке населення складало 798 осіб з 51979 (1,5%).
Сконцентровані навколо Дудниківської сільради. Більшість були
заможними селянами. На думку чекістів, ще з 1918 року вороже
ставилися до радянської влади. Активно виступали проти колективізації, влаштовуючи «волинки» та агітуючи не вступати до
артілей. Більшість німців мали родичів у Німеччині та США, отри-
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мували «гітлерівську» допомогу. Організатором місцевої громади
був пастор Кун, репресований у 1935 році [12].
Чернігівський район
Загальна чисельність населення – 38792 людини, національний склад не розшифровується. За твердженням авторів характеристики, німецька самооборона протягом 1918 року активно
співпрацювало з німецькою армією, виконувало роль розвідки та
«карателів». Протягом 1923-1925 років відбувалася масова еміграція місцевих німців до США. Частина жителів отримувала протягом 1933-1934 років іноземну допомогу. Протягом 1930-х років
було організовано справу німецької «контрреволюційної» організації та проведено репресії релігійних діячів [24].
Якимівський район
Чисельність німців – 340 осіб із 39192 загалом (0,9%). Окремо
не описуються [5].
У характеристиках кількох районів – Веселівського,
Кам'янсько-Дніпровського, Приазовського, Приморського та
Пологівського – про наявність та життя німецького населення не
згадується [9; 11; 21; 22; 23].
Характеристики дозволяють зробити кілька висновків щодо
життя німецької спільноти на території Запорізької області
протягом кінця 1930-х – 1940 років. По-перше, у них чітко фіксується чисельність німецького населення за рік до депортації. На
жаль, у документах НКВС відсутні цифри по населенню обласного
центру – місту Запоріжжя – та не надано розшифровку національного складу по 2 районам. Враховуючи це, можна говорити
про близько 65-70 тисяч німецького населення в 1940 році, які
складали близько 5% від жителів області. По-друге, чекісти чітко
вказують на заможний характер господарств запорізьких німців
протягом першої третини ХХ століття та відмічають, що вони
вкрай болісно пережили розкуркулення та насадження колгоспів.
По-третє, інформація з характеристик дозволяє реконструювати
образ німців в очах НКВС. Нагадаємо, що в 1940 році хвиля
репресій за національною ознакою (сумнозвісні «німецька», «болгарська», «польська», «харбінська» операції) вже пішла на спад.
Однак «нацменів» продовжували сприймати як «антирадянські» та
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«контрреволюційні» елементи. Говорячи про фолькдойчів, НКВСники підкреслюють відсутність підтримки ними більшовиків
протягом 1918-1920 років, опір колективізації, активна релігійна
діяльність, підтримка контактів з закордонними громадянами. Усі
ці риси не були унікальними на Півдні України, де радянська влада насаджувалася насильницькими методами. Однак у очах радянської верхівки вони означали відсутність підконтрольності та
невідповідність еталону «радянського громадянина».
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Виктор Клец
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ПЕРЕСЕЛЕНИЯХ НЕМЦЕВ
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Чуть более 75 лет тому назад началась депортация немцев
Советского Союза и Украины в частности. Это было одно из наиболее трагических событий в истории российских немцев.
Но в годы Второй мировой войны немцы Украины подвергались переселению (преимущественно принудительному) не
только в 1941 г., а практически на протяжении всей войны. Правда, другие переселения носили другие названия: эвакуация или
административное переселение (в 1943–1944 гг.) и репатриация (в
1945–1946 гг.). Но были ли существенные отличия в названных
процессах и было ли что-либо у них общего? Попытка дать ответ
на данные вопросы и будет предпринята в настоящем докладе.
Традиционно начало депортации связывают с решением
руководства СССР о выселении немцев Поволжья от 28 августа
1941 г.
Но гораздо раньше, уже в первый день войны, 22 июня
1941 г., начала закладываться правовая база под последующие
принудительные переселения. В этот день был издан Указ
Президиума Верховного Совета СССР, который предоставлял право военным властям выселять с территорий, где объявлялось военное положение, лиц, признанных «социально опасными». Под эту
категорию сразу же попали лица немецкой национальности,
имевшие как германское, так и советское гражданство.
Места своего постоянного проживания отдельные группы
немцев начали покидать еще до начала акций по массовому переселению. Это были представители партийного, советского актива,
лица, выделенные для перегонки скота, техники, перевозки в тыл
разнообразного инвентаря. И хотя данное переселение нельзя
назвать принудительным в полном смысле этого слова, но судьба
первых переселенцев не отличалась от судьбы депортированных
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позже. Все они оказались в восточных районах страны и потом в
«трудармии».
Первыми принудительному выселению подверглись немцы
Крыма. Правда этот процесс рассматривался как эвакуация.
Решение об эвакуации крымских немцев было оформлено
постановлением № 75сс Совета по эвакуации от 15 августа 1941 г.
и приказом Военного Совета Южного фронта. Хотя проводилась
эта эвакуация в принудительном порядке. Именно как принудительное воспринимали данное выселение и сами немцы, о чем
свидетельствует их восприятие данного мероприятия с непониманием, недовольством, а иногда и с возмущением и желанием
отомстить, что подтверждается документами НКВД.
Эта принудительная «эвакуация», которая началась 15
августа, в основном к 22 августа 1941 г. закончилась. Крымских
немцев выселили в Орджоникидзевский край, откуда уже позже, в
конце сентября того же 1941 г., они были депортированы в
восточные районы страны (в Казахскую ССР). Численность
выселенных в разных исследованиях колеблется от 50 до 53 тыс.
Некоторые цифры вызывают большие сомнения, если учесть данные Всесоюзной переписи 1939 г. (немцев в Крыму насчитывалось
51299 человек).
