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З аселення півдня України іноземними поселенцями 
розпочалося ще на початку II пол. XVIII ст. Тоді, як пише 

один з відомих дослідників цього питання, професор Російської 
Петровської сільськогосподарської академії К.Е. Ліндеман, уряд Росії 
дійшов висновку про бажаність створення колоній культурних 
сільських господарств у місцевостях на окраїнах Росії, на той час ще 
зовсім диких, тоді як там почали виникати міста, захистити які від 
нападів кочових племен здавалося можливим лише за умови 
якнайшвидшого оточення їх поселеннями землеробів, які разом з тим 
могли б показати приклади ефективного господарювання місцевому 
населенню [1]. 

У 1762-1763 рр. Катерина II видала укази, в яких поселенці з 
Німеччини, Голландії та інших країн Європи закликалися 
переселитися в деякі місцевості південної та південно-східної Росії. 

Селяни та інші прошарки населення західноєвропейських країн 
відгукнулися на заклики російського уряду. В середині XVIII ст. у 
Німеччині ще тривали гоніння на чисельні й різноманітні тоді релігійні 
секти. Представники однієї з них – меноніти – сподівалися знайти в 
Росії притулок для вільного влаштування свого життя на засадах їх 
віровчення, інші – браги, євангелісти, вальденси, послідовники 
аугсбурзького напряму, ультраконсервативні елементи з Вюртемберга, 
відомі під назвою “сепаратисти”, – також прямували до Росії, 
рятуючись від переслідувань католицької та лютеранської церков у 
Німеччині і Австрії, їх переселення мало ще одну причину – тяжкі 
економічні умови, які виникли в численних німецьких державах 
внаслідок феодальних війн кінця XVIII – поч. XIX ст. і викликаних 
ними неврожаїв та голоду. 

Іноземні колоністи – німці, голландці, шведи, швейцарці, 
болгари, греки – почали перетворювати дикі степи в культурні 
землеробські райони і певною мірою захищати їх від вторгнення 
кочових племен на Волзі, татар – у Новоросійському краї, 
балканських кочовиків – у Бессарабії [2]. 

На початку XIX ст. на південний захід нашого краю прибули 
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перші поселенці з південно-західної частини Німеччини. Колоністи 
були представлені переважно німцями і частково поляками. Так у 
нашому краї виникли перші колонії – Ворик, Зульц, Йоганнесталь, 
Карлсруе, Катериненсталь, Ландау, Шпеєр та ін. Виникнення 
більшості з них відноситься до 1809 року [3]. 

Говорячи про німецьку колонізацію в Росії, слід відмітити, що 
взаємовідносини між колоністами і державою були складними і 
деколи суперечливими. Особливо це стосується ставлення до 
поселенців вищих посадових осіб державної адміністрації. Відомі 
укази Катерини II надавали колоністам масу пільг, які наступними 
правителями постійно зменшувались. 

Прибулі на поч. XIX ст. у Новоросію (у тому числі на територію 
сучасної Миколаївщини) колоністи розселилися ще на основі правил 
1763 року. З 1810 року надання коштів на переселення взагалі 
припинилися, що мотивувалося фінансовими труднощами, 
викликаними російсько-турецькою війною та кризою у відносинах з 
Наполеоном. Та в’їзд до країни за свій рахунок дозволявся. У цей час 
була встановлена і квота на в’їзд лише певної кількості сімей щорічно. 
З 25 жовтня 1819 року російським місіям за кордоном було заборонено 
видавати паспор-ти бажаючим переселитися в Росію [4]. Зміна 
еміграційної політики уряду пояснюється як зменшенням ресурсів 
державних земель, так і більшою дешевизною переселенців з 
російських губерній. 

З II пол. XIX ст. політика Російської держави стосовно однієї зі 
своїх національних меншин різко змінилась у бік посилення 
національного гноблення. Були ліквідовані своєрідні національні 
автономії – колоністські округи. На думку автора, сталося це тому, що 
національні автономії своїм існуванням були альтернативою феодально-
кріпосницьким відносинам Російської імперії, і уряд в умовах 
загострення політичної та соціально-економічної кризи в країні не міг 
допустити їх подальшого існування. Як уявляється, уряд імперії не міг 
позитивно сприйняти і притаманні цим автономіям взаємодопомогу у 
вирішенні різних проблем та існування елементів національної єдності, 
що мало сприйматися як форма сепаратизму в рамках “єдиної і 
неділимої”. 

