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НІМЕЦЬКА ГРОМАДА ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД  

МАСОВИХ РЕПРЕСІЙ 20-40-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ  
 

Н епоправних і нічим не виправданих витрат зазнали 
представники різних національностей, що проживали на 

території Миколаївщини в 20-50-х роки ХХ століття внаслідок 
політичних репресій, депортацій, різноманітних утисків прав і 
свобод, які торкнулися всіх без виключення верств населення і 
скалічили життя мільйонів громадян. 

Нині ми з особливою пильністю вдивляємося в ті сторінки 
історії України радянської доби, що були сповнені серпанком 
забуття, намагаємося переосмислити прожиті країною роки, 
ліквідувати “білі плями” минулого. До таких “плям” належить і 
проблема репресій та беззаконня серед жителів німецької 
національності, що проживали на півдні України. 

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 роках. Створення нових районів замість існуючих раніше 
волостей і повітів не завжди здійснювалось з урахуванням 
національного 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 доповнювалося бюрократичним свавіллям місцевої влади, 
нездатної забезпечити запити національних меншин. 

Така політика привела до посилення еміграційних настроїв 
серед німців. Відомо, що в 1922-1924 роках заявки на виїзд подали 
більш як 20 тисяч німецьких сімей, що проживали в Україні. Виїхати 
змогли лише 8 тисяч чоловік [1, c. 62].  

В Україні переважна більшість німців проживала в сільській 
місцевості – 94,1%. Ця обставина зумовила створення в 1924 р. 5 
німецьких національних районів, в тому числі і на півдні – 
Люксембургського (Маріупольський округ), Ландауського 
(Миколаївський), Зельцького (Одеський). В 1925 р. створені ще 2 
райони відповідно до Постанови РНК УРСР від 24 серпня 1924 року 
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“Про виділення національних районів і рад” [2, c. 97]. 
Станом на 1925 рік на півдні України проживало 105513 німців, 

що складало від загальної кількості громадян 26,1%. Зокрема, в 
Миколаївській області проживало 26077 чоловік (7,04%), 
Херсонській –13496 (2,07%), Одеській – 65940 (16%). В цих областях 
існувало 151 колонія, Миколаївській – 24, в Херсонській області – 35, 
Одеській – 92. В Одеській області існувало 129 німецьких хуторів, в 
Миколаївській і Одеській області по одному німецькому району. На 
цій території розміщувалось 46 сільрад, в тому числі в Миколаївській 
– 14, Херсонській – 4, Одеській – 28 [3]. 

У 1924 році на Україні функціонувало 566 німецьких шкіл, у 
1926 р. – 626 [4, c. 64].  

Проводячи в життя сталінський курс на придушення опору 
національних меншостей, політику національного нігілізму 
більшовиків, партійне керівництво України на початку 30-х років 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), проведенні 
широкомасштабних пропагандистських кампаній. 

У 1927 р на півдні України були створені німецькі національні 
райони, а саме: в Херсонській окрузі – Високопільський район, до 
якого входило 7 сільських рад і проживало 12461 німців, в Одеській 
окрузі – Гросслібентальський, в якому налічувалось 8 сільрад і 13885 
чоловік, та Фрідріх-Енгельський – 12 сільрад і 16 007 чоловік, в 
Миколаївській окрузі – Карл-Лібкнехтський район – 13 сільрад і 23 
716 чоловік [5]. 

Крім того, в ряді районів півдня були виділені німецькі 
сільради, наприклад, в Одеській окрузі в Антонівському районі 
(Суворовська, Малаховська, Василівська, Бессарабська, 
Блюменфельдська, Нойзитська, Ейгенгутська), в Антоно-
Кодинцевському (Білярська, Вомовська, Іркліївська, Ново-
Люстдорфська), Березовському (Ново-Данцігська, Ліхтенфельдська, 
Нойфредентальська, Нойпівська, Чорногорська), Гросулівському 
(Касельська і Шидловська) та у Жовтневому (Фрейляндська) [6, c. 
142]. 

Перші репресивні заходи проти жителів німецької 
національності були прийняті в період масової колективізації. 

