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1. Масові репресії проти німецьких жителів  

Наприкінці 1920-х рр. у внутрішній політиці СРСР відбувся різкий поворот. 
Розгромивши суперників у боротьбі за владу, Й.Сталін перейшов до методів прямого 
насильства в побудові соціалізму. Значних змін зазнала й політика щодо України. В 
умовах утвердження сталінського тоталітарного режиму на зміну українському 
відродженню 1920-х рр. прийшов новий, воєнно-комуністичний наступ 1930-х рр. 

Непоправних і нічим не виправданих втрат зазнали представники  різних 
національностей, що проживали на території України в 1920-30-і рр. внаслідок політичних 
репресій, депортацій, різноманітних утисків прав і свобод, які торкнулися всіх без 
виключення верств населення і скалічили життя мільйонів громадян. 

Непросто складалися інтереси німців з більшовицьким режимом. Їх інтереси, як і 
інших національностей були проігноровані в процесі адміністративно-територіальних 
реформ в Україні у 1921-1923 рр. Створення нових районів, замість існуючих раніше 
волостей і повітів, не завжди здійснювалось з урахуванням складу населення. Зокрема, в 
результаті укрупнення, німці були розірвані по різних адміністративно-територіальних 
одиницях, це призводило до занепаду традиційних форм господарської діяльності,  
руйнувало  національно-культурний уклад життя німецького населення. 

Все це доповнювалося бюрократичним свавіллям місцевої влади, нездатної 
забезпечити запити національних меншин, що приводило до посилення еміграційних 
настроїв серед німців. Відомо, що в 1922-1924 рр. заявки на виїзд подали більше як 40 тис. 
німецьких сімей, що проживали в Україні. Виїхати змогли лише 8 тис. чол.  

Проводячи в життя сталінський курс на придушення опору національних меншин 
політиці національного нігілізму більшовиків, партійне   керівництво України на початку 
1930-х рр. ще більше посилило тиск на населення німецьких районів. Це знаходило свій 
вияв в усуненні небажаних кадрів з місцевих органів влади, посиленні репресій проти 
заможних селян (куркулів), проведені широкомасштабних пропагандистських кампаній. 
Перші репресивні заходи проти жителів німецької національності були здійснені в період 
масової колективізації. 

В результаті застосування насильницьких методів при проведенні колективізації 
життєвий уклад в німецьких колоніях, що складався протягом багатьох поколінь, було 
фактично зруйновано.  Господарства  занепадали,  згасало  культурне  життя. Руйнувались 
етнічні, моральні норми людського співжиття, які були традиційно міцними в німецькій 
общині в Україні. 
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У Радштадській волості Вознесенського повіту колоністів навіть змушували 
продавати худобу і на виручені гроші купляти хліб для виконання продрозкладки, 
викачували все зерно і борошно. В колоніях Вознесенського повіту була повторно 
проведена продрозкладка, і населення піддали подвійному розкуркуленню, все це нанесло 
непоправну шкоду селянській владі і її народному господарству. 

Вершиною бюрократичного свавілля щодо німців стала постанова ЦК КП(б)У від 
27 березня 1929 р. “Про виселення німців з Миколаївської округи”. Цей документ 
започаткував, по суті сумнозвісну політику примусової депортації народів. Щоправда, не 
всі німці підлягали переселенню. Залишалися ті, що добровільно розлучалися із своїм 
господарством і вступали до колгоспу. 

У зв’язку з тяжким станом колоністи намагалися виїхати за кордон. Але з 
опублікуванням постанови СРСР від 6 квітня 1929 р. про підвищення ставок за видачу 
паспортів за кордон, бажаючих виїхати набагато зменшилося. 

У лютому 1930 р. на засіданні секретаріату ЦК КП(б)У було розглянуто питання 
про емігрантський рух серед колоністів. У іншому листі в грудні 1930 р. ДПУ 
повідомляло ЦК КП(б)У про намір виїхати до 90% населення. Деякі колонії навіть на 50% 
продали своє господарство. 

ЦК звернув увагу окружних партійних комітетів на необхідність негайно провести 
масово-політичну роботу серед бідняцько-середняцького населення колоній з тим, “щоб 
ліквідувати спроби глитайства та антирадянського елементу вести роботу по підготовці та 
організації еміграції, забезпечивши проведення в життя заходів, які намічені ЦК в листі 
“ліквідації” глитайських господарств у районах суцільної колективізації. 

