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НІМЦІ-ВОЛИНЯНИ 

 

П ершою німецькою колонією на Волині був Корець. Тут 
з’явилися німецькі майстри в кінці XVIII ст. Працювали 

вони на фаянсовій фабриці. У першій половині XIX ст. в околицях 
Луцька осіла група німецьких ткачів з Лодзі, але більше 
сільськогосподарське поселення почалося після 1860 року. 

Власники маєтків запрошували німецьких колоністів, поселяли 
їх головним чином в лісах і новим населеним пунктам давали назви, 
які походили від імені дружин або дітей. Найчастіше повторюються 
назви: Адамівка, Антонівка, Олександрівка, Мар’янівка. 

На нові поселення зважувалися і молоді сини німецьких 
колоністів, які прибували з території Польського Королівства і які не 
могли розраховувати ні на поділ господарства після смерті батька, ні 
на заснування власного господарства в околицях Лодзі. В основному 
прибували невеликими групами або окремими сім’ями. У зв’язку з 
тим, що були не дуже заможні, брали землю в оренду. У більшості 
випадків загосподарювали поліські терени, на яких після років 
напруженої праці збирали високі врожаї. Німецькі поселення 
Волинського воєводства становили головним чином сільські 
колоністи. Свої ґрунти засівали переважно житом, пшеницею, 
ячменем, а також садили картоплю. У невеликій кількості сіяли овес, 
просо, конюшину. З олійних рослин найчастіше сіяли моск. Під жито 
і пшеницю відводили більшу половину орної землі. Чехи цим 
культурам відводили третину. Свиней і великої рогатої худоби 
колоністи розводили якнайбільше, тому що бачили в цьому головне 
джерело свого прибутку. На ринок доставляли велику кількість 
м’яса, яєць. На високому рівні в німецьких колоніях було 
виготовлення масла. 

У своїх руках колоністи мали лише одну галузь промисловості – 
млинарство. Разом з чехами вони були основними постачальниками 
борошна для волинського села. У власності німецьких колоністів на 
Волині було 63 млини і вітряки. Майже кожна велика німецька 
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колонія мала млин або вітряк, який працював не тільки для своєї 
колонії, а й для українських сіл.  

Серед ремісничих закладів найбільше німці мали кузень, 
столярень і шевських закладів. До найбільш ремісничих належали 
найстаріші і найчисельніші німецькі колонії: Березолуки, Антонівка, 
Берестовець Старий, Рокині Старі, Вовнянка, Брище-Самойлівка у 
Луцькому повіті, Єлизаветськ у Володимир-Волинському повіті.  

Найбільше німецьких ремісників працювало при обробці металу 
і дерева. Ковальством німецькі колоністи займалися як професією, 
дуже популярною на Волині і прибутковою. Ковалі разом зі 
стельмахами становили 31,4 відсотка усіх німецьких ремісників.  

Улюбленою, однак, професією волинських німців було 
теслярство і столярство. До теслярської професії потрібно також 
зарахувати тих колоністів, які називали себе будівельниками, тобто 
мандруючі теслярі, які подорожували по українських селах і 
будували селянам будинки, копали колодязі, а також крили соломою 
дахи. 

На першому плані серед німецьких промислових закладів у 
волинських містах були ковбасні. Майже в кожному волинському 
місті була німецька ковбасня. 

Психологія німецького колоніста така, що він не розумів свого 
існування без землі, і якщо не міг здобути господарства, необхідного 
для прожиття, осідав на невеликій ділянці землі і заробляв на життя 
найманою працею або ремеслом. 

За кількістю німці серед інших національностей, що проживали 
на Волині, займали четверте місце, після українців, поляків, євреїв. 
Головним віровизнанням серед німецького населення Волині було 
лютеранство, до якого належало 25464 німці (за даними 1927 року). 
Баптистів серед волинських німців було у той час 1010 чол., 
адвентистів 98 чол., штундистів 57 чол., католиків 163 чол., 
православних 86 чол. 

