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В. Савчук  

м. Львів 
ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАРХІВУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЙ В ГАЛИЧИНІ  
В КІНЦІ XVIII – НА ПОЧ. ХХ ст. 

У  наш час, коли надзвичайно зросло зацікавлення минулим, історичними знаннями, 
джерелами культури народу, збереження і відновлення історико-культурних пам’яток 

стає одним з найважливіших завдань суспільства. Ми повинні зберегти і передати нащадкам усе 
створене розумом, працею та натхненням минулих поколінь. Це завдання не завжди належно 
виконувалось, про що свідчить нескінченний список зруйнованих пам’яток. Тож принаймні тепер 
мусимо усвідомити, що не маємо права на подальші втрати як історичних пам’яток свого 
українського народу, так і архітектурних пам’яток інших народів, які проживали на території 
Галичини, а зокрема унікальні творіння німецьких колоністів за часів Австро-Угорської монархії. 

Значний комплекс документів, а саме – плани, креслення, проекти ділянок, житлових 
будинків, релігійних споруд, дає уявлення про неповторність архітектурних забудов німецьких 
поселенців на території Львівщини. Такі джерела знаходяться у фонді Львівського 
воєводського управління у відділі архітектури (Ф. 1). 

Факти з життя німецьких колоністів містяться в архівних джерелах у фонді Львівського 
воєводського управління (Ф. 1), Львівського гродського староства (Ф. 110). Тут можна 
віднайти відомості про економічний, культурний розвиток німецьких колоній, мати уяву про 
діяльність Німецької Народної Ради, яка діяла на території Галичини. 

Збережені листи, скарги, надіслані орендаторами-колоністами до Берліну. Так, 
наприклад, в 1916 році з міста Стропятин Жовківівського повіту німецький орендатор 
Бехтлофер Ф. адресував листа в магістрат Берліну, де обвинувачував австрійську владу в надто 
гуманному ставленні до корінного населення Галичини і нарікання на потреби німців. 

“Німецькі колоністи найбільш вірні громадяни, які живуть в Австрії, а почуваються 
пасинками”, – говориться у скарзі.  

…Магістрат Австро-Угорщини дає велику суму допомоги (100000 крон) для німецького 
населення (50000 жителів) Австрії і 50000 для території міст Угорщини. Але ж німецькі 
колоністи не живуть в містах. 

Вірні громадяни Імператора, наприклад, як батько – автор цього листа – і інші німці є 
громадянами другого сорту, бо проводиться протекційна політика... Не дістають допомоги, отже, 
дискриміновані владою... 

Дорогу поміщику поремонтували, але німці тією дорогою не користувалися, і таке інше. 
Отже, допомога повинна надаватися конкретним людям, – робить наголос скаржник. 

Цей лист віддзеркалює думки багатьох колоністів. Він є досить цікавим: в ньому, з однієї 
сторони, висвітлюється ставлення державних чиновників, а з іншої – як самі колоністи 
дивляться на вирішення цієї проблеми. 

Справу по розгляду скарги німецького підданого Бехтлофера Ферділганда німецькі 
колоністи в Галичині надіслали в Магістрат Управління в м. Берліні. Але скарга не надійшла в 
Магістрат, а потрапила у Фонд Дирекції у Львові. 

Розпочата справа 21 травня 1916 р., закінчена – 8 липня 1916 р. Скарга написана на 16 
аркушах. Є сам оригінал скарги, написаний акуратним почерком німецькою мовою. Мова йде 
про скаргу на владу. Адреса: Галичина, Львів, с. Стропетин, житель Стропетина, син 
орендатора німця скаржиться на австрійську владу. Лист перехоплено, а в протоколі 
зазначено: “Знайдено лист, який згубив Бехтлофер. Зазначається, що лист відкрили, 
прочитали, співставили факти. (Ф. – 350, вп. 1, спр. 4240).  

У фонді Львівського міського управління зберігаються щоденні донесення про політичне 
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положення краю за 1935 р. 
Так, Львівське староство в донесенні за № 109/1935 р. повідомляло: “5 травня 1935 р. 

Німецьке Товариство сільськогосподарських кооператорів, яке існувало з 1910 р. в Польщі, 
організувало зібрання членів цього Союзу. Було присутньо близько 200 чоловік з Галичини і 
Волині”. 

В з’їзді брав участь голова Німецької Народної Ради, сенатор Хосбах. На зустрічі Голова 
товариства Рудольф Болек виступив із звітом про господарчі справи до 25-річчя діяльності 
Німецького сільськогосподарського товариства. Він повідомив про кооперацію німецької праці. 
Скарги про те, що немає ревізійного Союзу, відібрали право на існування ревізії. Їх було, мало і 
тому згідно з законом вони не мали права користуватися ревізійним законом. А німецька 
кооперація працює солідно і ретельно, під наглядом розвитку господарства існує лояльно 
стосовно Польської держави, де німецькі колоністи стараються, як і місцеве населення, про 
утримання всіх прав обивательських. 

Підсумовуючи, Болек сказав, що крім тяжкого положення налагодяться справи для 
забезпечення власних капіталів. 

Сенатор Гобсак, вітаючи присутніх, вказав, що Німецька Рада Львова почне справу про 
повернення права ревізій. 

На закінчення виголосив два господарських реферати. (Ф – 110, вп. 5, спр. 57). 
Таких документів незначна кількість, проте вони дозволяють розкрити людські стосунки 

колоністів з Австрійською, Польською владою. 
Ознайомлення з такими джерелами має непересічне значення для науки, адже подає 

оригінальність фактів, необтяжених офіційними контактами між німецькими поселеннями в 
Галичині і представниками влади. 

У фонді Львівського воєводства збережені списки громадян таких національностей, як 
чехи, венгри, югослави, а також німці, які жили на території Львівського воєводства на початку 
ХХ ст.  

Цінні для вивчення процесу переселення німців у Галичину стануть алфавітні списки 
поселень в Галичині 1773-1921 років, карти розміщення поселення в повітах за національним 
складом та віросповіданнями. 

Збережені статистичні відомості про кількість німецьких громадян, які знаходилися на 
території Львівського воєводства в 20-30-ті роки ХХ ст.  

Донесення повітових староств на ім’я президії Львівського воєводства від 24 серпня 1925 року 
по 1 липня 1926 року проливають світло на діяльність німецьких колоністів, їх потреб як 
національної меншості в Польщі. Збережені інструкції, зразки заповнення документів для реєстрації 
громадян Німеччини на території Львівського воєводства. 

Матеріали, такі як Циркуляри 1939 р. Львівського воєводського управління, повітових 
староств, державної поліції, Міністерства промисловості і торгівлі, допомагають точно 
визначити період відчуження державних властей відносно німецьких меншостей на території 
Галичини. Доповнюють архівні джерела політичні огляди німецької преси, що зберігаються в 
архіві у фонді дирекції поліції. 

Факти з релігійного життя німецьких поселенців дають уявлення про дуже різноманітну 
картину віросповідань. Так, наприклад, у фонді поліції знайдено донесення поліційних органів у 
Львові про членів секти адвентистової за 1924 р. В цій секті було вилучено багато релігійної 
літератури. Тісний зв’язок з адвентистською сектою мав німець Гунт з Бельського повіту, за яким 
було встановлено пильний нагляд. 

Багата подіями історія перебування німців-колоністів на території Галичини, хоча довгий 
час і замовчувалася, не вивчалася, все ж знайшла своє відображення, хоча не в значній кількості 
архівних документів, які старанно зберігаються у сховищах Держархіву Львівської області і 
чекають на дослідників. 
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