В результаті застосування насильницьких методів при 
здійсненні колективізації життєвий уклад у німецьких колоніях, що 
складався протягом багатьох поколінь, було фактично зруйновано. 
Господарства занепадали, згасало культурне життя. Руйнувались 
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етнічні, моральні норми людського співжиття, які були традиційно 
міцними в німецькій общині в Україні. 

В Радштадській волості Вознесенського уїзду колоністів навіть 
змушували продавати худобу і на виручені гроші купляти хліб для 
виконання продрозверстки, викачували все зерно і муку. В колоніях 
Вознесенського уїзду повторно проведена розверстка і населення 
піддали подвійному розкуркуленню, все це нанесло непоправну 
шкоду селянській владі і її народному господарству [7]. 

Завідуючий німецькою секцією Одеського губкому Мюлер в 
листі до Центрального бюро німецької секції при ЦК КП(б)У писав 
про завищені норми сільськогосподарського податку для німецьких 
колоній Одещини, де вказував, що німецькі колонії обкладаються 
вище, чим німецьких колонії і сільради [8]. 

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

У зв’язку з тяжким станом колоністи намагалися виїхати за 
кордон. В повідомленні Херсонського окрвиконкому в 
адміністративний відділ НКВС УРСР говорилось про виїзд 
колоністів за кордон, вказував, що чекався Великий наплив заяв до 
300 сімейств, але з опублікуванням постановки СРСР від 6 квітня про 
підвищення ставок за видачу паспортів за кордон, передача таких 
заяв зменшилась і більше однієї-двох селян не буде [9]. 

У лютому 1930 року на засіданні секретаріату ЦК КП(б)У було 
розглянуто питання про емігрантський рух серед колоністів. В 
іншому листі в грудні 1926 року ДПУ повідомляло ЦК КП(б)У про 
намір виїхати до 90% населення. Деякі колонії вже на 50% продали 
своє господарство [10]. 

ЦК звернув увагу Одеського, Миколаївського, Херсонського, 
Мелітопольського та інших окружних партійних комітетів на 
необхідність негайно провести масово-політичну роботу серед 
бідняцько-середняцького населення колоній з тим, “щоб ліквідувати 
всілякі спроби глитайства та антирадянського елементу вести роботу 
по підготовці та організації еміграції, забезпечивши проведення в 
життя заходів, які намічені ЦК у своєму листі щодо “ліквідації” 
глитайських господарств в районах суцільної колективізації [11]. 

ЦК надіслав у національні райони терміном на 2 місяці групу 
відповідальних працівників (по 2 чоловіки на район), які володіють 
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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. 

Архівна справа 17528-П розповідає про долю жителя села 
Зельци Асбергера Р.Я., господарство якого було розкуркулено в 1930 
році, а сам він як куркуль був виселений на Північ. Повернувшись 
після заслання, вів контрреволюційні розмови про те, що колгоспи – 
загибель для селян і незабаром настане час голоду. Незважаючи на 
те, що звинуваченим себе Асбергер не визнав, слідча справа була 
направлена на розгляд обласної трійки для заслуховування і 
прийняття рішення по 1-й категорії [12]. 

У наказі ДПУ за № 42167 від 7 лютого 1930 року 
підкреслювалось, що із районів суцільної колективізації повинні бути 
виселені за межі України 20 тисяч родин найбільш активних і 
заможних куркулів. Арешти вищеназваних елементів, зазначалося в 
документі, проводяться не лише в округах і районах суцільної 
колективізації, але і в усіх засмічених округах і районах, не 
виключаючи національних [13]. 

На засіданні оргбюро ЦК КП(б)У 27 березня 1929 року були 
розглянуті питання і прийнята Постанова “Про виселення німців з 
Миколаївської округи”. З пропозицією комісії про необхідність 
виселення колишніх поміщиків-німців з Миколаївської та інших 
округ ЦК погодився [14]. 

Трагічними для німців півдня України були 1932-1933 роки. 
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. За період 
з квітня 1933 по квітень 1934, за даними ДПУ, розмір допомоги 
українським німцям становив по Одеській області, куди в той час 
входила Херсонська, в Миколаївській окрузі – 132321 крб. золотом 
[15, c. 64]. 

