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НІМЕЦЬКІ КОЛОНІСТИ ЯК СКЛАДОВА СІЛЬСЬКОГО  
ГОСПОДАРСТВА ТА КУЛЬТУРИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ  

 

С ьогодні гостро постало питання про переселення колишніх 
радянських німців у південні райони України, де вони 

колись мешкали, і для того, що за ними збереглася слава добрих 
господарів, шановних громадян. Та коли ж прийшла до них така 
слава? Як жили перші німці-колоністи? І чому з’явились вони на 
нашій землі, покинули свою батьківщину? 

Допомагають дати відповіді на ці запитання монографії О. 
Веліцина, Е. Загорського, статті Д. Багалія, Л. Падалки, збірники під 
редакцією А. Скальковського, А. Шмідта [1], які вивчали історію 
колонізації Новоросії до радянського періоду загалом і по окремих 
етносах. В них ми знаходимо дані про кількість колоністів, місця їх 
розселення, умови життя, відношення уряду до них. Найбільш 
цікавими для нас є дві частини матеріалів, упорядкованих 
талановитим, сумлінним дос-лідником А. Шмідтом, де звертається 
увага саме на спосіб життя німців у Херсонській губернії. 

З джерел дізнаємось, що з 1804 року в Новоросію стали 
запрошувати для поселення “единственно хороших и достаточных 
хозяев” [2] – таких іноземців, які можуть бути найбільш корисні для 
цього краю,  
як-то добрих хліборобів, виноробів, шовківників і людей, вправних до 
розведення корисних рослин, а також добрих скотарів, особливо 
вівчарів, і взагалі людей, досвідчених у веденні сільського 
господарства. 

З числа ремісників належало приймати тільки тих, що займалися 
сільськими ремеслами. Дипломатам-агітаторам наказано було видавати 
паспорти тільки тим іноземцям, чия добра моральність буде засвідчена. 
Наказано також було приймати людей сімейних і заможних, що мали 
грошима або в товарах не менше як на 300 гульденів. Кожна родина 
одержала на Півдні України 60 десятин зручної орної землі та луків, 
була звільнена на 10 років від податків і користувалася позиками. 

Спочатку переселенці не вміли вигідно користуватись новою 
місцевістю, мало знали про вартість землі, невдало розділили її 
поміж себе і розподілили під різні сільгоспкультури. Обробку землі 
проводили погано. Прибутки були невеликі. В сільському управлінні 
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існували зловживання. Школи були кепські. Устрій колоній 
знаходився у дурному стані. 

Врешті-решт часті неврожаї і великі збитки від падіжу худоби, 
від граду, саранчі та інших комах мало-помалу примусили колоністів 
звернути увагу на поліпшення свого становища. Збуджена до праці 
енергія, переважно серед молодого покоління, та постійна турбота і 
зусилля вищого колоніального начальства швидко просунули вперед 
хліборобство, тваринництво, садівництво, виноградарство. Добробут 
колоній зріс до рівня найкращих поселень Росії. 

До 1857 р. у Херсонській губернії було вже 21.374 німецьких 
колоністів, а у 1890 р. – 104.047. Вони мали 185.963 дес. орендної 
землі. На одного господаря приходилися 5,8 дес., що було менше, 
ніж у державних селян. Але врожайність у німців була вищою – по 
30-40 пудів зернових десятин. 

В низці причин, що сприяли росту німецького землеволодіння, 
повинна назвати: 1) надання німецьким переселенцям різних пільг, 
завдяки яким вони мали змогу зміцнити своє економічне становище 
задовго до того часу, коли почали отримувати землі купівлею; 2) 
економічна нестійкість усіляких станових груп Херсонської губернії, 
внаслідок чого окремі стани неминучо повинні були відчужувати 
землю на користь станів, більш урівноважених в економічному 
відношенні; 3) культурні якості здібного до продуктивної праці 
німецького населення. 