Следующим шагом в депортационном процессе стали
решения, касающиеся поволжских немцев: Постановления СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 26 августа и Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 28 августа 1941 г. Несмотря на то, что данные
документы касались только одного региона, их положения
отразились на судьбе всего немецкого населения Советского
Союза. Почти сразу же, 31 августа 1941 г. Политбюро ЦК ВКП(б)
рассмотрело вопрос «О немцах, проживающих на территории
Украинской ССР», в результате чего было принято постановление,
предписывающее в 9 областях (Днепропетровской, Ворошиловградской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Сталинской, Сумской, Харьковской, Черниговской) весь «антисоветский элемент»
среди немецкого населения арестовать, а всех немцев-мужчин в
возрасте от 16 до 60 лет мобилизовать в строительные батальоны.
В короткие сроки было сформировано 13 строительных батальо-
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нов общей численностью 18600 человек, но использовались они
уже на объектах НКВД на востоке страны – в Ивдельлаге,
Соликамбумстрое, Богословстрое и Кимперсайлаге.
С сентября 1941 г. процесс депортации приобретает уже
массовый характер: 6 сентября принимается постановление ГКО
«О переселении немцев из Москвы и Московской области и
Ростовской области», 21 сентября – постановление ГКО «О переселении немцев из Краснодарского, Орджоникидзевского краев,
Тульской области, Кабардино-Балкарской и Северо-Осетинской
АССР» (теперь уже немцы Крыма депортировались, а не
эвакуировались) и т.д.
А 22 сентября 1941 г. было принято постановление ГКО
№ГКО–702сс «О переселении немцев из Запорожской, Сталинской
и Ворошиловградской областей». Можно считать, что этот документ подводил черту под депортацией с территории Украины.
Речь в нем идет о переселении с восточных областей Украины, к
этому времени оккупировано было все правобережье, сражения
шли на левом берегу Днепра. В результате, согласно справке отдела спецпереселений НКВД СССР от 25 декабря 1941 г. было
переселено из Запорожской обалсти 32032 человека (было учтено
для переселения 53566 человек), из Ворошиловградской – 9858
человек (учтено – 13000), из Сталинской – 35477 человек (учтено –
36380), из г.Днепропетровска – 3250 человек. План депортации не
был выполнен в связи с тем, что в условиях быстрого наступления
немецких войск просто не удалось организовать вывоз населения
полностью. К моменту принятия решения оккупированы уже были
многие территории, на которых проживало немецкое население. В
результате вывезти смогли только в основном население, проживающее на левом берегу Днепра, на правом же берегу почти все
немцы остались по месту жительства. Да и на левобережье позже
стали возвращаться те немцы, которым удалось как-то скрыться в
ходе выселения.
Всего же с Украины была депортирована приблизительно четвертая часть проживавших в республике немцев. Так, по данным
предвоенных переписей, в Украине проживало около 400 тыс.
немцев (по данным переписи 1937 г. 401880 человек, по данным
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переписи 1939 г. – 392458 человек). После оккупации Украины
немецкими войсками на территории рейхскомиссариата
«Украина» насчитывалось 163. тыс. этнических немцев (в том
числе в Житомирском генерал-комиссариате – 42 тыс., в Киевском
– 9 тыс., в Волынском – 5 тыс., в Днепропетровском – 70 тыс., в
Николаевском – 30 тыс., в Мелитополе – 7 тыс.). Кроме того, более
130 тыс. этнических немцев проживало на территории Транснистрии.
В период оккупации немецкими властями была организовано
еще одно насильственное переселение. В сентябре 1942 г. Г.Гиммлер в своей речи перед главнокомандующими СС и полиции
высказал идею о создании вдоль дороги Житомир–Бердичев
группы немецких поселений (около 100 сел) под общим названием
Хегевальд. Эти поселения должны были быть заполнены волынскими немцами. Всего предполагалось переселить около 30 тыс.
этнических немцев. 10 октября 1942 г. началась акция переселения. Всего в Хегевальде оказалось 10178 этнических немцев.
По утверждению У.Лауэр переселение осуществлялось принудительно под охраной полиции. В целом же создать «заповедник»
немецких поселений создать не удалось. В условиях войны поселения страдали от нехватки самого необходимого для существования. К тому же в 1943 г. меняется ситуация на фронте, что заставляло немецкие власти решать совершенно другие задачи.
Кстати, была еще и идея создания в Крыму и на нижнем течении Днепра Готенгау («готской области»). В эту область входило
практически все Приднепровье. Она простиралась почти до Киева,
включая в себя такие города, как Днепропетровск, Херсон, Кривой
Рог, Кременчуг.
В 1943 г. в условиях отступления вермахта с территории
Украины начинается эвакуация немецкого населения на запад (в
литературе этот процесс называют административным переселением). Причины данной акции объясняются легко. Во-первых, еще
в программе НСДАП, принятой в 1920 г. в первом пункте говорилось о требовании «объединения всех немцев в великую Германию на основе права народов на самоопределение». И данное
переселение должно было способствовать такому объединению.
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Но более важным было то, что и нацистское руководство, и
немецкое население Украины помнили о событиях 1941 г. (аресты
немцев, депортация) и знали о дальнейшей судьбе депортированных немцев. Понятно, что они опасались, что после двух лет
войны их судьба в лучшем случае будет похожей, т.е. высылка в
восточные районы страны, принудительный труд в лагерях НКВД,
а возможно даже и высшая мера наказания. Кроме того, в условиях
оккупации они пользовались некоторыми льготами, что ставило их
в привилегированное положение по сравнению с другими
жителями оккупированных территорий. Хоть и не везде, и не
всегда, но местное население негативно относилось к представителям немецкого населения, что могло закончиться и самосудами,
оговорами и в конечном счете опять-таки арестами и высылкой.
О подобной перспективе немецкого населения в начале 1945
г. писал Й.Геббельс в своем дневнике.
Сроки эвакуации зависели от обстановки на фронте, и она
начиналась по мере приближения советских войск.