ЦК надіслав у національні райони терміном на 2 місяці групу відповідальних 
працівників (по 2 чоловіки на район), які володіють німецькою мовою для 
роз’яснювальної роботи в зв’язку з еміграційним рухом німецьких колоністів.  

Розкуркулені німецькі сім’ї були без винятку вислані в північні та північно-східні 
райони країни. 

У наказі ДПУ від 7 лютого 1930 р. підкреслювалось, що із районів суцільної 
колективізації повинні бути виселені за межі України 20 тис. родин найбільш активних і 
заможних куркулів. Арешти вищеназваних елементів, зазначалося в документі, 
проводяться не лише в округах і районах суцільної колективізації, але й у всіх засмічених 
округах і районах, не виключаючи національних. 

Трагічними для німців України були 1932-1933 рр. Німецьке населення майже 
повністю проживало в селах, тому постраждало від голоду не менше, ніж українці. 
Жахливий голод в Україні, планово організований репресивним комуністичним режимом, 
привів до незліченних людських жертв. 

Сталінським урядом було прийнято рішення перешкодити будь-якій допомозі 
голодуючим з боку міжнародної та радянської громадськості. Але про голод знали всі, 
інформація проникала й за кордон. Громадяни Німеччини збирали кошти, створювали 
товариства та комітети по наданню допомоги голодуючим. У Німеччині тоді були 
створені товариства та комітети по наданню допомоги голодуючим: “Брати в нужді”, 
“Фаст і Бріліант”, “Комісія з пересилання колоністів в СРСР”, “Центральний комітет 
німців Чорномор’я” та ін. 

Партійний і радянський апарат на місцях шляхом репресій змушував німців 
України відмовлятися від “гітлерівської допомоги”. Органи ДПУ заарештовували 
“активних організаторів гітлерівської допомоги і фашистської агентури”, насамперед 
пасторів, сектантських проповідників, заможних селян. Німців примушували передавати 
надіслані кошти на користь міжнародної організації допомоги революціонерам. 

У свою чергу керівник українських комуністів С.Косіор у листі Й.Сталіну написав: 
“завдяки прийнятим нами своєчасно заходам і проведеній роботі нам вдалося домогтися 
масової відмови колгоспників від “гітлерівської допомоги”. 
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Побоюючись подальших репресій, німці нерідко тікали із своїх господарств за 
межі республіки. У деяких сільрадах еміграція набула катастрофічного характеру. Не було 
жодного села, з якого не тікали б цілими дворами. Залишали рідні місця, головним чином 
заможні селяни. 

Органи ДПУ вживали широких репресивних заходів по виявленню ініціаторів 
масових виїздів німців, партійні і радянські органи на місцях проводили масову 
роз’яснювальну роботу. 

Поворот у політиці з 1929 р., пов’язаний з широким застосуванням репресивних 
заходів проти селянства під час проведення колективізації, різко негативно вплинув на 
соціально-економічне життя німецького населення. Національні особливості німецького 
селянства, хазяйновитість визначили його ставлення до цієї політики. Німецькі селяни не 
поспішали вступати до колгоспів, чинили опір колективізації. 

У 1932-1933 рр. державна політика щодо національних меншин різко змінюється. 
Погіршення відносин СРСР з Німеччиною та Польщею і відповідне посилення 
антинімецької пропагандистської кампанії зумовили, зокрема, особливу упередженість 
радянських владних структур щодо німецького населення. 

Заяви про німецьких націоналістів стали сигналом до посилення шовіністичної 
кампанії, у перших ешелонах якої йшло радянсько-партійне керівництво республіки. На 
підставі низки постанов ЦК КП(б)У (“Про німецькі райони” (грудень 1934 р.); “Про 
засміченість класово-ворожими елементами Хортицького німецького машинобудівного 
технікуму” (квітень 1935 р.); “Про Одеській німецький інститут” (грудень 1937 р.); “Про 
реконструкцію національних районів та сільрад УРСР  в звичайні райони та сільради” 
(лютий 1938 р.); “Про реорганізацію національних шкіл на Україні” (квітень 1938 р.); 
“Про ліквідацію і перетворення штучно утворених національних районів та сільрад” 
(квітень 1938 р.), а також інших документів німецькі навчальні заклади й національні 
адміністративно-територіальні райони були ліквідовані. 