У Німеччині тоді були створені товариства та комітети по 
наданню допомоги голодуючим: “Брати в нужді”, “Фаст і Бріліант”, 
“Комісія на пересилці колоністів в СРСР”, “Центральний комітет 
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німців Чорномор’я” та інші. В одній з відозв комітету “Брати в нужді” 
говорилося: “Страшний голод поширюється по Росії. Мільйони людей 
селян і робітників стали жертвою голоду. Серед голодуючих є півтора 
мільйона наших німців. Тисячі листів дають щодня знати про страхіття 
смерті. Кожен німець докаже свій зв’язок з братом в нужді. Під 
загрозою смерті німців України змушували відмовлятися від 
гітлерівської допомоги. 

Партійний і радянський апарат на місцях шляхом репресій 
змушував німців України відмовлятися від “гітлерівської допомоги”. 
Органи ДПУ арештовували “активних організаторів гітлерівської 
допомоги і фашистської агентури”, насамперед пасторів, сектанських 
проповідників, заможних селян. 

Загрозою репресій, здійсненням прямого тиску на німців 
партійно-державна влада примушувала передавати надіслані кошти 
на користь міжнародної організації допомоги революціонерам.  

У листі начальника політвідділу Анкаршанської МТС 
Спартаківського німецького національного району Одеської області 
М.Полянського секретарю ЦК КП(б)У С.Косіору про гітлерівську 
допомогу населенню району та пропозиції по припиненню цієї акції 
від 27.04.1934 року говорилось: “Мова йде про нахабну фашистську 
вербовку сил в національному районі Фашистське “Товариство 
допомоги голодуючим німцям СРСР”, які стали надсилати 
колгоспникам індивідуальні грошові перекази на Торгсин. В останній 
час фашисти зовсім знахабніли, поряд з торгсинівськими грошовими 
переказами вони почали направляти своїм клієнтам вже 
безпосередню валюту, вкладаючи по 20-40 німецьких марок в 
звичайні пошукові листівки. Мають місце факти, коли колгоспники 
отримують не гроші, а насіння овочевих культур. Фашисти добре 
поінформовані. Місяць назад помер колгоспник, і його дружина 
отримує посилку на покриття витрат у зв’язку з похоронами. Навіть 
немовля і того не забули – отримали переказ на пелюшки. Що ж 
пропонує Полянський: 

1. Негайно припинити комедію-гру допомоги голодуючим. 
2. Відмовитись від неї будь-якими шляхами [16]. 
А як було не допомогти, коли до німецького консула в Одесі 

писались листи такого змісту: “Я, Амалія Маух, звертаюсь в комітет 
допомоги. Дорогі брати і сестри! Я одинока жінка, маю 5 дітей і матір 
похилого віку. Допоможіть нам, не дайте померти голодною смертю. 
Чоловіка осудили на 15 років і відправили в Сибір. Ми тут без 
Батьківщини, все в нас забрали, повсюди нас переслідують. 
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Допоможіть нам, врятуйте нас від загибелі. Село Варм Одеської 
області”. 

В свою чергу, керівник українських комуністів С.Косіор в листі 
вождю писав, що “завдяки прийнятим нами своєчасно заходам і 
проведеній роботі... нам вдалося домогтися масової відмови 
колгоспників від “гітлерівської допомоги” [17]. 

Побоюючись подальших репресій, голоду німці нерідко тікали з 
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 року, 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 роках в міру утвердження в СРСР тоталітарно-
репресивного режиму 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 [18]. 

У 1933 р. на території Карл-Лібкнехтівського району була 
відкрита ворожа організація, що складалась з 22 селян, які вели 
контрреволюційну повстанську роботу з метою зробити повстання 
проти Радянської влади. Члени організації були осуджені на 
вислання та до концтаборів на строк від 3 до 10 років [19]. 

На початку 1934 року 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 радянізації, проведення шкідницько-диверсійної діяльності і 
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підготовку збройного повстання проти радянської влади” [20]. 
Керівниками організації були названі професори Р.К.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.Унгемех, О.Я.Цвіккер, Г.І.Бахман, 
Е.Л.Тромпешер і калькулятор заводу “Червоний сигнал” 
А.Е.Фіхтнер. Вирок, винесений 26 лютого 1934 року трійкою ОДПУ, 
був відносно м’яким – 3-5 років виправно-трудових таборів. Проте 
історія на цьому не завершилась: багато з осуджених отримали 
додаткові строки і померли на засланні. Арешти по цій справі були 
відновлені в 1937-1938 роках, загальне число притягнених до 
відповідальності досягло 100 чоловік, 19 з них були розстріляні. 