Сам процесс эвакуации мало чем отличался от депортации
1941 г. На сборы населению давали от одного до трех дней. Взять
с собой можно было только самое необходимое. В результате
эвакуируемые брали с собой только продукты питания и самое
необходимое в дороге имущество. Хотя в некоторых населенных
пунктах немцы смогли взять с собой почти все свое имущество. А
кое-где немцы сами уничтожали оставшееся имущество, чтобы
оно никому не досталось. Хотя гораздо чаще отмечаются случаи,
когда немцы, уходя, оставляли часть своего имущества или даже
все имущество своим соседям. И в этом отношении ситуация
напоминала процесс депортации в 1941 г., когда многие немцы
также оставляли свое имущество соседям.
Практически во всех исследованных фильтрационных делах
немцы-репатрианты отмечают, что они были «насильно вывезены»
в Германию. Хотя, понятно, что в условиях пребывания в фильтрационном лагере, находясь на допросе, сомнительными бы были
ответы о добровольной эвакуации в Германию. В то же время о
насильственном характере эвакуации говорят и очевидцы описываемых событий.
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В эвакуации основная масса этнических немцев с Украины
поначалу оказались на территории Польши (Вартегау). По данным
немецкого исследователя А.Айсфельда к 17 июля 1944 г. там
находилось около 240 тыс. немцев из Причерноморья, Восточной
Волыни и Транснистрии. Хотя документы свидетельствуют о том,
что некоторая часть эвакуированных оказалась на территории
Австрии, Чехословакии, Румынии, Италии, Югославии. Некоторая
часть эвакуированных так и не смогла покинуть пределы Украины.
С начала 1945 г. начинается повторная эвакуация – теперь уже
из Вартегау вглубь Германии. В результате этого переселения эвакуированные оказались в различных регионах Германии: Саксонии, Баварии, Шлезвиг-Гольштейне и т.д.
Преимущественным занятием эвакуированных была работа у
помещиков в их хозяйствах. Немалое их число было занято также
в промышленности. Было также немало и неработавших, в основном это были женщины, лица преклонного возраста и дети. Были и
такие, кто учился, работали на железной дороге, в больницах,
учителями и пр. Многие молодые люди оказались в немецкой
армии, причем это касается как немцев, так и меннонитов. В
основном призывались они, уже пребывая на территории Германии. Служили они как в обслуживающих частях, так и боевых, и
даже в частях СС.
Многие немцы в условиях эвакуации смогли получить
немецкое гражданство. Гораздо проще это было сделать служившим в немецкой армии. Но позже данные факты для немцев, получивших гражданство Рейха, стали одними из главных пунктов
обвинения в предательстве.
В целом, можно сказать, что легкой жизнь немцев в эвакуации
назвать сложно. У некоторых была возможность учиться, к ним
хорошо относились их хозяева.
Хоть они и были немцами, но все равно оставались чужими, а
в условиях отступления немецкой армии и связанным с этим
перемещением огромных масс населения по стране, они выглядели
своеобразной обузой. Да и руководство рейха к ним не очень-то
благоволило. Например в записи от 8 марта 1945 г. о поездке к
Г.Гиммлеру Й.Геббельс пишет: «Поездка по Берлину потрясает

Історія німців України 135

меня… По пути мы встречаем обоз за обозом с беженцами, прежде
всего немцами из причерноморских районов. Прямо падает настроение: что за люди переселяются в рейх под маркой немцев!»
Следующим этапом своеобразного «большого пути» для
немцев стала репатриация. В целом процесс репатриации начался
летом 1944 г., после принятия 18 августа 1944 г. постановления
ГКО СССР «Об организации приема возвращающихся на родину
советских граждан, насильно угнанных немцами, а также по
разным причинам оказавшихся за пограничной линией между
СССР и Польшей».
Отдельные лица смогли избежать этой участи, укрывшись в
западных зонах оккупации Германии, а затем перебравшись в
другие страны. Например, из 382 эвакуированных жителей с.Долиновка (Адельсгейм) Запорожской области 188 впоследствии были
репатриированы в СССР и оказались в Сибири, а остальные в
большинстве своем перебрались в Канаду. Основная же масса немцев оказалась в фильтрационных лагерях.
Всего для проверки репатриированного населения было создано около 200 проверочно-фильтрационных пунктов и проверочно-фильтрационных лагерей. На оккупированных территориях
основная масса лагерей была расположена на территории современных земель Саксония, Саксония-Ангальт, Тюрингия, Мекленбург-Предпомерания и Бранденбург, т.е. в тех землях, которые
потом вошли в состав советской зоны оккупации.
Мужчины призывного возраста, которые во время проверки
были уличены в службе в немецкой армии или полиции, отправлялись на шесть лет на поселение в спецпоселениях НКВД. Все
остальные направлялись на спецпоселение в районы лесозаготовок, на стройки, в горную и нефтяную промышленность.
Можно выделить еще две группы репатриированных, которых
в конечном счете постигла та же судьба.
Так, небольшая часть немцев по различным причинам не была
эвакуирована в 1943–1944 гг. и оставалась на советской территории. 7 января 1944 г. Л.Берией был подписан приказ об организации в Красноярском крае специального лагеря НКВД для
фолькс-дойче, обнаруженных на территории освобожденных
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областей Украины. Их направляли в этот лагерь, а затем в Новосибирскую область на пять лет. Всего к данной категории по
состоянию на май 1949 г. причислено было 1663 семьи, в которых
насчитывалось 3122 человека. По-видимому, это были межнациональные семьи, так как среди данного числа немцев было
только 1654 человека, т.е. чуть больше половины. По свидетельству крымского историка Ю.Лаптева, в том же 1944 г. 2,2 тыс.
немцев были выселены и из Крыма.
К еще одной группе можно отнести малую часть немцев,
которые все же сначала оказались у себя на родине. Хоть и немного, но такие были.
