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НІМЦІ  УКРАЇНИ  В  ПЕРІОД  РАДЯНСЬКОЇ  ВЛАДИ 
За даними Всесоюзного перепису, у 1926 р. в республіці проживали 29 млн. чол. (з 

них 23,2 млн. українців, 2,8 млн. росіян, 1,6 млн. євреїв, 467,4 тис. поляків, 393,9 тис. 
німців, 257,8 тис. молдаван, 104,7 тис. греків, 92,1 тис. болгар, 75,8 тис. білорусів, 15,9 
тис. чехів, а також представників ще кількох десятків національностей - 132,6 тис.). 
Відзначимо, що серед національних меншин німці за своєю чисельністю займали четверте 
місце (після росіян, євреїв та поляків). В Україні мешкало 40% усього німецького 
населення в кордонах СРСР. 

Стисло спинимось на деяких найбільш характерних формах роботи по 
забезпеченню національно-культурних потреб і запитів німецького населення. Зокрема, 
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спробуємо розглянути, як на найвищому державному рівні було проведене національне 
адміністративне районування, тобто цікавий, на нашу думку, досвід створення в Україні 
національних адміністративно-територіальних утворень. 

З початком 1920-х рр. у республіці почала здійснюватися реформа 
адміністративно-територіального поділу. Однак у ході районування у 1922-1923 рр. 
національний склад створених чи змінених адміністративно-територіальних одиниць, що 
виникали замість повітів, волостей та губерній, майже не враховувався. Скорочення 
чисельності сільрад за рахунок їхнього укрупнення (збільшення) призвело до того, що 
дуже багато “національних” сіл, де у своїй більшості проживали та працювали 
представники певної національної групи, в тому числі й німецькі сільськогосподарські 
колони, було включено до складу різних сільрад, іноді навіть різних районів, на території 
яких мешкало інонаціональне населення. Такий “поділ” у ході районування в 
адміністративно-територіальному відношенні розривав “національні” села, зокрема 
німецькі. Він по живому різав мовно-культурні та господарські зв’язки, що складалися 
історично, вів до занепаду традиційних форм господарської діяльності. Тоді почав 
інтенсивно руйнуватися специфічний національно-культурний, релігійний та соціально-
побутовий уклад життя німецького населення, зникали ремісничі майстерні, а згодом і 
самі носії цих традицій, висококваліфіковані ремісники. 

Зміни в адміністративному поділі в 1922-1923 рр. призвели також до кризи 
сільського господарства в німецьких поселеннях, оскільки паралельно відбувалося 
розпилення земельних наділів колоністів (причому частина їх переходила у відання нових 
сільрад, а відповідно, і власників). У ряді випадків, наприклад, в Одеській та 
Катеринославській губерніях, німецькі колоністи замість своїх присадибних ділянок, 
частину яких віддали в землекористування селам, де проживало інонаціональне (в 
основному українське і російське) населення, одержали недостатньо окультурені чи 
малоякісні земельні ділянки, необроблену землю. Внаслідок цього німецькі 
сільськогосподарські колонії, що раніше в господарському відношенні вважалися 
найпередовішими, з високим рівнем агротехнічної культури, були значною мірою 
розорені. Скорочення наділів, що належали німецькому населенню, збільшення кількості 
безкінних і незаможних господарств, згортання, часто примусове, діяльності 
кооперативних організацій в німецьких поселеннях супроводжувалось дезорганізацією 
роботи навчальних закладів та культурно-освітніх установ, зменшенням сфери вжитку 
рідної мови. 

Керівництво сільських рад, до складу яких увійшли “національні” села, у більшості 
випадків виявилося неспроможним забезпечити або просто ігнорувало національно-
культурні, релігійні, мовні та інші запити німецького населення. На місцях, наприклад, 
намагалися вперто не “помічати” національних свят (як релігійних, так і традиційних), 
вважаючи їх робочими днями. Це призводило до численних конфліктів та непорозумінь. 
Працівники низових апаратів радянських, партійних й адміністративних органів не були 
готові до вирішення складних та специфічних питань, що виникали у сфері національних 
відносин і міжконфесійних взаємин. Тяжкий економічний стан німецьких селян, 
конфліктні ситуації внаслідок численних випадків закриття молитовних будинків, 
відсутність належної уваги і піклування про забезпечення національно-культурних потреб 
з боку місцевої влади - все це не тільки перешкоджало природному абсорбуванню 
мешканців “національних” сіл у середовищі національної більшості, а й викликало у 
представників німецької національної меншості законне обурення, скарги, а також 
бажання залишити українську землю та емігрувати. 

