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НІМЕЦЬКІ ПОСЕЛЕННЯ – “БІЛА ПЛЯМА”  
В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

П ерші писемні свідчення про німецьких поселенців на терені 
України датуються кінцем Х століття. У стародавніх 

літописах повідомляється про те, що вони прибували в Україну як 
купці, духовні особи, мандрівники тощо. Особливою активністю серед 
інших чужоземців відрізнялися німецькі громади в Києві, Луцьку, 
Володимирі-Волинському. В період княжої доби німецькому впливові 
на Русі сприяли також шлюбні зв’язки української династії з 
німецькими князями. 

Значний приплив німецьких поселенців відбувся на 
західноукраїнських землях після знищення монголо-татарами міст та 
інших населених пунктів. Тоді й започаткована була німецька 
колонізація, метою якої було залучення цих поселенців до відбудови 
міст, розвитку торгівлі і ремесел. Користуючись значними пільгами й 
привілеями, німецькі переселенці стали широко запроваджувати на 
основі магдебурзького права власне самоврядування та судочинство. 
Подібні привілеї надавалися німцям угорськими королями і на 
Закарпатті. 
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В період литовсько-польської доби німецькі колоністи, крім 
Галичини, розширили зони переселення до Волині й Поділля. В цей 
час вони проживали уже не лише в містах, а й окремих селах. Поява 
німецьких поселенців у цьому регіоні надавала українським містам і 
селам певних середньоєвропейських рис, де запроваджувалися 
самоврядні управлінські засади. 

У ХVІ – першій половині ХVІІ століття з’явились німецькі 
купці й промисловці на Наддніпрянщині та Лівобережній Україні. 
Вони орендували й розбудовували власні маєтки, налагоджували 
виробництво поташу, спеціалізувалися в деяких галузях сільського 
господарства (садівництво, городництво, вівчарство, вирощування 
тютюну, лікарських рослин і т.д.). Згодом, за часів Гетьманщини, 
з’явилися цілі німецькі колонії, де проживали й учасники військових 
з’єднань, які складали наймані частини гетьманських військ. 

У другій половині ХVІІІ століття почалася нова хвиля німецької 
колонізації на українських землях, як на тих, які відійшли до складу 
Російської імперії, так і на тих, що їх зайняла Австрія. 

Виходячи з того, що автори даної статті проживають на 
Миколаївщині*, то далі зосередиться увага на німецькій колонізації 
цього регіону. 

Активне заселення Побужжя почалося після того, як на основі 
Ясського мирного договору 1791 року воно відійшло від Туреччини 
до Росії. Тоді, згідно з “Планом про поділ у Новоросійській губернії 
казенних земель та їх заселення”, виданим ще в 1764 році, різного 
звання люди почали одержувати тут землі у спадкове володіння. 

Кожна переселенська сім’я могла одержати ділянку державної 
землі спочатку розміром 26-30 десятин, а пізніше – і 60 десятин. 
Поселенці одержували грошові позики, звільнялися від сплати 
податей на строк від 6 до 16 років, їм дозволялося вступати у 
купецький стан або ремісничі цехи. Поміщики й офіцери 
користувалися ще й додатковими пільгами. Розміри їх маєтків 
встановлювалися від 1,5 до 15 тисяч десятин землі. 

Сюди ж почали переселятися болгари, серби, грузини. Так, 
наприклад, у 1791 році 186 болгарських сімей з Андріанопільського 
вілайєту заснували поселення Тернівку біля Миколаєва. 

Тоді ж з’явилися перші поселення і на нинішніх землях радгоспу 
“Степовий”**. Це були, в основному, вихідці з північних губерній країни. 
Однак у зв’язку з нестачею прісної води багато земель не освоювалося. 

Ось тоді і почали прибувати сюди німецькі колоністи. Російський 
уряд, запрошуючи вихідців з Німеччини, Швейцарії та інших держав 
Центральної Європи, брав на себе всі витрати по переселенню. 
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Колоністи на 10 років звільнялися від усіх податей і земських 
повинностей, від рекрутського набору і постою, їм гарантувалася 
свобода віросповідання. Кожна сім’я німців-колоністів одержала від 
держави до 60 десятин землі на вічне користування з правом передачі у 
спадщину. 