Со временем и этих людей отправляли на восток, но есть
документы, которые свидетельствуют, что не все они были
высланы.
К концу 1945 г. репатриация этнических немцев была практически завершена. Всего было возвращено на территорию СССР
около 150 тыс. немцев. И данное перемещение также носило
насильственный характер. Основная масса немцев на вопрос, куда
бы они хотели направиться, отвечали: по месту жительства, но
отправлялись они в восточные районы страны, туда, где уже находились те, кто был депортирован в предшествующие годы, обретая
статус спецпереселенцев. В основном это были Урал (Молотовская, Свердловская, Челябинская области, Удмуртская АССР),
европейский север РСФСР (Архангельская, Вологодская области,
Коми АССР), Западная Сибирь (Алтайский край, Новосибирская,
Томская, Кемеровская области), Казахстан, Таджикистан.
В целом же можно сказать, что в годы Второй мировой войны
немцы, оставшиеся на оккупированной территории оказались в
состоянии постоянного передвижения. Их затронули и депортация
1941 г., и эвакуация 1943–1944 гг., и репатриация 1945–1946 гг.
Несмотря на то, что эти операции осуществлялись разными
властями, разными странами, они имели очень много общего.
Прежде всего это касается принудительного характера всех
названных переселений. Практически во всех случаях немцы оказывались в чужой для них среде, в тяжелых условиях для жизни,
их использовали на наиболее тяжелых работах, по сравнению с
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окружающим населением они не пользовались всеми правами (в
некоторой степени это не касается только периода эвакуации в
Германии). И тем не менее им приходилось выживать и они
старались это сделать.
Хотелось бы также обратить внимание на некоторые цифры.
Выше мы уже указывали на нестыковки депортированных немцев
из Крыма. Это были действительно трагические события, но и их
не стоит преувеличивать. В «Исторической справке» на сайте
Совета немцев Украины говорится о том, что «в годы Второй
мировой войны более 450 тысяч немцев Украины были
депортированы в восточные районы СССР». Во-первых, по
предвоенным переписям их было меньше. Во-вторых, даже если
учесть присоединенные в 1939–1940 территории, немцев было
около 600 тысяч, но приведенные данные (приблизительно 100
тыс. в 1941 г. и 150 тыс. в 1945–46 гг.), опирающиеся на официальные сведения все равно гораздо меньше указанной цифры.
Удивляет и еще одна цифра в той же «Исторической справке»: «К
1991 г. в Украину вернулось более 38 тыс. немцев, что составляет
менее 5% от их довоенной численности». Это получается, что до
войны в Украине проживало почти 800 тыс. немцев. Но откуда
такие цифры?

Андрей Фукс
ДЕПОРТАЦИЯ НЕМЦЕВ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ
СТРАНЫ. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ АРМИИ
Каждый народ уникален и неповторим в своей истории,
культуре, традициях, ментальности. Этнические немцы Украины,
будучи выходцами из Германии, на протяжении длительного пери
ода сохраняли свои специфические культурно-исторические особенности, родной язык, вероисповедание, традиционную школу,
компактное проживание. Используя богатый опит самоуправления, профессионализм, трудолюбие, порядочность и толерант-
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ное отношение с местным населением, они повысили свое
благосостояние, внесли значительный вклад в развитие региона
своего проживания и страны в целом.
Репрессии, прокатившиеся по всей стране в середине 30-х
годов, в первую очередь обрушились на немецкой население, что
подтверждается справкой НКВД. По состоянию на 15 ноября 1938
года по результатам немецкой операции НКВД число осужденных
по всей стране составило 55005 человек, в том числе приговорены
к высшей мере наказания – расстрелу 41898 человек. С началом
Второй мировой войны этнические немцы беспричинно были
обвинены в пособничестве фашистской Германии и антисоветской
деятельности. Высшие органы власти СССР приняли решение о
депортации немецкого населения из западной части страны в
Казахстан, Сибирь, Среднюю Азию и районы крайнего Севера. В
целом, с учетом репатриантов и повторно выселенных, в период с
1941 по 1945 годы было депортировано более 1,1 миллиона
человек, в том числе из Украины – более 400 тысяч.
Депортация была проведена в неоправданно жесткой форме.
Она привела к коренному изменению социального положения
немецкого населения страны, которое в новых местах обитания
влачило жалкое существование и находилось на грани жизни и
смерти. Депортация привела также к кардинальному изменению
географического расселения немцев, их распылению по огромной
территории страны (до 5 млн. кв.км.), результатом чего стало
быстрое развитие ассимиляционных процессов.
Однако, страдания депортированных немцев на этом не закончились. Позвольте кратко осветить одну из самих трагических
страниц в жизнедеятельности этнических немцев СССР – создание
и развитие так называемой трудовой армии. В истории ее
существования (1941-1946 годы) можно выделить четыре этапа.
Первый этап осуществлен на основании принятого 31 октября
1941 года закрытого постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О
немцах, проживающих на территории Украинской ССР». В
соответствии с ним, трудовая мобилизация в состав рабочих
колонн проводится среди мужчин-немцев в возрасте от 16 до 60
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лет. Из мобилизованных было сформировано 13 строительных
батальонов численностью около 19 тысяч человек. Стройбаты
направляются на четыре объекта ГУЛАГа НКВД.
Второму этапу формирования рабочих колонн (трудовой армии) положило постановление ГКО №1123 от 10января 1942 года
«О порядке использования немцев-переселенцев призывного
возраста от 17-ти до 50 лет». Необходимость привлечения немцев
к принудительному труду цинично объяснялось интересами
«рационального трудового использования немцев-переселенцев».
За неявку для отправки в рабочие колонны (трудовую армию)
предусматривалась уголовная ответственность, вплоть до высшей
меры наказания.