Ініціативу створення організації слідчі приписали німецькому 
підданому Георгу Лейбрадту, доктору філософії Лейнцізького 
університету. 

Керівники організації Штрем і Мінвіч через завербованих 
студентів безпосередньо збирали дані з питань політичного і 
економічного характеру, які потім передавались в німецьке 
консульство. Вони стримували висування нових молодих “по-
радянському” настроєних наукових кадрів. 

В 1936 році на території була відкрита існуюча ще з 1925 року 
контрреволюційна націоналістична організація “Національний союз 
німців на Україні”. На думку слідчих органів НКВС організація була 
іноземною розвідкою. В СРСР засилались агенти під виглядом 
політемігрантів і бувших військовополонених. Керівництво 
організацією здійснювалось групою відповідальних працівників 
центрального бюро апеляційної секції при ЦК КП(б)У Гербардтом, 
Мюллером, Гафелем. Політичною метою організація ставила 
відторгнення України від СРСР шляхом збройної інтервенції. В 
контрреволюційну організацію входили: Іванович – голова Карл-
Лібкнехтівського райвиконкому, Гольцгофер – директор Лондонської 
МТС, Дюрмайер – завідувач райвідділом освіти Спартаківського 
району, Вальгут – інструктор райвідділу освіти Карл-
Лібкнехтівського району, Талькер – директор середньої школи 
Спартаківського району. Практична діяльність організації зводилась 
до впровадження соціалістичних почуттів і ідей серед німецького 
населення України, збереження контрреволюційних куркульських 
кадрів німецького села, залучення учнів в організацію для активної 
боротьби з радянською владою, збір даних про економічний і 
політичний стан в німецьких районах. 
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У квітні 1934 року 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 і 
переглянути книжковий фонд шкільних бібліотек. 

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

У травні 1936 року 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. Основним завданням цієї групи було проведення серед 
студентів “націоналістичної роботи” й залучення їх до активної 
діяльності в цій контрреволюційній організації [21]. 

У 1933-37 роках 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. 

“На Україні ми передусім зустрічаємося з фашизмом польським 
та німецьким, – В. Балицький на січневому (1936) Пленумі ЦК КП(б)У. 
Гітлер приділяє багато уваги Правобережжю, де розташовано 4 
німецьких національних райони. Німецький фашизм прагне саме тут, 
у нас в тилу, утворити свої опорні пункти. Шпигунсько-диверсійну 
роботу німці-фашисти проводять також в Донбасі та інших містах 
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України”. І далі: “Великий інтерес Гітлера викликає Правобережжя і 
такі райони, як Пулинський, Спартаківський, Карл-Лібкнехтський, 
Зельцький” [22]. 

Проте пік терору і масових репресій проти жителів німецької 
національності, що проживали в південних областях України, припав 
на другу половину 1937 року. Однією з перших каральних мір була 
здійснена операція за телеграмою М.І.Єжова № 11926, в якій 
говорилось про облік і осуд усіх “куркулів”. 