Самі німецькі селяни-колоністи, працівники радянських і партійних органів, 
особливо місцевих, а також Центральної комісії у справах національних меншин при 
ВУЦВК, Центральної адміністративно-територіальної комісії, що займалася 
районуванням, Центрального бюро німецьких секцій при відділі пропаганди і агітації ЦК 
КП(б)У поступово переконалися, що для ефективного вирішення багатьох питань, що 



 258

загострилися, необхідне виділення окремих національно-територіальних чи, вірніше, 
національних адміністративно-територіальних одиниць. На думку Центрального бюро 
німецьких секцій, найприйнятнішим виходом з кризового стану, в якому опинилися 
німецькі колонії, могла стати реалізація принципу “виділення колишніх компактних 
німецьких волостей у самостійні адміністративні райони”. Центральне бюро, що 
розробляло ці проблеми, зокрема, заявило: “Безжалісне проведення районування, де не 
бралися до уваги культурна та господарська особливості нацменшин, не тільки не привело 
до зміцнення радянської державності, а й навпаки, штовхнуло колоністів на шлях 
пасивного опору”. 

Важливе значення для проведення національного районування мало прийняття IV 
сесією, ВУЦВК у лютому 1925 р. спеціальної постанови “Про низове районування”. У ній 
зазначалося, що, “йдучи назустріч інтересам широких трудящих мас із національних 
меншин, надати їм права та можливості розвивати свою культуру й мову, визнати за 
необхідне проводити у подальшому роботу по створенню окремих районів та Рад...”  

Відзначимо, що створенню національних адміністративно-територіальних одиниць 
сприяло (а іноді просто робило це можливим) надання національним меншинам ряду 
важливих пільг у справах місцевого самоврядування, особливо на етапі його становлення. 
За рішенням сесії ВУЦВК, мінімальна норма, необхідна для організації звичайних 
адміністративних районів (25 тис. населення на території району), для національних 
адміністративних районів знижувалася до 10 тис. чол., національних сільських або 
селищних рад - із 1000 до 500. Як бачимо, досвід України 1920-х рр. свідчить, що ця 
норма, потрібна для утворення або виділення національних районів та рад, навіть тоді, 
при компактному проживанні національних меншин, зменшувалася у 2 рази порівняно із 
звичайними адміністративно-територіальними одиницями. 

Прийняття цього та ряду інших прогресивних для німецького населення України 
законодавчих актів підготувало правовий фундамент для формування унікальної системи 
національного районування в республіці. Зазначимо, що організаційне оформлення 
національних адміністративно-територіальних одиниць почалося з виділення німецьких, а 
трохи пізніше й інших (болгарських, польських, грецьких, чеських) національних 
сільських рад. 

У 1924 р., ще до створення єдиної в Україні автономної радянської соціалістичної 
республіки - Молдавської АРСР, в республіці було сформовано 5 німецьких національних 
районів. А всього наприкінці 1927 р. в УРСР уже налічувалося 11 національних 
адміністративно-територіальних районів, з них - 7 німецьких. Назвемо їх: 
Високопільський (Херсонська округа), Гросс-Лібентальський, Фрідріх-Енгельський 
(Одеська округа), Люксембурзький (Маріупольська округа), Молочанський, Пришибський 
(Мелітопольська округа) та Карл-Лібкнехтівський (Миколаївська округа); 3 болгарські 
райони та один польський. Пізніше з’явилися ще 8 російських, 3 грецькі та 3 єврейські 
національні адміністративні райони. Згодом частина їх об’єдналася, виникли нові. У 1930 
р. в Україні існувало 25 національних районів, кожний четвертий був німецьким. У 
кожному з них національною мовою друкувалася газета, велося все діловодство, навчання 
дітей, громадські збори тощо. 

До складу німецьких адміністративних районів, за станом на 1 липня 1931 р., 
входили такі національні сільські та селищні ради: 

- Зельцський німецький національний район (назви та кількість німецьких 
сільських рад): 1. Зельцська, 2. Кандельська, 3. Баденська, 4. Страсбурзька,               
5. Мангеймська, 6. Ельзаська, 7. Секретарська.  