С ростом потребностей военной экономики в трудовых ресурсах, руководство СССР решило мобилизовать и тех. немцевмужчин, которые не подверглись депортации. Третий этап
функционирования трудовой армии был самым крупным и
осуществлен на основании постановления ГКО СССР №2383 от 7
октября 1942 года. Под действие данного постановления
подпадали мужчины в возрасте 15-55 лет и женщины-немки в
возрасте 16-45 лет, кроме беременных и имевших детей до
трехлетнего возраста.
Четвертый, последний этап функционирования трудовой
армии продолжался с января 1942 года и до ее ликвидации
(1946 г.). На этом этапе пополнение рабочих отрядов шло в
основном за сет этнических немцев из освобожденных от оккупации территорий страны и репатриированных из стран Восточной
Европы и Германии. По приблизительным расчетам в так называемую трудовую армию, без учета репатриированных, было
привлечено более 316 тысяч немцев.
Режим содержания и характер труда трудармейцев характеризуются как исключительно тяжелые. Рабочие т. н. трудовых
колонн при лагерях НКВД размещались, как правило, в наспех
вырытых бараках-землянках, для сна оборудовались двух-трехярусные деревянные нары, в зимне время, практически, отсутствовало отопление. На одного человека приходилось немногим
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более 1 кв. м. полезной площади. Нечеловеческие условия труда,
плохое питание, вещевое обеспечение и отсутствие элементарных
жилищно-бытовых и медицинских условий поставили тысячи
мобилизованных немцев на грань выживания. Отсутствие полных
статистических данных затрудняет точное определение количества
трудармейцев, умерших от голода, холода, болезней и рабского
труда. Но и отрывочные сведения позволяют сделать вывод о
довольно высоком уровне смертности. Считается, что ее уровень
среди этнических немцев в период депортации, пребывания в
местах спецпоселений и в трудармии составляет около 30
процентов.
Красноречивым подтверждением сказанному является выдержка из справки ГУЛАГа НКВД от 31 августа 1942 года, в которой
констатируется: Изучение представляемых лагерями НКВД
данных о естественной убыли из рабочих колонн мобилизованных
немцев показывает, что в ряде лагерей с этим вопросом обстоит
крайне неблагополучно. …..По неполным данным, в течении
января-июля 1942 года только по 5-ти лагерям с общин списочным
составом на 1 августа с.г. в 43856 чел. Мобилизованных немцев
умерло 5181 человек……. Вывод там же: Подобная убыль, если
она будет идти такими же «темпами», в скором времени приведет
к резкому сокращению рабочего фонда этих контингентов, если
своевременно не будут приняты меры предупредительного характера…..
Эту печальную статистику, к сожалению, подтверждает и
жизненный «опыт» моей семьи. В апреле 1942 года моего отца,
Фукс Эдуарда Ивановича, двух братьев Ивана и Семена призвали в
ту самую трудовую армию и направили в Челябинск в состав
ЧелябЛАГа на восстановление заводов, эвакуированных из европейской части страны. По истечении всего семи месяцев, в декабре
1942 года, в возрасте 44 лет отец умер от истощения. Старший
брат Иван, в возрасте 21 года, в 1943 году, умер от открытой
формы туберкулеза. Второй брат Семен вернулся из мест расположения трудармии только в 1949 году, практически калекой и
еще 4 года ходил в комендатуру отмечаться. Скупые рассказы
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Семена о жизни в период нахождения в трудовой колонне повергает в ужас: в зимний период в огромном бараке топилось всего
две буржуйки. Холод жуткий. С целью сохранения тепла от тела
трудармейцы ложились вплотную друг к другу и перевора-чивались на другой бок по команде. Некоторые из них умирали ночью и утром оставались на нарах. Дежурные по бараку сносили
умерших в определенные места и складывали штабелями. Когда
их обиралось большое количество прибывал трактор с санями и их
вывозили в специально вырытую траншею.
Трагедия этнических немцев, к большому сожалению, продолжились и в после военный период. 26 ноября 1948 года Президиум
Верховного Совета СССР издал Указ «Об усилении ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения
лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период
Отечественной войны», в котором прямо устанавливалось, что
немцы переселены туда «навечно, без права возврата их к пружним местам жительства». За самовольный выезд (побег) предусматривалась драконовская мера наказания – 20 лет каторжных
работ. На 1 января 1953 года на учете спецпоселения числилось
1224,9 тыс. немцев, что составлял 44,5 % от всего контингента
спецпоселения. Можно представить себе масштабы цинизма руководства страны по отношению к безвинным гражданам немецкой
национальности. В дополнение к этому, хочется отметить, что
немцев практически до конца 1950 годов не призывали в действующую Армию, действовал запрет на их поступление в Высшие
учебные заведения, на использование родного языка, занятие
руководящих должностей, введены другие ограничения их
гражданских прав.
Вот такая «плата» за добросовестный труд и порядочную жизнь нескольких поколений этнических немцев. Вечная память безвинно погибшим, оболганным и униженным, бесконечно дорогим
нашему сердцу отцам и матерям, братьям и сестрам.
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Віра Солодова
НІМЦІ ПРИЧОРНОМОР'Я НА ФРОНТАХ ВІЙНИ
1941-1945 РР. РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Участь етнічних німців на фронтах Другої світової війни
зазвичай пов'язують з такими легендарними особистостями як
генерал-лейтенант кавалер ордена Червоного прапора М. О. Гаген,
генерал-майор, Герой Радянського Союзу С. С. Волкенштейн,
лейтенант, Герой Радянського Союзу В. К. Венцов (Венцель), капітан, Герой Радянського Союзу М. Ф. Гастелло, генерал-майор, Герой Радянського Союзу М. П. Охман та ін. Перегляд вже відомих
джерел і звернення до нових документів, що зберігаються в Державному архіві Одеської області, Одеському історико-краєзнавчому музеї та Миколаївському обласному краєзнавчому музеї,
матеріалів сайту http://www.obd-memorial.ru, http://podvignaroda.ru
дозволили внести істотні доповнення для реального відображення
фактографічного боку проблеми.