У 1937 році масових каральних акцій зазнало населення 
Одеської області, на території якої тоді проживало 120000 німців. З 
них 50 тисяч було у трьох національних районах – Спартаківському, 
Зельцському та Карл-Лібкнехтському. Одеський обком КП(б)У 
стверджував, що населення цих районів охоплене 
“контрреволюційною фашистською діяльністю”. У зв’язку з цим на 
адресу КП(б)У була надіслана “Довідка про політичний стан 
німецьких районів Одеської області”, підготовлена працівниками 
НКВС. У ній стверджувалось, що “засміченість куркульськими 
елементами”, “вплив реакційного духовенства” та інші “обставини” є 
причиною того, що “значна частина німецького населення чинить 
впертий опір соціалістичному будівництву в німецькому селі” [23]. 
Після встановлення фашизму в Німеччині досить активно наростала 
діяльність німецьких контрреволюційних націоналістичних сил, 
причому організуючими їх центрами на Одещині були “німецьке 
консульство, закордонні фашистські розвідувальні органи, так звана 
Південно-Російська католицька Єпархія, очолювана намісником 
Папи Римського на Україні, засудженим прелатом Йосипом 
Крушинським. Останнім належала керівна роль на Одещині 
фашистської повстанської та диверсійної роботи...” Далі робився 
узагальнюючий висновок: “Таким чином, німецьке населення півдня 
України розглядається фашистськими розвідувальними органами як 
середовище, звідкіля береться сила та актив її підривної діяльності в 
Радянській Україні. Починаючи з 1933 року по цих трьох районах 
було викрито та ліквідовано 124 фашистських, шпигунських 
диверсійних та повстанських організацій. 

За три місяці – червень – серпень 1937 року – в областях 
викрито 49 фашистських та повстанських організацій, по яких 
арештовано понад 800 чоловік, з цієї кількості 580 – по цих трьох 
національних районах” [24]. Це майже стільки ж “фашистських 
організацій”, скільки було викрито за попередні чотири роки. 
Наростання інтенсивності викриттів по Одеській області відбулося 
після сумновідомого лютнево-березневого (1937 року) пленуму ЦК 
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ВКП(б), рішення якого призвали до вакхалії репресій.  
“Стан у цих районах, – говорилось у доповідній, – весь час по-

гіршувався тим, що аж до останнього часу партійне та радянське 
керівництво в національних німецьких районах знаходилося в руках 
ворогів – агентів німецької розвідки, провокаторів, терористів, 
троцькістів з числа німецьких політемігрантів та ін.”. І далі автори 
конкретизують: у Зельцському районі секретар райкому КП(б)У був 
Гафтгель – шпигун, секретарка райкому комсомолу Барон – 
шпигунка, голова райвиконкому Больд – шпигун, редактор районної 
газети Палош Шалей – троцькістка-терористка, завідуючі райЗУ 
Фіхтнер та Мелем – перший троцькіст, другий шпигун. 

В Карл-Лібкнехтському районі: секретарі райкому КП(б)У 
Переяслов – націоналіст, Долгунов – шпигун, Міллер – троцькіст, голова 
ВВК Іванчик – шпигун, Циберт – троцькіст, редактор районної газети 
Раух – шпигун, директор МТС Гольцгодлер – провокатор, з 
політемігрантів. 

У Спартаківському районі: секретар райкому КП(б)У Дюрмайєр 
– шпигун, редактор газети Лефлер – троцькіст, шпигун, з 
політемігрантів. 

В обласних організаціях викрито ряд німецьких шпигунів, 
учасників право-троцькістської організації: зав. нацменвідділом – 
Ремпель, завоблнаросвіти – Брандт, помічник прокурора – Шмідт, 
інспектор облнаросвіти – Гармунг та ін. 

У німецьких районах області тільки за останні чотири місяці в 
числі арештованих учасників фашистських, диверсійно-повстанських 
організацій були 34 члени ВКП(б), у більшості своїй керівні 
працівники районних органів [25]. За цей же період були репресовані 
завідуючі райвідділом районної освіти Зельцського району Загітал, 
інспектори того ж відділу Баудар та Штейнах. В Карл-
Лібкнехтському районі – інспектор райвідділу народної освіти 
Гаугер. Загалом заарештовано 19 директорів та 50 вчителів 
німецьких шкіл. 

Репресивно-каральна система вимагала все нових та нових 
жертв. Політична установка XIII з’їзду КП(б)У “про шкідництво 
націй” призвела до численних арештів в національних районах. 

Кілька сотень арештованих 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 довідці “Про політичний стан німецьких районів Одеської 
області” говорилося: “Про те, наскільки широко охоплено 
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антирадянським рухом населення національних районів, свідчать 
ліквідовані нами справи про нелегальну організацію німецької 
фашистської партії в Спартаківському районі... було намічено 
втягнути 60-70% дорослого німецького населення для забезпечення 
підривної діяльності кожному кутку району. Такий же стан був і у 
Зельцському районі. В цих же районах були утворені 
контрреволюційні, терористичні групи молоді...” 