У 1933 р. на території Карл-Лібкнехтівського району чекісти виявили “ворожу 
організацію”, яка складалась з 22 німців-колоністів, які вели контрреволюційну 
повстанську роботу з метою зробити повстання проти радянської влади. Члени-
організатори були засуджені на вислання та до концтаборів на строк від 3 до 10 років. 

На початку 1934 р. Одеське обласне управління ДПУ заявило про ліквідацію в 
Одеському педагогічному інституті “німецько-фашистської контрреволюційної 
організації, що ставила своєю метою насадження повстанських груп, відрив німецького 
населення від радянизації, проведення шкідницько-диверсійної діяльності і підготовку 
збройного повстання проти радянської влади”.  

Керівниками організації були названі професори Міквіц, А.Н.Штрем, завідуючий 
відділом Центральної наукової бібліотеки Г.Д.Штейнвандт. По справі проходили також 
науковий співробітник Ф.Ф.Мазур-Мазов, викладачі одеських вузів Ф.Адлер, В.М.Фриз, 
А.І.Райх, Є.Г.Бейтельснахер, С.Й.Унгемах, О.Я.Цвіккер, Г.І.Бахман, Е.Л.Тромпешер і 
калькулятор заводу “Червоний сигнал” А.Е.Фіхтнер. Вирок, винесений 26 лютого 1934 р. 
трійкою ОДПУ, був відносно м’яким - 3-5 років виправно-трудових таборів. Проте історія 
на цьому не завершилась, багато з засуджених отримали додаткові строки і померли на 
засланні. Арешти за цією справою були відновлені в 1937-1938 рр., загальна кількість  
притягнених до відповідальності досягло 100 чоловік, 19 з них були розстріляні. 
Ініціативу створення організації слідчі приписали німецькому підданому Георгу 
Лейбрадту, доктору філософії Лейпцігського університету. 

За легендою, керівники організації Штрем і Міквіц, через завербованих студентів 
збирали дані з питань політичного характеру, які потім передавались в німецьке 
консульство. Вони стримували висування нових молодих “по радянському” налаштованих 
наукових кадрів. 

У 1936 р. на території Карл-Лібкнехтівського району була викрита існуюча ще з 
1925 р. організація “Національний союз німців на Україні”. На думку слідчих НКВС, 
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організація була створена іноземною розвідкою. Керівництво організацією здійснювалось 
групою відповідальних працівників центрального бюро апеляційної секції при ЦК КП(б)У 
Гербардтом, Мюллером, Гафтелем. Політичною метою, як стверджували чекісти, 
організація  ставила  відторгнення України   від СРСР шляхом збройної інтервенції.    

У квітні 1934 р. на засіданні оргбюро ЦК КП(б)У було розглянуто питання про 
кадри шкіл нацменшостей. На ньому вказувалося, що обласні партійні комітети не 
зробили всіх необхідних висновків з рішень у питаннях про кадри в німецьких 
національних школах, не зрозуміли того, яке місце в планах „контрреволюційної роботи 
ворога на Україні” займає ставка на виховання в німецьких школах молодого покоління в 
антирадянському дусі. Було прийнято рішення провести по областях всебічну перевірку 
всіх німецьких шкіл, переглянути кадри вчителів, стан викладання в школах 
суспільствознавства, історії та географії. 

Розпочалися також масові “перевірки” німецьких середніх спеціальних і вищих 
навчальних закладів, які набули форму репресій щодо професорсько-викладацького і 
студентського складу. 

У травні 1936 р. було проведено “обстеження” Одеського німецького технікуму 
механізації сільського господарства. В доповідній записці, підготовленій відділом шкіл 
ЦК КП(б)У, відмічалось, що місцеві партійні та комсомольські організації “не приділяли 
уваги цьому технікуму” і не проводили серед викладачів і студентів політико-виховної 
роботи. Органи НКВС “викрили в технікумі контрреволюційну фашистську організацію”, 
до складу якої входило 10 чоловік викладачів і студентів, у тому числі й комсомольців. 
Залучені до цієї групи люди звинувачувалися у проведенні серед студентів 
“націоналістичної роботи”, спонукуванні їх до активної діяльності в цій 
контрреволюційній організації. 

У 1933-1937 рр. практично було зліквідовано інститути національного розвитку - 
національні адміністративні одиниці, навчальні та культурно-освітні видавництва, газети, 
театри, масового характеру набула депортація національних меншин з місць їх постійного 
проживання. 

Репресії намагалися приховати в густому пропагандистському тумані. Нагніталася 
істерія навколо “класових ворогів”. На мітингах і зібраннях лунали заклики до розправи з 
німецькими та польськими фашистами. 