У 1904 році було на Волині 13 кірх і 191 будинок молитви. 
На чолі кожної кірхи було “зібрання делегатів” і “церковна 

рада”. Зібрання делегатів складалося з одного або двох делегатів від 
кожної колонії. Зібрання делегатів встановлювало план розбудови 
церковних, шкільних будинків, а також приходу. Постанови зібрання 
делегатів пересилалися канторам, які після богослужіння їх 
оголошували прихожанам. 

Згідно зі старим російським законом, якого ще дотримувалися і в 
20-30-х роках у Польщі, відповідальним за станом кірхи, релігійної 
громади була “церковна рада”. Члени церковної ради вибиралися у 
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кількості 12 чол. зі членів зібрання делегатів відкритим голосуванням. 
До компетенції церковної влади належало: звертати увагу на 
внутрішній і зовнішній порядок в церкві і біля неї під час богослужіння, 
допомагати приходському священику у виконанні рішень зібрання 
делегатів, готувати разом зі священиком план роботи релігійної 
громади. Зі свого середовища вибирали скарбника, який вів 
розрахункові книги громади. Термін повноваження церковної ради 
визначався на три роки. Її члени мусили бути затверджені 
консисторією, і пастор представляв їх своїй громаді в урочистий спосіб 
під час богослужіння. Волинських пасторів називали часом єпископами 
з огляду на їх працю. Пастор був організатором релігійного життя. 
Об’їжджаючи колонії, прибував до кожної, один раз, найбільше – два 
рази на рік. І, власне, тоді, незважаючи на те, чи то була неділя, чи 
будній день, колоністи залишали працю, прибували до школи, 
вислуховували богослужіння, проповіді. Тоді відбувалася конфірмація, 
пастор надавав поради тим, хто її потребував, і т.д.  

Обов’язком кантора було заміняти пастора, тобто провадити 
богослужіння, вчити в школі. В школах, які були в колоніях, 
відбувалися богослужіння, відвідували школу переважно тільки 
хлопці, і то в зимову пору, коли не було польових робіт. 

Сестри общини діяли на Волині з 1924 року. Одна з них 
здійснювала опіку над будинком престарілих в Рожищах, друга 
провадила недільну школу. З церковних організацій заслуговували на 
увагу хори і співочі товариства. 

Крім того, у Луцьку було “Товариство жіночої допомоги”, “Союз 
молоді”. 

Існувала також організація “Брати”. Про цю організацію 
зустрічалася вже згадка у 1888 році. Вперше організували “Брати” 
своє свято в 1900 році в колонії Діброва-Холопичі, а в 1901 році – у 
Пустомитах. Ця організація сприяла значному піднесенню 
моральності, побожності серед німецьких колоністів. Національної 
проблеми для них як членів однієї церкви не існувало. 

Часто траплялося, що в церковних урочистостях євангелістів 
брали участь українці, поляки, росіяни. І з цього приводу пастор 
промовляв, крім німецькою мовою, українською, польською. 

Стосовно преси, то треба відзначити, що волинські німці мали 
свою газету, яка називалася “Волиніше Боте” (“Волинський кур’єр”). 
У 1931 році у Волинському воєводстві нараховувалося 46883 
німецьких колоністи. У Луцькому повіті їх було у той час 17619 осіб. 

Карл Люцк у своєму дослідженні “До правового становища 
німецької меншини на Волині” (1928 р.) нараховує 308 колоній. 
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За німецько-радянським Договором 1939 року волинські німці у 
січні 1940 року були переселені до Німеччини. 

Волинська німецька поетеса Ерна Вольц, яка нині проживає в 
Кельні, у вірші “Волинь”, що був надрукований у четвертому номері 
“Волинських зошитів” (їх випускає історичне товариство “Волинь”), 
висловлює свою любов до Волинського краю, де вперше у 1929 році 
побачила світ. Інший вірш під назвою “Подячна молитва” має глибо-
кий релігійний зміст. 

В окремих місцях Волині ще збереглися в якійсь мірі німецькі 
поховання, які потребують впорядкування, як і могили представників 
інших національних меншин, життя і діяльність яких пов’язані з 
Волиню.  
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