Такі джерела як іменні списки безповоротних втрат особового
складу, нагородні листи, анкети Управління з обліку загиблого і
зниклого безвісти рядового та сержантського складу Наркомату
оборони СРСР райвійськкоматів; анкети щодо розшуку та встановленню долі військовослужбовця строкової служби Радянської
армії та ін. документально підтверджують призов радянських
німців з Одеської та Миколаївської областей у 1939 р., 1940 р.,
березень – квітень – май – червень (18.06.) 1941 р. Ці призовники
увійшли до 33,5 тисячі осіб німецького походження, які служили у
Радянській армії на початку 1941 р.
Ставлення до радянських німців, як до посібників фашизму,
сформувалося ще за часів довоєнних репресій за національною
ознакою і посилилося з початком війни. Тому мобілізація в армію
радянських німців, які налічували понад 1,4 млн. чоловік, проводилася в дуже обмеженій кількості та в індивідуальному
порядку. Серед тих хто призивався після 22.06.1941 р. були:
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- Геппер Г. Г., 1914 р. н., з Люстдорфу, призваний 24.06.1941 р.
Одеським РВК;
- Гофман І. К., 1913 р. н., мешканець с. Ольгинове Цебриківського р-ну, призваний 28.06.1941 р. Цебриківським РВК;
- Герінг Р. Я., 1923 р. н., з с. Шарове Яновського р-ну
Одеської обл., призваний 15.07.1941 р. Яновським РВК;
- Фікс С. І., 1919 р. н., призваний 11.08.1941 р. Заводським
райвійськкоматом м. Миколаєва (16.08.1941 р. місто було
окуповане);
- Шторх К. Й., 1916 р. н., уродженець Ландау Одеської обл.,
призваний 2.09.1941 р. Ленінським РВК м. Ростов – на – Дону;
- Отт М. А., 1897 р. н., уродженець с. Ольгіно (колиш. Люстдорф) Маріїнської волості Одеського повіту, призваний
01.03.1942 р. Красногвардійським РВК м. Москва.
Крайня дата призову по Одеській області – 15 липня1941 р. До
цього часу частини Південного фронту мали великі втрати і були
знекровлені безперервними багатоденними боями, а обстановка на
кіровоградському і первомайському напрямках створювала пряму
загрозу Одесі, Миколаєву і Кривому Рогу. До 27 липня, 25-а і 51-а
стрілецькі дивізії 14 стрілецького корпусу 9-ї армії, зайняли
оборону по східному березі р. Дністер на ділянці Тирасполь – Градениці – Кароліно-Бугаз. До 29 липня було завершено зосередження в районі Кучургана, де війська з підходом 95-ї стрілецької
дивізії 14 стрілецького корпусу протрималися до 7 серпня 1941 р. А 8
серпня 1941 р. Наказом начальника гарнізону Одеси Г. В. Жукова
місто вже з околицями було оголошено у стані облоги.
Буквально, в цей же час, звіти «політуповновжених» фіксували упіймання німецького парашутиста колгоспниками с.
Гнаденфельд, затримання невідомого, який виявився місцевим
німцем з с. Розенфельд, трактористом Байрамчанской МТС (на
26.06.1941). До виявлення шпигунів залучалися і школярі, починаючи з молодших класів: «Дети с. Каиры 8-9 лет ловили немецких шпионов и были премированы райисполкомом». Тенденційність у подаванні інформації можна побачити в звітних документах Першого секретаря Овідіопольського РК КП(б)У Одеської
області І. Г. Ілюхіна. Він описує, що «в первый день войны
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немецкие самолеты при бомбежке Овидиополя сбросили на здание
Райсовета несколько десятков авиазажигательных бомб. В момент
спасения здания от пожара на чердаке был обнаружен местный
житель немец, который подавал сигналы через слуховое окно здания, сигнализировал немецкой авиации, был пойман и передан
военным властям и впоследствии расстрелян». Ставлення до
німецького населенню з боку не тільки місцевої влади, але і командирів військових частин, що дислокувалися на території Одеської
області, було неоднозначним. Інтерес представляють спогади
Л. М. Міляєва, який у 1941 р. був командиром 19-ї роти курсантів
Одеського піхотного училища, чий річний табір знаходився під
Одесою в колишній колонії Петерсталь. Там їх і застала звістка
про початок війни. Була отримана інформація про висадку десанту
із захоплення полігону для подальшого посадкового десанту. І
загін в 100 чоловік під командуванням Л. М. Міляєва висунувся на
їх знищення. Командир згадував, що коли вони «проходили через
немецкую колонию, то все население вышло нас «встречать или
провожать». Все немцы были одеты в праздничные одежды, с
плясками и гармошками. Признаться нам было даже приятно, что
нас так провожают, т.е. поднимают нам дух. Но на второй день
было известно, что эти немцы были настроены против советского
народа и они веселились в честь военных действий Германии».
У червні-липні 1941 р. були створені винищувальні батальйони Овідіопольського та Одеського Приміського районів з колгоспників, робітників радгоспів, які були сільськими активістами,
депутатами районних рад і сільських рад. Бійці батальйонів займалися будівництвом оборонних укріплень (протитанкові рови,
траншеї, ходи сполучення, вовчі ями і окремі доти), виловлювання
диверсантів, затриманням відсталих бійців Червоної Армії від
своїх частин і т.д.