Проте пік терору і масових репресій проти жителів німецької національності 
припав на другу половину 1937 р. Однією з перших каральних мір була здійснена операція 
за телеграмою М.І.Єжова №11926, у якій  говорилось  про   облік   і  засудження всіх 
“куркулів”. Так, у 1937 р. масових каральних акцій зазнало населення Одеської області, на 
території якої тоді проживало 120 тис. німців.  

Репресивно-каральна система вимагала все нових та нових жертв. Політична 
установка ХПІ з’їзду КП(б)У”„Про шкідництво націй” призвела до численних арештів в 
національних районах. Кілька сот заарештованих уже не відповідали рівню завдань, що 
проголошувалися з трибуни партійного з’їзду. Від окремих “ворогів” перейшли до 
боротьби зі “шкідництвом нації”,  де ворогами  ставали   всі  або майже всі  представники 
“шкідницької” нації.  

В наказі НКВС СРСР №00439 ставилось завдання негайно облікувати і 
заарештувати на підприємствах німецьких підданих. Не дивлячись на те, що директива 
НКВС стосувалась насамперед іноземців, у поле зору каральних органів потрапили всі 
громадяни німецької національності. У південних областях України знаходились 
компактні райони розселення жителів німецької національності, репресії проводилися 
насамперед на території цих поселень. Тому не дивно, що тут буди сфабриковані такі 
кримінальні справи, як “німці-фашисти”, “Тевтонці”, “Національний союз німців 
України”, “Національний фашистській центр” та ін. 

Хвиля перевірок, звинувачення в антирадянській, класово-ворожій діяльності була 
спрямована на Одеський німецький педагогічний інститут, його викладачів і студентів. У 
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матеріалах перевірок наголошувалось, що педінститут “неймовірно засмічений класово 
ворожими елементами”, з 254 студентів у 89-ти родичі заарештовані, як вороги народу, 
серед педагогів органами НКВС “викрито і заарештовано 4 фашисти”. 

1 листопада 1937 р. бюро Одеського обкому КП(б)У прийняло постанову “Про стан 
роботи німецького педінституту”. У ній підкреслювалося, що “парторганізація інституту 
не очолила боротьбу, що розгорнулася в інституті по очищенню від класово-ворожих  
елементів, не веде боротьби з ліквідації наслідків шкідництва. Бюро Одеського обкому 
КП(б)У звернулося з проханням до ЦК у зв’язку з недостачею кваліфікованих кадрів, 
засміченістю інституту класово-ворожими елементами та прикордонним становищем 
міста Одеси розглянути питання про доцільність дальшого залишення інституту в Одесі і 
зобов’язав Одеський обком КП(б)У зміцнити його керівними  кадрами, приділивши 
особливу увагу питанням піднесення більшовицької пильності в боротьбі з ворогами, 
остаточній ліквідації наслідків шкідництва і налагодження партійно-масової роботи в 
інституті”. 

Під суворим контролем партійного апарату були німецькі друковані видання. 
Публічному тавруванню з метою залякування інших було піддано колектив газети 
“Kollektivwirtschaft” - орган Зельцського районного комітету КП(б)У. Газета 
звинувачувалась у фальсифікації дійсності, бо публікувала дописи “про продовольчі 
труднощі та інші матеріали, із яких можна зробити висновок про якесь безвихідне 
становище німецьких колгоспників у районі”. У ці роки були ліквідовані німецький відділ 
Одеської обласної комуністичної сільгоспшколи, німецький сектор Одеського медичного 
інституту. 

5 березня 1939 р. ЦК КП(б)У прийняв постанову “Про ліквідацію і перебудову 
штучно створених національних районів і сільських рад”. Ліквідації підлягали всі німецькі 
райони, а сільради, що входили до їх складу, передавалися до інших районів республіки.  

Застосування репресивних засобів до заможних селян, пошуки “ворогів” і 
“шкідників” загальмували національне відродження німців України, призвели до 
поступового знищення всіх німецьких національно-культурних закладів, адміністративно-
територіальних одиниць, ліквідацій того курсу національної політики щодо національного 
населення, який передував цьому. 

У вказаний період було репресовано понад 10 тис. німців. За кількістю втрат 
(понад 25 тис. чоловік у період Великого терору) німці посідають третє місце, пропус-
каючи в трагічному переліку лише українців та поляків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