Таким чином, слід констатувати широке масове охоплення 
німецького населення національних районів організованою 
контрреволюційною діяльністю при наростанні повстанських 
тенденцій. В окремих місцях репресії не тільки не оздоровлюють 
політичного стану, але подекуди посилюють ворожість німецького 
населення [26]. 

Чекісти ставили перед ЦК КП(б)У питання про створення таких 
заходів з боку НКВС: 

1. Негайно розгорнути партійно-масову роботу в німецьких 
районах; посилити конкретне керівництво по лінії радянської 
роботи з тим, щоб усі ці заходи забезпечили, в першу чергу, 
оперативний удар. 

2. Направити в німецькі райони Одеської області на керівну 
роботу партійних та радянських працівників (приблизно 15 
чоловік), обов’язково не з числа вихідців з німецьких районів 
України. 

3. Виселити контрреволюційні елементи з німецьких районів 
області – до 5000 родин... [27]. 

Перешерстивши партійний, радянський та комсомольський 
актив, репресії не обійшли своєю увагою і церкву. Причому 
войовничі атеїсти вдалися до прилюдного шельмування служителів 
культу. За ілюстрацію може правити так звана “справа про німців-
ксьондзів”.  

У 1935 році на адресу С.Косіора та П.Постишева Наркомат 
внутрішніх справ надіслав листа, де відзначалося: “В найближчі дні в 
Одеській області в Карл-Лібкнехтському районі буде заслухана в 
показовому порядку справа групи німців-ксьондзів, що проводили в 
німецьких районах та колоніях найактивнішу фашистську роботу.  

Маючи безпосередній зв’язок із закордонними фашистськими 
центрами і отримуючи від останніх під виглядом “матеріальної 
підтримки” грошові субсидії на контрреволюційну роботу, ця група 
під керівництвом прелата Крушинського вела роботу по організації 
масових звернень німецького населення у фашистські центри з 
проханням про “допомогу”, причому направлялися провокаційні 
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листи. 
Група пропагувала серед німецького населення ідеї фашизму, 

вербувала агентуру в німецьких колоніях та ін. Враховуючи, що 
прелат Крушинський, який очолив групу, має 67 років та Лоран – 
настоятель німецької католицької церкви в с. Зельці має 63 роки, 
вважаємо доцільним засудити їх до 10 років концтабору, але беручи 
до уваги їх похилий вік, замінити засланням до Казахстану на той же 
строк. Щодо останніх трьох обвинувачених – Тауберга, Комира й 
Гофмана – настоятелів німецьких католицьких церков в Карл-
Лібкнехтському районі – засудити їх до 10 років концтабору 
кожного” [28]. 

Типовою є справа 74084 [29], що розповідає про одну з жертв 
репресивного конвеєру, голову колгоспу ім. Клари Цеткін – 
Арнгольда Адольфовича Ленгердта, що проживав у Фріц-
Геккертівському районі. Незважаючи на те, що на допиті були 
відкинуті звинувачення у контрреволюційній націоналістично-
фашистській діяльності, в контрабанді, приналежності до класу 
куркулів, органами НКВС Ленгердт був засуджений до розстрілу.  

В місті Первомайськ була викрита організація так званого 
“Національного центру”, активними учасниками, на думку слідчих, були 
вчителі Панкевич О.П., Томсон О.П., її сестра Томсон М.Д., які були 
засуджені трійкою НКВС за контрреволюційну роботу до розстрілу [30]. 

З 1 червня по 17 грудня 1937 року в селі Грост-Лібенталь 
Спартаківським РВ НКВС були заарештовані 39 чоловік. Всі справи 
були об’єднані в одну – по звинуваченню в контрреволюційній 
діяльності і участь в “підпільній фашистській німецькій організації”, 
яка ніби готувала повстання в тилу Радянської Армії на випадок 
виникнення війни між СРСР та Німеччиною. Всі звинувачені були 
розстріляні на підставі статті 54-10, 54-11 КК СРСР з 25 жовтня 1937 
року по 23 лютого 1938 року за рішенням Наркому внутрішніх справ 
СРСР і Прокурора СРСР в порядку з наказу НКВС СРСР № 00439 від 
25 липня 1937 року. Їх сім’ї були вислані у віддалені райони СРСР 
[31]. 