Замість колоній, що входили до Березанського колоністського 
округу (колонії західної частини сучасної Миколаївщини – Ватерлоо, 
Вормс, Зульц, Йоганненсталь, Карлсруе, Катериненсталь, Ландау, 
Мюнхен, Раштадт, Рорбах, Шпеєр), було створено декілька волостей, 
що увійшли до складу Ананіївського та Одеського повітів 
Херсонської губернії. На території сучасної Миколаївської області 
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утворилися Ландауська, Раштадтська, Рорбахська, 
Александрфельдська та Нейзацька волості, в яких на початку 80-х 
років XIX ст. мешкало до 30000 жителів [5]. 

Необхідно зазначити, що система самоврядування німецьких 
колоній налагоджувалася в досить складних умовах вже з початку 
заснування колоній. Відносини колоністських громад з російським 
чиновництвом (а інколи з місцевим колоністським начальством) через 
зловживання службовим становищем з боку останніх інколи 
загострювалися настільки, що виливалися в масові заворушення 
поселенців [6]. 

Відомий виступ мешканців колоній, що були розташовані 
поблизу Одеси (Тарутине та ін.), на чолі з пастором Шнабелем проти 
сваволі чиновництва та колоністського начальства. Колоністи 
неодноразово зверталися зі скаргами на них до вищих органів влади, 
які, однак, необхідних заходів не вжили. Тоді пастор Шнабель 
закликав поселенців до актів громадської непокори, за участь у яких 
декого було вбито, а декого – заарештовано. На визволення 
односельців вирушило декілька сотень колоністів, і її виступ вдалося 
придушити лише шляхом застосування військової сили. Керівника 
виступу було заарештовано, засуджено і через п’ять років він помер у 
тюрмі [7]. 

У 1871 році вийшли нові правила про устрій колоністів, які були 
прирівнені в правах до інших податкових станів імперії і відтепер 
почали називатися поселянами-власниками. Поширення на колоністів 
військової повинності призвело до еміграції частини з них в Америку. 

Автори деяких досліджень вказують, що з кінця XIX ст. у 
німецьких школах уряд почав примусове запровадження викладання 
російської мови, мотивуючи необхідність цього тим, що рекрути з 
німецьких колоністів “отличаются полным незнакомством с русским 
языком и очень тихо усваивают его на службе”, і, крім цього, тим, що 
вчителі “обучали детей и юношей исключительно по-немецки и в 
чисто германском духе”. Однак до цих спроб колоністи ставилися 
вороже і спалювали російські підручники; траплялися навіть випадки 
побиття призначених вчителів і навіть підпали шкіл. Проте до кінця 
90-х років XIX ст. владі вдалося зламати опір, і у всіх школах краю 
навчання велося російською мовою. І все ж пастори і колоністи 
постійно клопоталися перед урядом про дозвіл вести викладання в 
школах німецькою мовою [8]. Цю проблему в колоністських школах 
нашого краю було остаточно вирішено з початком Першої світової 
війни, коли уряд взагалі заборонив викладання німецької мови в 
навчальних закладах і значно обмежив сферу її вживання. 
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Слід зазначити, що в роки Першої світової війни становище 
німецьких поселенців взагалі погіршилося. Так, було видано укази про 
скасування права іноземних громадян, зокрема німців, на 
землеволодіння та землекористування, та про депортацію їх самих. 
Ось так і закінчилися пільги в Росії для німецьких колоністів, які 
протягом 100-150 років зробили так багато для розвитку імперії. Крім 
того, з початком війни в серпні 1914 року в Російській імперії 
розгорнулася шовіністична антинімецька кампанія, жертвами якої, в 
першу чергу, стали жителі Росії німецької національності, піддані як 
імперії, так і інших держав. Зміни торкнулися всіх сфер буття 
німецьких колоністів. 