Однак через різні труднощі чимало переселенців почали 
повертатися назад. Поступово перший приплив колоністів 
припинився. На початку XIX століття царський уряд вирішив 
поновити рух колоністів з німецьких земель. Німців зацікавили землі 
у передмістях Одеси. Незабаром там виникли квітучі колонії: 
Великий і Малий Лібенталь, Позефсталь, Лустдорф та інші. 

Чутки про успіхи колоністів досягли Німеччини і посилили рух 
переселенців на південь Росії. Тільки з 1809 по 1838 роки з’явилися 
колонії Ландау, Шпейєр, Катаріненталь, Зульц, Рорбах, Раштадт, 
Вермс, Йогенненсталь, Ватерлоо, Нейфрейденталь, Гелененталь та 
Карлструе. Останній населений пункт якраз розміщувався на місці 
нинішнього села Степове. 

В результаті виникнення колоній було утворено німецький 
Тилігуло-Березанський колоніальний округ Херсонської губернії. 
Ось як говориться в дореволюційних джерелах про життя і 
господарську діяльність німців в окрузі: “Наприклад, яким би 
багатим не був колоніст, він завжди залишався землеробом, 
збільшуючи розміри свого господарства. Скільки б колоністу не 
належало землі, він брав участь у всіх польових роботах нарівні з 
іншими землеробами. Колоністи ні з ким не входили в угоди, ні з 
якими торговцями, а самі відвозили свої лишки і свої товари в Одесу, 
Миколаїв та інші місця у магазини, на базари та ярмарки. Гроші у 
них ніколи не залежувалися в банку і на накопичення не залишалися, 
а йшли на купівлю землі, на розширення господарства та на більш-
менш обширні торговельні обороти. Землю могли купувати і в 
складчину, а потім ділили на основі повної справедливості відносно 
господарств та інших ознак”. 

Ведення господарства у колоністів було переважно 
інтенсивним. Часто використовувалася наймана праця. Причому 
зарплата в їх господарствах була на 50-70 відсотків вища, ніж у 
найближчих господарствах, і до них постійно йшли в найми 
працівники, які дорожили своїм місцем роботи і сумлінно працювали 
нарівні з господарями. 

Німці-колоністи мали міцні сім’ї. Глави сімейств завжди 
відзначалися своєю ощадливістю, тверезістю і турботою про 
майбутнє та поліпшення добробуту своїх спадкоємців. Мати 
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вважалася господинею дому, хоча всі важливі питання по 
господарству в основному вирішувалися главою сім’ї – батьком. 

У “Матеріалах для географії і статистики Росії, зібраних 
офіцерами генерального штабу в Херсонській губернії”, 
підполковник  
А. Шмідт писав: “Усі німецькі колонії в окрузі відзначалися чітким 
плануванням дворів. Вулиці в населених пунктах були прямими і 
широкими, щоб не дуже забруднювалися у бездоріжжя. Будинки, 
здебільшого споруджені з фронтонами, перпендикулярно впиралися 
у вулиці, дахи були з соломи чи очерету. Сусідні будинки 
з’єднувалися між собою високими огорожами. На вулиці біля 
кожного двору влаштовувалися обгороджені квітники. 

За дворами розміщувалися склади хліба у стогах, обгороджені, а 
іноді відокремлені від сусідніх токів лише дорогами. За токами росли 
сади, розділені між господарями повздовжніми алеями, що впиралися 
у самісінький кінець загального саду чи парку. Жилі будівлі 
споруджувалися майже завжди на високому фундаменті. Під 
будинком споруджувалися погреби, а горища використовувалися для 
зберігання зерна. Сараї будувалися майже однакових розмірів з 
будинком. В них визначалося місце для коней, корів, телят і лошат. 
Окрема прибудівля споруджувалася для овець. Поруч робили навіс 
для зберігання землеробських знарядь та візків”. 