- Карл-Лібкнехтівський    німецький    національний район: 1. Зельцська,               
2. Ландауська, 3. Гольбштадська, 4. Рамштадська, 5. Нейфельська, 6. Форбахська,               
7. Мюнхенська, 8. Михайлівська, 9. Катеринентальська, 10. Карлсруеська,              
11. Йоганентальська, 12. Вормська, 13. Ватерлооська, 14. Шпейарська. 
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- Люксембурзький  німецький  національний  район: 1. Люксембурзька,               
2. Листвянська, 3. Вишневатська, 4. Ново-Красилівська, 5. Республіканська,              
6. Кузнецовська, 7. Мар’янівська, 8. Урицька, 9. Карл-Лібкнехтівська. 

- Молочанський німецький національний район: 1. Олександртальська,               
2. Альтнауська, 3. Вальгеймська, 4. Грасвейдська, 5. Гохштедтська, 6. Гайдельбергська,               
7. Гнадентальська, 8. Гнаденфельдська, 9. Лібенауська, 10. Ліхтенфельдська,               
11. Кістенбергська, 12. Мар’ягеймська, 13. Орловська, 14. Пришибська,               
15. Фіксенацька, 16. Фейхенфельдська, 17. Тифенбрунська, 18. Ієндуська,               
19. Фридріхфельдська. 

- Пулінський німецький національний район: 1. Бураківська, 2. В’язовецька,               
3. Вадумська, 4. Вольвахівська, 5. Габровська, 6. Грінтальська, 7. Мартинівська, 8. Пуліно-
Німецька, 9. Пуліно-Гутська, 10. Олександрівська, 11. Крем’янецька, 12. Будо-Бобрицька, 
13. Солодирська, 14. Сорочинська,   15.   Глоківська,   16.   Курганівська,   17. Варезово-
Гнатівська,   18.   Цвизянська,   19.   Старо-Олександрівська, 20. Фрайнвальдська. 

- Спартаківський   німецький   національний   район: 1. Гросс-Лібентальська,               
2.  Кляйн-Лібентальська, 3. Александрогефельська, 4. Марієнтальська, 5. Нейбургська,     
6.   Петерстальська,   7   Фрейдентальська,  8.   Францфельдська, 9. Йозефтальська. 

- Високопільський німецький національний район: 1. Високопільська,              
2. Орловська, 3. Кочубеївська, 4. Григорівська. 

Національні адміністративно-територіальні райони в Україні, зокрема німецькі, не 
були мононаціональними, щільно замкненими, де в межах територіальної одиниці вони 
намагалися “відгородитися” від навколишнього світу, щоб жити згідно із своїми 
патріархально-національними звичаями. Наприклад, загалом на території німецьких 
національних районів у 1920-30-х рр. знаходилося близько 40 німецьких сільських рад. До 
їх складу входило також кілька десятків інших національних і звичайних адміністративно-
територіальних одиниць (українські, польські, єврейські та інші сільради), що нормально 
функціонували у межах національних районів. Скажімо, в німецькому Пулінському 
районі проживала значна кількість російського населення. Там же була єврейська Пуліно-
Єврейська сільська рада та польська - Болярська. 

Чимало німецьких сільрад і сіл було в Україні й на території Молдавської АРСР:           
1. Клейнбергдорфська, 2. Глікстальська, 3. Бергдорфська, 4. Нейндорфська,               
5. Аніонієвська, 6. Марієнбергська, 7. Треградська, 8. Степанівська, 9. Ново-
Андріанівська. 

Дуже багато німецьких сільських рад (понад 200) входило до складу більш як 50 
звичайних українських адміністративних районів, тобто адміністративно-територіальних 
одиниць, де переважало українське населення. Скажімо, лише в Одеському окрузі 
німецькі національні сільради були в Литонієвському районі (Суворовська, Малаховська, 
Васильєвська, Бессарабська, Блюменфельдська, Нейзатська, Ейгенгутська); в Антоно-
Кодинцевському (Білярська, Волковська, Іраклієвська, Ново-Людстдорфська); 
Березовському (Ново-Данцигська, Ліхтенфельдська, Нейфредентальська, Нейківська, 
Чорногорська); Гроссулівському (Касельська і Шидловська) та у Жовтневому - 
Фрейляндська. 