В імперії в цей час всіляко обмежувалися і особисті права 
німців, зокрема, право на місце проживання і пересування. 
Німецьким підданим заборонялося оселятися на західних та 
південних кордонах Росії в межах 100-150-верстової прикордонної 
смуги. 7 січня 1915 року командуючий 6-ю армією видав наказ про 
оголошення укріпленими місцями деяких губерній Північного 
Заходу. Згідно з наказом, усім німецько-австрійським підданим 17-
60-ти років було заборонено перебувати в цьому районі. За 
порушення наказу вони підлягали воєнно-польовому суду і 
безстроковим каторжним роботам. Почалося масове виселення 
німців, у т.ч. колоністів [9]. І лише Лютнева революція зупинила цей 
процес. 

У цей період німецькі колонії на півдні України були 
перейменовані і одержали російські назви. Стосувалося це й колоній 
нашого краю. 

У розпалі германофобської шовіністичної кампанії російські 
“патріоти” стверджували, зокрема, що в губерніях Новоросії 
представники німецьких колоністів заволоділи земствами, витіснивши 
росіян із складу земських гласних. Однак факти свідчать про інше. Так, 
в Одеському повіті, куди входили колонії західної і південної частини 
сучасної Миколаївщини, у 1912 році з 36 гласних було 4 німці. З 82 
гласних Херсонського губернського земства тільки 9 осіб були 
німцями [9]. 

Активну роль у роздмухуванні антигерманської історії відіграла і 
тогочасна преса, у т.ч. і миколаївська. В січні 1915 року “Николаевская 
газета” надрукувала велику статтю В. Потьомкіна (можливо, це 
псевдонім) під назвою “Сии невинные поселяне”. В цьому матеріалі 
автор негативно оцінює відомі укази Катерини II стосовно колоністів. 
В. Потьомкін наводить слова дослідника Палласа: “В Россию шли 
подонки Германии”. Автор стверджує, що колоністи селилися на 
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всьому готовому, що було створено руками російських селян. У них 
начебто були ворожі стосунки з місцевим населенням, були криваві 
побоїща. Житла для колоністів будувалися російськими мужиками, а 
самі вони були ледачими і нездатними до роботи. Невдовзі газета 
друкує матеріал “За кулисами колонизации”, в якому автор “5” 
розповідає миколаївському читачеві про “справжню” роль німецьких 
колоністів у Росії. Усіх їх він називає шпигунами німецького генштабу, 
який навіть розробляв спеціальні проекти будівель колоністів. 
Наприклад, число просвітів у паркані відповідало кількості верст до 
найближчого міста. Особливий знак на будинку означав поштово-
телеграфну станцію, німецькі млини-вітряки теж виконували 
спеціальне завдання. 

Звичайно, якась підтримка (у т.ч. розвідувальними матеріалами) 
Німеччині і Австро-Угорщині з боку незначної частини “російських” 
німців надавалася. Але не слід забувати і того, що в цілому німецькі 
колоністи лояльно ставилися до Російської держави, яка колись надала 
їм притулок. Понад 150 тисяч людей із сімей колоністів були в рядах 
російської армії. У лютому 1916 року при оволодінні Ерзерумом 
(російсько-турецький фронт) 40% складу кавказької армії, тобто 40 тис. 
чоловік, становили німці півдня Росії. 

Репресивну кампанію стосовно “наших” німців припинила, як 
уже згадувалося вище, Лютнева революція 1917 р. Але й після цього 
колоністи з острахом чекали, чи не повториться історія з 
репресивними указами про відчуження земель та примусове 
виселення. В квітні 1917 року “Известия Николаевского совета 
рабочих и военных депутатов” писали, що в найближчих до 
Миколаєва районах засіяно всього 1/3 земель німецьких колоністів, а 
останні утримуються від посіву через побоювання майбутньої 
ліквідації їх маєтків [12]. 

Слід зазначити, що Україні судилося досить рано стати тим 
“лакмусовим папірцем”, на якому проявилася вся суперечливість 
політики радянської влади щодо вирішення національного питання. 