Приблизно так будувалися і жили поселенці в усіх німецьких 
колоніях, у тому числі і в Карлструе. Колонія була заснована в 1809 
році. Свою назву поселення дістало від імені першого колоніста 
Карла Шардта. Щоправда, в архівних та інших джерелах можна 
зустріти, крім назви Карлструе, і назву Карлсруе, а за твердженням 
колишньої жительки села Віллер, колонія одного часу носила назву і 
Карлу. Підкреслимо й те, що українці та росіяни називали село по-
своєму – Калістрове. Ось чому в деяких документах можна зустріти 
подвійну назву Карлструе (Калістрове). 

У 50-х роках XIX століття в Карлструе вже було 102 двори, в 
яких мешкали 587 чоловік, а в 90-х роках – 211 дворів з постійним 
населенням 1174 чоловіка. 

Село розміщувалося у великій хвилястій рівнині, оточеній 
чудовими ставками. В водоймах водилася велика кількість риби. 
Навколо населеного пункту розміщувалися обширні плантації 
виноградників. На південній околиці колонії ріс великий фруктовий 
сад. Від будинку до будинку вели вимощені тротуари, які в деяких 
місцях збереглися дотепер. Вздовж вулиць були посаджені рівними 
рядками дерева. Між ними розміщувалися 16 колодязів з чистою, як 
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сльоза, прісною водою. 
Взагалі це був напрочуд гарний, можна сказати, типовий 

населений пункт на німецький зразок. Чистий і затишний. Будинки 
завжди підмазані, дерева підбілені, двори і вулиці підметені.  

Разом з німцями в селі жили українські та російські сім’ї. 
Згодом з’явилися сім’ї осідлих циган Урсолових та Вурсолових. Між 
представниками різних народів у селі, як і в усьому колоніальному 
окрузі, ніколи не було національних чвар. 

Як відомо, німці-колоністи були дуже релігійними людьми. 
Тому з усіх чотирьох сторін села стояли кам’яні хрести з розп’яттям 
Ісуса Христа. Під час посухи церковні служителі організовували до 
цих місць хрестові ходи з молитвами – просьбами дощу. У 1900 р. в 
Карлструе було урочисто освячено кірху. Цей храм став справді 
величною архітектурною окрасою всього краю.  

Так проживали німецькі колоністи і в інших населених пунктах 
Північного Причорномор’я. Здебільшого вони утворювали великі 
суцільні поселенські острови, які згодом перетворювалися у німецькі 
національні райони чи округи. На 1914 рік на території Південної 
України проживало 467 тисяч чоловік. Всього ж у сьогоденних 
межах на українських землях на той час налічувалось більше 800 
тисяч чоловік, що складало 2% від усього населення. 

З початку І Світової війни німецькі колоністи почали відчувати 
на собі утиски. Хоча вони й висловлювалися проти війни, були 
солідарні з усім населенням України і всіляко висловлювались в 
інтересах Росії, але в Російській імперії все більшого розмаху 
набувала шовіністична антинімецька хвиля. На урядовому рівні це 
відобразилося в тому, що всі німецькі колоністи з Волині були 
переселені в інший регіон імперії. В інших колоніях, в тому числі й 
на Миколаївщині, були закриті всі національні школи, заборонили 
вживати німецьку мову у справочинстві та під час листування. 2 
лютого 1917 року був прийнятий указ про виселення всіх німців з 
українських земель. Виконання даного рішення призупинило наступ 
революції 1917 року. 

З утвердженням радянської влади у 1918 році Декретом РНК на 
території Росії була створена німецька автономна область, яку згодом 
стали називати “Трудова комуна”. У 1924 році автономна область 
була перетворена в Автономну республіку німців Поволжя. 

В Україні на межі 20-30-х років проживало більше 400 тисяч 
німців, крім того, в Криму – близько 50 тисяч чоловік. В 9-ти 
німецьких районах виходила 21 німецька газета, діяли 592 німецькі 
школи, а в Києві, Харкові та Сімферополі у спеціальних 
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видавництвах друкувалися німецькою мовою книги, підручники, 
журнали. 