На території Спартаківського, Цебриківського, 
Григоропольського районів була заарештована група з 17 громадян 
німців за національністю, звинувачена у контрреволюційній 
фашистській діяльності [32]. Члени організації Енер Я., Ейнерт Р., 
Гик А., Трейстер Г. ставили за мету підняти збройне повстання 
проти Радянської влади в результаті нападу фашистської Німеччини 
на Радянський Союз. Проводили серед населення контрреволюційну 
агітацію, вихваляли фашистську Німеччину. Майже всі члени 
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організацій були осуджені до розстрілу. 
Таку контрреволюційну фашистську організацію з 15 чоловік 

виявили в Карл-Лібкнехтівському районі. Пізніше слідчі розширили 
коло заарештованих до 100 чоловік. Керівництво організації 
Лелек М., Штатін Т., Вольф Т. через співробітників німецького 
консульства в Одесі – Ганна і Фюрнера, що безпосередньо займались 
створенням організації, ставили за мету організувати повстання в 
тилу СРСР під час нападу Німеччини, проведення диверсійних актів 
по промислових підприємствах, збір шпигунсько-розвідувальних 
даних на користь Німеччини, кінцевою метою організація ставила 
встановлення буржуазних порядків на Україні з приєднанням 
останньої до фашистської Німеччини [33]. 

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

Так, кримінальна справа 2329-с розповідає про арешт і 
засудження жителів з колонії Єфінгардт Єланецького району 
Миколаївської області [34]. Слідчими Єланецького НКВС була 
сфабрикована кримінальна справа так званого “національного 
фашистського центру”. Органами НКВС були заарештовані жителі 
колонії Шретлінг, Кноль, Франк, Кунц, Фрідт, Гергардт та інші. Їх 
звинуватили у створенні фашистської організації на території, в 
підготовці збройного виступу і боротьбі за повалення радянської 
влади в результаті наступу Німеччини на СРСР, у веденні 
антирадянської пропаганди. Вже через декілька днів рішенням трійки 
УНКВС Одеської області вони були розстріляні. 

Хвиля перевірок, звинувачення в антирадянській, класово-
ворожій діяльності були спрямовані на Одеський німецький 
педагогічний інститут, його викладачів і студентів. У 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” [35].  

1 листопада 1937 року бюро Одеського обкому КП(б)У прий-
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няло постанову “Про стан роботи німецького педінституту”. В ній 
підкреслювалося, що “парторганізація інституту не очолила 
боротьбу, що розгорнулася в інституті по очищенню від класово-
ворожих елементів, не веде боротьби по ліквідації наслідків 
шкідництва [36]. Бюро Одеського обкому КП(б)У звернулося з 
проханням до ЦК “в 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 зміцніти його первинними кадрами, 
приділивши особливу увагу питанням “піднесення більшовицької 
пильності у боротьбі з ворогами, остаточній ліквідації наслідків 
шкідництва і налагодження партійно-масової роботи в інституті [37]. 

Під суворим контролем партійного апарату були німецькі 
друковані видання. Публічному тавруванню, з метою залякування 
інших, було піддано колектив газети “Kollektivwirtschafl” – 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” [38]. 

У ці роки були ліквідовані німецький відділ Одеської обласної 
комуністичної сільгоспшколи, німецький сектор Одеського 
медичного інституту [39]. 

5 березня 1939 року ЦК КП(б)У прийняло 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. Лише в 
Одеській області сільради розформованого Спартаківського 
німецького району – Темерстальська, Юзефстальська, 
Марієнтальська, Францфельдська, Кляйн-Лібентальська, 
Спартаківська, Олександергільфська та Нейбурзька – були передані 
до створеного Овідіопольського району, Фрейдентальська – 
Біляївського району. 