З 1925 року розпочато втілення в життя серії заходів, що в 
тогочасних партійних документах отримали назву політики 
“коренізації”; для України це була “українізація”. Характерною рисою 
політики українізації було і те, що паралельно з відродженням 
української освіти і культури робилися спроби забезпечувати і 
культурні інтереси національних меншин, зокрема, надання їм 
можливості користуватися рідною мовою не лише в побуті, а й у 
відносинах з державними органами. У І пол. 20-х років почали 
відкриватися школи для національних меншин, у т.ч. німецької. 
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Відкривалися і різноманітні культурно-освітні заклади, зокрема, хати-
читальні, яких, наприклад, в Карл-Лібкнехтському районі у 1928 році 
було 4, там же працювало 6 сільських бібліотек [13|. 

Мовами національних меншин видавалася суспільно-політична і 
художня література, щоправда, в незначних кількостях. Тут же слід 
зазначити, що друковані видання перебували під жорстким 
контролем партійного апарату, на них накладалася функція 
ідеологічної обробки “радянських” німців у комуністичному дусі. До 
того ж, засоби масової інформації брали активну участь у 
фальсифікації подій як в Україні, так і в німецьких колоніях, зокрема. 

Але вже в І пол. 30-х рр. відбувається відхід сталінського 
керівництва і від попередньої політики щодо національних меншин, 
зокрема німецької. Розправа з українізацією та її наслідками означала 
і кінець культурного розвитку національних меншин. У цей час 
побачили світ і ряд партійно-державних постанов, які дали “зелене 
світло” початку масових гонінь на культурний, освітній розвиток 
нацменшин. Зокрема, 1933 року в резолюції об’єднаного пленуму ЦК 
КП(б)У “Підсумки і найближче завдання проведення національної 
політики на Україні” зазначалося, що послаблення більшовицької 
пильності призвело до засмічення німецьких шкіл, клубів, інститутів 
німецько-фашистськими елементами.  

 У зазначений період усіх установ торкнулися перевірки й 
чистки. Керівник НКВС України В. Балицький констатував, що “...в 
Карл-Лібкнехтському районі “майже все” господарське і радянське 
керівництво було викрито в 1935 році як “фашистські прибічники”. 
Такі твердження були покликані слугувати “обґрунтуванням” для 
ліквідації національних районів, сільрад та інших установ [14]. 

Незабаром після цього згідно з постановою ЦК КП(б)У “Про 
ліквідацію і перебудову штучно створених національних рад” від 5 
березня 1939 року були ліквідовані німецькі національні райони, 
зокрема і Карл-Лібкнехтський [15]. І це були далеко не останні дії 
керівництва тоталітарної держави в проведенні політики геноциду 
стосовно німецького народу України. Це була тільки прелюдія до ще 
страшніших сталінських злочинів. 

Можна назвати рішення, на основі яких офіційна влада 
здійснювала злочини: Постанова Раднаркому СРСР “Про виселення з 
УРСР і господарське влаштування в Карагандинській області 
Казахської РСР 15000 польських і німецьких господарств”; 
Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) “Про німців, які проживають на 
території Української РСР”. 

Далі картина відома: дорослих чоловіків – усіх поголовно – в 
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ГУЛАГ (брали і жінок з підлітками), решту – на спецпоселення з 
тавром “фашисти”. 

Про спецпереселенців у СРСР офіційно начебто забули. Цей 
режим з роками хоч і відмінили, але про повернення німців та й 
інших народів до могил предків не могло бути й мови. З часом в 
Україну повернулася лише незначна частина німців [16]. 

Таким чином, сподіваючись знайти на землях Російської імперії 
притулок для вільного влаштування свого життя, німецькі колоністи, 
натомість, зазнали чисельних утисків та обмежень своїх прав. Довелося 
пройти їм ганебний шлях – від урізання, таких чисельних колись, пільг 
до повної руйнації своїх поселень.  

Масові депортації наприкінці 30-х – початку 40-х рр. 
довершили ліквідацію німецьких колоній в Україні. Тоді зникли не 
просто десятки “українських німців”, а назавжди була втрачена 
самобутня організаційно-господарська, соціально-побутова та 
культурно-ду-ховна спільнота, яка була складовою частиною самого 
українського суспільства. 

Громадська автономія німців формувалась протягом століть, а 
відтак її штучна руйнація більшовиками – це не рядовий факт, а значно 
більше, оскільки у суспільстві подібні катаклізми не проходять даремно. 
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