Поряд із звичайними українськими районами німецькі національні сільради 
входили й до складу інших національних районів. Так, у 1930-і рр. до єврейського 
національного Калініндорфського району входили Карл-Марксовська, Маріїнська та 
Ольгінська німецькі сільради, до болгарського національного Коларовського - німецькі 
села, об’єднані Долінською німецькою сільською радою, тощо. Все це красномовно 
свідчить про можливість поєднання різних форм розвитку національного адміністративно-
територіального устрою та самоврядування, що дало широкі можливості для врахування 
та задоволення потреб національних меншостей, не ставлячи під загрозу ані сам цей 
поділ, ані державну цілісність України. 
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Таким чином, в Україні існували 7 німецьких національних районів, понад 250 
сільських рад, що відповідало кількості значних німецьких поселень сільського типу (десь 
близько 300), а також дві німецькі селищні ради. Всього в республіці наприкінці 1930 р. 
було понад 1300 національних (німецьких, польських, єврейських, чеських, болгарських, 
грецьких та інших) сільрад, серед яких чимало й російських. Це не викликало ускладнень 
в процесі функціонування районів або округів, а згодом і областей, до складу яких вони 
входили. 

Іншим надзвичайно важливим напрямом забезпеченим національно-культурних 
потреб національних меншин, зокрема німецької, було створення розгалуженої мережі 
загальноосвітніх та середніх спеціальних навчальних закладів, де навчання велося 
німецькою мовою, їхня кількість, зокрема загальноосвітніх, протягом 1925-1930 рр. 
збільшилася з 621 до 629. Відзначимо, що це малий приріст, особливо якщо порівнювати 
його з розвитком системи загальноосвітніх шкіл інших національних меншин України. 
Певною мірою це можна пояснити тим, що практично в кожному німецькому селі ще до 
1925 р. існувала загальноосвітня школа. Тому не було нагальної потреби відкривати 
багато нових. Рівень писемності німецького населення був найвищим в Україні: 79,4%, за 
даними перепису 1926 р. 

Збільшення кількості національних навчальних закладів дало змогу національним 
меншинам у більшості випадків навчати дітей рідною мовою. Особливо високими ці 
показники були у німців у 1930/31 н.р. 90% школярів (порівняйте з іншими даними: лише 
53% єврейських і 42,2% польських). 

Починаючи з 1937/38 н.р., коли в Україні у  ході  розгортання  масових  репресій,  
здійснення сталінської шовіністичної політики “придушення” вигаданих націоналістів 
відбувалося різке згортання роботи по забезпеченню національно-культурних та мовних 
потреб національних меншин, сильно скоротилася кількість національних 
загальноосвітніх і середніх спеціальних навчальних закладів. На момент їх розформування 
в республіці працювали лише 543 (замість 630) німецькі школи, в яких навчалося понад 52 
тис. учнів, та ряд так званих змішаних - 120 німецько-українських (понад 10 тис. дітей), 15 
німецько-російських (понад 1300), 3 німецько-єврейські (149) та 6 німецько-українсько-
російських (860 школярів). Наприкінці 1930-х рр. усі вони припинили своє існування. 

В Українській РСР до початку сталінського погрому національної німецької 
інтелігенції успішно працювали - наприкінці 1930-х рр. їх також ліквідували - 2 німецьких 
індустріальних, 6 сільськогосподарських та педагогічний технікуми. Згадаймо, наприклад, 
Одеський німецький педагогічний інститут (до 1931 р. - технікум), Пришибську німецьку 
ветеринарно-фельдшерську школу, Ландауську німецьку сільськогосподарську школу-
технікум, Німецький національний відділ при Кіровській сільськогосподарській школі 
механізації, Молочанську німецьку фельдшерську акушерську школу, Хортицьку 
німецьку педагогічну школу, що готувала вчителів для початкових та неповних середніх 
шкіл. 