На бійців батальйонів покладалася і ліквідація будь-яких
проявів диверсій, особливо в німецьких населених пунктах Овідіопольського району, в селах Велика Аккаржа, Мала Аккаржа,
Францфельд, Марієнталь, Петерсталь та ін. Саме від керівництва
Овідіопольського винищувального батальйону надходила інформація про «випадки обстрілу з укриттів», про отруєння води в
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колодязях, про «дрібне товчене скло в їжі», якою годували бійців
батальйонів в німецьких селах, в період будівельних робіт по зміцненню оборонних рубежів». 1-а рота винищувального батальйону
в Одеському Приміському районі була розміщена в колгоспах
ім. Тельмана і Рози Люксембург в с. Гільдендорф. Вона займалася
«вылав-ливанием шпионов и диверсантов засылаемых в наш город
через наш Пригородный район фашистской Германией». Бійцями
роти було затримано 21-го шпигуна.
З початком війни була розгорнута агітаційна кампанія,
спрямована на виявлення внутрішнього ворога. Витоки кампанії
по Одеському регіону слід шукати у 1930-х рр., коли, використовуючи як привід прикордонне положення Одеси, зосередження
важливої оборонної промисловості, радянська влада стала розглядати місцеве німецьке населення, як потенційну «питательную
силу и актив для подрывной деятельности» різних диверсійних
організацій. Архівні документи наочно підтверджують, що арешти
проводилися з самого початку Великої Вітчизняної війни – з 22
червня, а масовий характер вони набули вже наступного дня – 23
червня 1941 р. Військовій владі надавалося право визнавати осіб
«соціально небезпечними» на територіях, де оголошувалося
військове становище. Арешти відбувалися не тільки в Одесі, а й у
районах Одеської області – Біляївському, Яновському, Комінтернівському, Овідіопольському, Фрунзівському. Лідирував Овідіопольський район і особливо с. Кляйн Лібенталь, потім Спартак,
Петерсталь, Александергільф, Йозефсталь. Це можна пояснити
їхнім близьким розташуванням до Одеси. Найпізніший арешт було
проведено 22 липня 1941 р.
Заарештовували німців, які відносилися до різних соціальних
верств, рівнів освіти, місця проживання і роботи – колгоспників,
робітників, викладачів шкіл і вузів.
Розправлялися з внутрішнім ворогом на місцях, і на фронтах.
Цьому сприяли директиви, накази по армії про вилучення військовослужбовців, що не викликали довіри, або про зняття військовослужбовців-німців рядового складу з відповідальних посад,
або вилучення всіх німців з бойових частин і підрозділів та
спрямування їх у будівельні батальйони.
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Вилучення військовослужбовців-німців відбувалося раптово,
без будь-яких пояснень. Наприклад, останній лист від Миколи
Франц-Йосиповича Ріфеля, 1919 р. н. с. Понятівка Фрейдорівський
р-н. Одеська обл., рідні отримали з дороги 20 серпня 1941 р. І
надалі довгі роки очікування. У 1950 р. отримали відповідь на черговий запит від воєнкома: «Вследствии того что Н. Ф. Рифель, по
национальности является немец, он мог быть не призван в ряды
Советской армии, а эвакуирован в тыл для работы в народном
хозяйстве. На основании этого розыск в числе погибших и пропавших без вести можно считать исчерпанным».
Цим пояснюється безрезультатні запити родичів до
райвійськкоматів, Наркомату оборони про пошуки своїх близьких
у післявоєнний період. Найчастіше військові інстанції тільки констатували, що «ваш муж, сын, брат… пропал без вести». У запитових документах існувала графа – «коли припинився письмовий
зв'язок», і в основному значилися дати – липень, серпень, вересень
1941 р.
Запити надходили з Молотовської, Вологодської, Архангельської областей, Алтайського краю, Комі АРСР і т. д. До цього
часу, ті хто шукав своїх рідних і близьких самі вже перебували на
спецпоселеннях. Німців-військовослужбовців, відповідно до
директив, з діючої армії переправляли до трудової армії, на
спецпоселення, і вони не мали можливості зв'язатися зі своїми
близькими. Наприклад, Е. І. Шулер 1921 р. н., з с. Фрейдорово
Роздільнянського району, був призваний 22.04.1941 р. «Пропал без
вести в ноябре 1941 г.» – так повідомили його дружині в
с. Боровськ, 2-й район, барак №3 Солікамського р-ну Молотовської обл. Насправді він перебував на спецпоселенні. На спецпоселенні перебував Г. І. Фольк, 1919 р. н., з с. Ельзаса Роздільнянського р-ну, а значився як зниклий безвісти в грудні 1941 р. Про це
повідомили його батькові в м. Краснокамськ Молотовської обл. На
спецпоселенні був один із синів Йосифа Пилиповича Гселя –
Георгій Йосипович, 1920 р. н., призваний 27.04.1941 р. із КляйнЛібенталя Овідіопольського району. Батько розшукував своїх синів будучи сам на спецпоселенні – на ст. Семигородня Харовського р-ну Вологодської обл.
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Деяким німцям, в умовах війни, вдавалося обдурити перевіряючих, приховати свою національність і навіть змінити прізвище. Цьому сприяло досить формальне в бойових умовах виконання «наказу Сталіна» (німців виявляли в основному шляхом
опитування особового складу), а також з рук геть погано поставлений облік у фронтових частинах. Тільки наприкінці 1942 р. на
всіх фронтах було проведено облік військовослужбовців неросійських національностей.
Росіянином за національністю був капітан Б. О. Бауер, 1921 р.
н., з Первомайського р-ну Одеської обл. Російським за документами військкомату значився і С. І. Фікс з Миколаєва, якого довго
розшукувала мати, з дня призову від сина не було ніяких
відомостей.
Цікава відповідь районного воєнкома м. Миколаєва в Москву
у 25.12.1961 р. до відділу по персональному обліку втрат сержантів і солдатів Радянської армії: «Сообщаю, что Фикс Степан
Иванович по национальности русский, призывался 11 августа
1941г. Заводским райвоенкоматом Николаевской области. Отец
его Фикс Иван Карлович по национальности немец-колонист. С
1941-1944гг. находился на оккупированной территории в г.