Сільради розформованого Карл-Лібкнехтівського німецького 
району – Карл-Лібкнехтівська, Шпеєрська, Ватерлооська, 
Рорбахська, Катеринентальська, Карлсруївська, Йоганенстальська – 
були передані до новоствореного Веселинівського району; Вормська 
– Березовського; Зельцська, Гольбштадська, Шейнфельдська і 
радгосп імені Тельмана – до Варварівського району Миколаївської 
області. 
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Сільради Зельцського німецького району – Страсбурзька, 
Баденська, Зельська, Ельзаська, Кандельська – були передані до 
Роздільнянського району Одеської області, Мемн’ямська, 
Секретарська – Біляївського [40]. 

Як повідомлялось в довідці про політичний стан у німецьких 
національних районах Одеської області в 1937 році, в окремих місцях 
репресії не тільки не оздоровили політичної обстановки, але інколи і 
посилили ворожість німецького населення. Досить послатись на 
такий винятковий факт, коли в Зельцському районі арештовано 300 
активних учасників фашистського підпілля, 3 колгоспники відверто 
назвали своїх собак іменами вождів партії, зафіксовано 10 випадків 
демонстративних відмов призовників від служби в РККА. В Карл-
Лібкнехтівському районі в двох селах по обговоренні нового 
виборного закону мали місце провокаційні виступи активних 
церковників, направлені на дискредитацію сталінської конституції. 

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, ліквідації того курсу національної політики щодо 
національного населення, який передував цьому. 

На їх основі лише в згаданий період було репресовано понад 10 
тисяч німців. За кількістю втрат понад 25 тисяч чоловік у період 
Великого терору німці посідають третє місце, пропускаючи у 
трагічному переліку лише українців та поляків. 

На початку Другої світової війни всіх українських німців 
безпідставно звинувачували в пособництві німецьким фашистам. 22 
вересня була прийнята спеціальна постанова “Про депортацію 
німецького населення”. Так, з Одеської і Дніпропетровської області 
було виведено 9200 [41, c. 37]. До середини 1942 року усе німецьке 
населення з України було вислано у східні райони країни. 

Проводилися репресії проти німців і в період Другої світової 
війни. Прикладом може служити справа жителя Херсонської області 
К.Ф.Графа. Будучи бійцем Червоної Армії він попав в полон німців 
і опинився в таборі, з якого вдалося вирватися. Незабаром німецька 
влада заарештувала Графа і відправила на роботи до Сілезії. Після 
того, як їх визволяли радянські війська, попав до фільтраційного 
табору. Після тривалих допитів службовців отримав дозвіл 
повернутися в СРСР. Але, перетнувши радянський кордон, 
розпочалися нові перевірки. Незважаючи на те, що в діях Графа 
злочину не було виявлено, але, враховуючи його німецьку 
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національність, він був засуджений на довічне заслання в 
Південний Урал, лише в 1955 році зміг повернутися на батьківщину 
в Білозерку Херсонської області [42, c. 245-246]. 

Не припинились репресії проти жителів німецької 
національності і в післявоєнний період. Органи НКВС постійно 
фабрикували справи проти тих, хто в роки війни знаходився на 
окупованій території, їх звинувачували у зрадницькій поведінці. 
Жительку Херсонщини Фітвег С.М. за рішенням особливої наради 
при МВС СРСР від 25 грудня 1945 року висилають на 5 років до 
Сибіру [43, c. 141]. 

Іншу мешканку Херсонщини Марію Гейне звинувачують в 
тому, що “...сприяла становленню фашистського режиму, була серед 
осіб, іменованих “фолькедойчами”, перебувала під особливим 
патронатом німецько-окупаційної влади, мала з нею тісний зв’язок”. 
І вирок особливої наради: шість років таборів [44, c. 144]. 

Несправедливі звинувачення, незаконні дії щодо німців у роки 
війни були засуджені і зняті Указом Верховної Ради СРСР від 29 
серпня 1960 року. 

Але не доведена до кінця публічна реабілітація цілого народу 
(так і не вдалося відродити знищеної автономії) негативно вплинула 
на рівень задоволення його національних потреб, розвитку рідної 
мови, культури.  

Нині, в умовах незалежної Української держави, зроблені перші 
кроки по відновленню історичної справедливості щодо німецького 
населення. У південних областях України – Одеській, Херсонській, 
Миколаївській – розробляється і частково почала реалізовуватися 
програма організованого повернення німців у ці краї. 
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