На Миколаївщині на той час проживало більше 30 тисяч німців. 
Тут діяли німецькі школи, а в Ландау, тодішньому центрі Карл-
Лібкнехтівському національному районі, працював німецький 
сільськогосподарський технікум. Все довелось німецьким колоністам 
разом з іншими народами України пережити до ІІ Світової війни. 
Відчули вони на собі лихоліття громадської війни та голодоморів, 
тягар незрозумілої колективізації. В період сталінських репресій 
значна частина була розстріляна чи потрапила в табори ГУЛАГу за 
так звану, як згодом вияснилося, надуману, участь у 
антирадянському “Національному союзі німців на Україні”. Тільки 
на Миколаївщині були репресовані О.Р. Мюллер, К.М. Іванчич, М.М. 
Гольцгофер, І.І. Дюрмайєр, К.Ф. Вайльгуні, М.Г. Сеннер, Ф.Ф. 
Тальнер, А.Ф. Цібарт, Б.В. Кройстер, В.В.Гаузер та багато інших. 
Нині ці “вороги народу” повністю реабілітовані, але ж разом з ними 
постраждали члени сімей, родичі, знайомі, яких без суду і слідства 
висилали до Сибіру та інших місць. Саме в цей період в Україні були 
ліквідовані німецькі та й інші національні адміністративні райони. 

Апогеєм невпинних репресій над колишніми німецькими 
колоністами став Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 серпня 
1941 року про ліквідацію Німецької автономної республіки в 
Поволжі і депортацію всіх 380 тисяч 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. Уже тоді з Криму та Лівобережжя було депортовано німців до 
Північного Кавказу та Казахстану. 

Насправді ж напад фашистів на СРСР німецькі колоністи, як і 
інші народи, сприйняли як загальнонаціональну трагедію. В перші ж 
дні війни вони брали участь на всіх фронтах в битві проти фашизму. 
В числі розвідників перебували Ріхард Зорге, Роберт Клейн, Рудольф 
Абель та інші. 

Але “во избежание нежелательных явлений” було прийнято 
рішення всіх військовослужбовців німецької національності 
терміново демобілізувати і направити до так званих трудармій, які за 
суттю були концтаборами з колючим дротом, сторожовими вишками, 
постійним конвоєм та відповідними порядками. 

Щоправда, були випадки, коли деякі німецькі колоністи 
залишались на фронті під зміненими прізвищами та привласнивши 
собі іншу національність. Наприклад, Пауль Шмідт привласнив 
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прізвище свого загиблого друга Алі Ахмедова, заявивши при цьому, 
що він азербайджанець. Він пройшов фронтовими дорогами до 
самого Берліну, і тільки там, за особистим наказом маршала Г.К. 
Жукова, йому повернули справжнє прізвище та виправили 
документи. 

Безумовно, розпочинаючи війну, Гітлер розраховував на “п’яту 
колону”, тобто на допомогу своїх колишніх співвітчизників, так 
званих “фольксдойчерів”. Але його наміри не здійснились, бо колишні 
німецькі колоністи в цілому не стали опорою для фашистів. Для 
підтвердження сказаного наведемо приклад тільки із однієї колонії 
Гольдштат (нинішнє село Ульянівка Миколаївської області). За 
спогадами старожила села О.В. Музики, виявляється, що значна 
кількість німців-колоністів засуджувала війну і критично ставилась до 
фашистських намірів. Зокрема, Микола Гомер постійно наголошував: 
“Я не радий, що Гітлер захопив наші землі. Це призведе рано чи пізно 
до загальної трагедії”. А Олександр Шиффер, якого в дні окупації 
призначили бригадиром, постійно захищав односельців від 
фашистського свавілля. Одного разу, коли окупаційна влада хотіла 
вчинити розправу над Вікентієм Лозинським за те, що той 
переховував зброю, то Олександр Шиффер не тільки застеріг 
Лозинського від розстрілу, а й зумів довести окупантам недоцільність 
вигнання багатодітної сім’ї В. Лозинського із обжитого будинку. Крім 
того, односельчани знали, що на початку війни О. Шиффер так 
улаштував радіоприймач, щоб постійно його слухати і розповідати 
правду про хід війни жителям свого села. 

Безперечно, з історії відомі і факти співробітництва певної 
частини німецьких колоністів з фашистами. Вони, отримавши 
привілеї, в порівнянні із пригніченими українцями, працювали 
перекладачами, управлінцями на окупованій території, деякі служили 
в поліційних та напіввійськових формуваннях. Все це, безумовно, 
викликало обурення і спричинило вперше в історії ворожі 
взаємовідносини між українським населенням і колишніми 
колоністами. 