Николаеве ив 1944г. был переселен в Кустанайскую область».
Деякі з цих людей були викриті військовою контррозвідкою і,
незважаючи на заслуги і бойові нагороди, отримавши термін
позбавлення волі, відбували його в таборах. Лише небагатьом
німцям, які пройшли війну під чужим прізвищем, вдалося пізніше
безкарно відновити свої справжні прізвище, ім'я, по батькові.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 17 листопада
1943 р. за успішне форсування річки Дніпро, міцне закріплення
плацдарму на західному березі річки Дніпро і проявлені при цьому
відвагу і геройство рядовому Черногорюку Едіну Володимировичу
присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена
Леніна і медалі «Золота Зірка». Черногорюк був учасником Параду
Перемоги 24 червня 1945 р. на Червоній Площі в Москві. Але
справжнє його ім'я – Едуард Густавович Шнекенбургер. Він взяв
прізвище та частину біографії сусіда по Одесі, звідки був родом,
ім'я та по батькові придумав, національність змінив – став
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росіянином. У 1946 р. Черногорюк / Шнекенбургер був заарештований органами Міністерства державної безпеки СРСР, засуджений на 10 років виправно-трудових таборів, позбавлений звання
Героя Радянського Союзу, ордена Леніна і медалі «Золота Зірка»
(1949).
Не оминула радянських німців-воїнів доля військовополонених. Крім того, дослідження підтверджують, що, незважаючи на
виділення етнічних німців в категорію привілейованих військовополонених, більшість радянських німців відмовлялася від
співробітництва з німецьким режимом і воліла залишатися в таборах військовополонених. Для цього багато хто приховував свою
національність. Росіянином був молодший лейтенант Вільгельм
(Віктор) Костянтинович Ланг 1912 р. н., уродженець с. Ширяєве
Ширяївського району, він знаходився в полоні з 13.08.1941 –
05.05.1945 р. В одній з похмурих казарм форбахського шталагу
(Больхен (Форбах, Франція) 17.12.1942 р. помер Володимир
Олексійович Рау з Люстдорфу.
У
Ковелі
(Волинська
область)
в
таборі
для
військовополонених 21.03.1944 р. помер солдат, виходець з колонії
Бергдорф Едуард Альбрехт 1921 р. н.
Найвищою смертністю серед військовополонених відрізнявся
табір при ст. Будешті в Румунії. Саме в цьому таборі був рядовий
кулеметник І. К. Гофман мешканець с. Ольгінове Цебриківського
району з середини серпня до грудня 1941 р., до дня своєї смерті.
На пропозицію німецького командування табору подати заяву з
проханням звільнити його з табору як громадянина німецького
походження, але з визнанням: «я ворог радянської влади», Гофман
категорично відмовився, відповівши, що він себе не визнає німцем
тому що мати його українка, а батька він також вважає громадянином СРСР. І вважав за краще розділити долю російських (радянських) військовополонених, не дивлячись на голод і холод, що
погрожували його життю.
Та невелика кількість із радянських німців, яким довелося
бути на фронті, воювали до переможного кінця, деякі віддавали
свої життя. Як, наприклад, гвардії капітан, командир 3-го мотострілецького батальйону Б. О. Бауер 1921 р. н. з Первомайського
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р-ну Одеської обл. Війну зустрів у Севастополі, потім воював на
Західному, Донському, 1-му українському фронтах, мав поранення. Був нагороджений орденом Олександра Невського
(17.02.1944 р.): в боях на житомирському напрямку вчасно забезпечив раптовість удару по противнику, який відступав. Зайняв
населений пункт з великими трофеями, покинутими в паніці противником. 14 травня 1944 р. помер від ран. Залишився навічно на
військовому кладовищі м. Проскурів Проскурівського р-ну, Кам'янець-Подільської обл., (м. Хмельницький). А. Я. Цімбельман
1926 р. н., з Рорбаха Веселинівського р-ну Одеської обл., рядовий
стрілець 58-ї гвардійської стрілецької Червоноградської-Празької
ордена Леніна, двічі Червонопрапорної, ордена Суворова дивізії. В
її складі брав участь в Верхнесилезській наступальній операції.
Був смертельно поранений (25.03.1945 р). Похований у братській
могилі на загальногромадському кладовищі х. Вейссельдорф ок.
М. Гротткау Верхня Сілезія, Німеччина.
Загинув у бою 23.04.1945 р. при штурмі столиці Третього рейху
стрілок 364-ї Тосненської Червонопрапорної стрілецької дивізії І. Я.
Шок 1910 р. н. з Комінтернівського р-ну Одеської обл. Похований на
Південно-Західному цивільному кладовищі в Берліні.
Незважаючи на відверту антинімецьку політику передвоєнних
і воєнних років, радянська влада зважилася на використання етнічних німців на фронтах Другої світової війни.
Одеська та Миколаївська області були регіонами компактного
проживання німців. Але на початку війни вони стали заручниками
обставин і діючої державної системи. Бути німцем – означало
створювати загрозу не тільки для себе, але і для своєї сім'ї. Тому
багато «російських» німців стали усуватися від своєї етнічної приналежності, і вказувати в графі національність – українець,
росіянин, естонець ін. У справі спільної боротьби з фашизмом
національність не мала значення, але для радянських німців
приховати національність означало з честю виконати військовий
обов'язок із захисту своєї батьківщини. Однак, цей факт є і
перешкодою для дослідження питання про участь німців, в даному
випадку, жителів м. Одеси, Одеської та Миколаївської областей на
фронтах Другої світової війни.
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України – Відергебурт» при фінансовій підтримці Федерального
міністерства внутрішніх справ Німеччини через Благодійний Фонд
«Товариство Розвитку» за результатами всеукраїнської наукової
конференції «Історія німців України», що відбулася 3 березня 2017 р.
в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України.
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