В 1920-30-і рр. в Україні німецькою мовою видавалася різноманітна література: 
політична, технічна, художня, сільськогосподарська, медична тощо. Протягом періоду так 
званого “національного ренесансу”, або етапу успішної та цілеспрямованої реалізації 
політики коренізації було надруковано понад 1000 книг та журнальних статей. Виходили 
12 періодичних видань, зокрема газети “Дас нойє Дорф”, „Ді Заат”, щомісячний 
літературно-художній та громадсько-політичний журнал “Нейланд”. Виданням літератури 
мовами національних меншин України, в тому числі німецькою, займалося спеціалізоване 
видавництво Держнацменвидав (Державне видавництво національних меншин в УРСР), 
створене за рішенням Раднаркому України в 1926 р., незважаючи на надзвичайну бідність 
бюджету та й країни взагалі. 

Судячи з ефективності та фінансової забезпеченості практичних заходів, 
спрямованих на гармонізацію національних проблем і національно-культурних інтересів, 
пік роботи по задоволенню специфічних запитів різних національних груп України 



 261

припадає на 1927-1930 рр. Тоді ж відбулися І та II Всеукраїнські наради по роботі серед 
національних меншин. 

Однак у наступні роки, приблизно з кінця 1933 - початку 1934 рр., ситуація почала 
різко змінюватись. На неї впливали зміни у політичному та психологічному кліматі 
країни, зумовлені розгортанням масових репресій. Брутальні порушення законності 
супроводжуються нехтуванням принципів державної національної політики. Зростають 
безпідставні звинувачення німців, поляків, чехів, греків, представників інших 
національних груп у “шпигунстві”, “шкідництві” та “контрреволюційній діяльності”. 
Наприклад, один з керівників тогочасної України кандидат у члени політбюро ЦК 
КП(6)У, перший секретар Донецького обкому партії С.А.Саркісов, виступаючи на 
січневому (1937 р.) пленумі ЦК КП(б)У, скаржився, що до троцькістів в області ставилися 
з “малою пильністю”. Він з гордістю повідомив, що проведено велику роботу по 
викриттю “німців-фашистів”. Далі Саркісов, який, до речі, згодом сам був знищений у 
катівнях НКВС, сказав таке: “Я думаю, що ми тут повинні піти сміливіше по лінії висилки 
багатьох німців з Донбасу. Вони нам не потрібні. Наші люди, наші господарники 
обійдуться без них. Вже час. Скільки років, як вони засіли у Донбасі. Потрібно вислати 
німців... Звичайно, можуть бути винятки, але, як правило, від них треба звільнятися”. 

Поступове витіснення німців з України в 1937-1938 рр. почало набувати помітного 
розмаху і не припинялося аж до початку Великої Вітчизняної війни. Остаточне розформу-
вання всіх національних, передусім німецьких та польських, адміністративно-
територіальних одиниць, а також повне ігнорування їх запитів і потреб, згортання інших 
форм роботи серед національних меншин також відбувалося в 1937-1939 рр. 

Остаточно німецькі поселення та громади розпалися й були зруйновані в роки 
Великої Вітчизняної війни, коли спочатку в 1941-1942 рр. німців масово переселили до 
Казахстану та Сибіру. Потім у 1943-1944 рр. частина їх залишила Україну, відступаючи з 
окупаційними військами вермахту. Вони знали, що їх може чекати, коли повернуться 
органи НКВС. Решту розсіяли по світу вже наприкінці війни, безжально караючи 
безвинних людей за те, що вони лишилися на території, яку загарбали їхні колишні 
співвітчизники. 

Кілька слів необхідно сказати й про конфесійні справи німців України. Вже у 
перші роки радянської влади уряд, органи влади та управління на місцях повсюди 
порушували проголошене Конституцією право свободи совісті. В православній 
монархічній Росії до 1917 р. німецькі релігійні громади почували себе значно вільніше і 
надійніше, ніж у “вільній” Радянській Україні. В УРСР закривалися будинки, де 
відправлялися релігійні обряди, культові споруди передавали у відання установ освіти, 
культури, сільськогосподарських та інших органів. І це робилося в державі, яка весь час 
лицемірно заявляла, що не втручається в релігійні справи. 

І   все   ж   таки   німецьке   населення   з   величезними зусиллями, але змогло 
зберегти частину своїх храмів: у 1920-30-х рр. в Україні існувало понад 270 (за іншими 
джерелами - 300) релігійних громад. Основними регіонами їх розташування були 
території сучасних Херсонської, Миколаївської, Київської, Житомирської, Закарпатської 
областей, міста Катеринослав (згодом - Дніпропетровськ) і Одеса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