Але до такого співробітництва, як правило, спонукали не стільки 
“кровна спорідненість” і не національні ознаки, а, частіше за все, 
індивідуалістичні мотивування, які були характерні для 
колабораціоністів різних національностей, в тому числі і української, 
російської тощо. 

Варто зазначити, що в період окупації та відступу на захід 
гітлерівці переселили в Західну Польщу, а пізніше й до Німеччини 
близько 350 тисяч колишніх колоністів. Після 1945 року значна 
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частина з них була виявлена і 250 тисяч осіб як репатріантів 
повернуто до СРСР. Їх було направлено не на Україну, а на північ, до 
республіки Комі, та в Середню Азію в спецпоселення для роботи в 
лісах, вугільних копальнях і т.д. 

В Україні після визволення від німецько-фашистських військ 
решта колишніх колоністів, які перебували на окупованій території, 
також була депортована. Таким чином, німецьких колоністів спіткала 
така ж доля, як і кримських татар, калмиків, інгушів, чеченців, 
карачаївців, балкар та інших депортованих народів. 

Лише у 1955 році були відмінені певні обмеження у правовому 
статусі німців та членів їх сімей, які перебували в спецпоселеннях. 
Проте права на повернення до місць, звідкіля були виселені, не 
отримали. Тільки у 1964 році були зняті всі необґрунтовані 
звинувачення з німців-колоністів і вони звільнилися від 
адміністративного нагляду. А в 1972 році німцям, нарешті, дозволили 
селитися в усіх регіонах. 

Після отримання незалежності Україна надала право всім 
нащадкам колишніх німецьких колоністів повернутися на свої 
території. Значну матеріальну допомогу під час переселення 
зобов’язався і надавав уряд Німеччини. Підкреслимо, що це не стало 
процесом буквальної “реанімації” колишніх німецьких колоній. 
Зовсім ні. Мова йшла про створення належних умов для компактного 
проживання депортованого німецького населення, повернутого в 
Україну. В силу ряду обставин не до кінця вдалося реалізувати на 
практиці таку програму. Але незалежна Україна всьому світові 
продемонструвала бажання дотримання правил міжнародного 
законодавства та норм торжества історичної справедливості. 

Так хто ж такі німецькі поселенці в Україні, чи, як часто 
вживається інший вислів, німецькі колоністи? 

По-перше, німецькі поселенці зовсім не чужинці на українській 
землі. Вони, як про це не раз буде сказано на подальших сторінках 
даного видання, багато зробили для матеріального та духовного 
збагачення України. 

По-друге, німецькі колоністи – це жертви колишнього 
тоталітарного режиму, єдиним критерієм винуватості яких була 
належність до німецької національності. 

По-третє, раніше, з ідеологічних причин, як здобутки, так і 
трагедії німецьких поселенців не досліджувались. Хоча в наукових та 
й громадських колах Німеччини, Австрії, інших країн Західної 
Європи, а також Америки ця тема набула широкого звучання. Після 
розвалу СРСР з цієї проблематики було знято табу. Відразу ж в Києві 
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і Дніпропетровську, Львові і Миколаєві, Запоріжжі і Луцьку, Криму і 
на Закарпатті почали виникати спеціалізовані дослідницькі центри та 
виходити публікації з історії життєдіяльності німецьких поселенців. 

Однак, хоча ця тема і набула певної актуалізації, вона далека від 
остаточного розв’язання. Є сподівання, що матеріали даної книги 
заповнять певні прогалини по відтворенню історії тривалого існування, 
а потім знищення сотень німецьких населених пунктів, цілих окремих 
німецьких адміністративно-територіальних сільрад, районів і округів. 

Безумовно, на території України, крім німецьких колоній, були 
тисячі польських, чеських, сербських, болгарських, грецьких, 
єврейських, вірменських та інших суто національних поселень. 
Сьогодні це теж важливі напрями для дослідження. Розгортання їх 
сприятиме не тільки заповненню “білих плям” в історії України, а й 
утвердженню атмосфери толерантності між різними 
етноспільнотами, згуртуванню народу України на новому 
історичному етапі. 
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