Як не були багаті німецькі колоністи, вони завжди залишались 
рільниками, збільшуючи тільки розміри свого господарства. Скільки 
б не належало колоністу тисяч десятин землі, він сам брав участь у 
всіх польових роботах, нарівні з іншими хліборобами. Колоністи не 
виходили ні в які угоди з торгівцями, самі відвозили свої продукти до 
Одеси або ближніх міст і продавали не перекупникам, а 
безпосередньо в крамниці або на базарах і ярмарках. Часто вони не 
задовольнялись продажем тільки власних продуктів, а закупляли їх у 
селян і поміщиків-сусідів, видаючи їм завдатки наперед. Складали 
великі партії товару і тоді все разом везли на продаж. 

Діяльність колоністів була майже однаково активною протягом 
цілого року. Гроші у них не залежувались, до банків, у збільшення, 
не віддавались, а йшли на купівлю землі, на розширення 
господарства і великі торговельні обороти сільгосппродукції. Між 
німецькими колоністами існувала чудова одностайність у діях на 
загальну користь. Так, наприклад, коли в колонії накопичувалось 
достатньо капіталів для придбання ділянки землі, що продавалась, то 
складка між господарями відбувалась дуже легко. До того ж менш 
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самостійні сусіди користувалися певними пільгами. Куплена земля 
дрібнилася на ділянки з повною справедливістю. Тому кожний мав 
довіру до суспільного узгодження і, якщо була хоч якась можливість, 
розширював своє господарство. Від того ніхто в губернії не був у 
змозі дати таку високу ціну за землю, як німецькі колоністи. 

Німці здійснювали також великий вплив на процес зростання 
заробітної плати в сільськогосподарському виробництві Півдня 
України. Це поставало з того, що вони уважно стежили, щоби наймані 
робіт-ники працювали не гірше і не менше самих господарів. Так, 
наймаючи орати, вперед пускали плуг, яким керував німець, за ним 
орали найняті люди і позаду всіх – знову німець. Дивлячись на те, 
якого виду була праця, колоністи підвищували заробітну плату, проти 
існуючої в околицях, на 50-70% і то не завжди ще знаходили 
бажаючих. 

Взагалі німець-колоніст користувався в губернії репутацією дуже 
вмілого господаря, був добрим батьком родини, вельми ощадливим, і 
дбайливо піклувався про поліпшення добробуту своїх нащадків, брав 
участь у долях односельців. Колоністи мали окреме управління, яке 
піклувалось про умови їх життя і захищало у випадку стороннього 
притиску. Вони відчували свою особливість і пишались своєю 
незалежністю. 

В краї видавалась газета і календар для колоністів німецькою 
мовою. Статті до них писали самі колоністи. 

Мати родини була господинею в хаті, хоча всі скільки-небудь 
важливі питання вирішувались головою родини – батьком. В 
спадщині дотримувався мінорат, тобто молодші сини успадковували 
нерухоме майно батька, але зобов’язані були виплатити частку 
старшим спадкоємцям. Мати і неодружені сестри залишались на 
піклуванні молодшого з синів. Дозволялася при цьому добровільна 
передача спадщини на тих же самих умовах комусь з інших 
нащадків. Німці добре розуміли, що роздрібнення господарства веде 
до багатьох зайвих витрат. Тому в одному і тому ж подвір’ї жило по 
декілька родин до тих пір, поки дозволяло місце роботи прибудови, 
флігеля та інші подвірні господарчі будівлі, додержуючись вимог і 
суспільна турбота про економію землі – щоб не пропадала вона від 
розкиданих споруд. 

Німецькі колонії майже всі без винятку відрізнялися 
правильністю розташування будівлі домівок. Вулиці були прямі і 
широкі, щоб занадто не розгрязькались у бездоріжжя. Домівки 
більшою частиною будувались з фронтонами, перпендикулярно 
упиралися у вулиці, були криті соломою або очеретом і з’єднані 
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поміж себе парканами. Поперед домівок на вулицю виходили 
огороджені квітники. 

Будинки зводились майже завжди на високому підмурку. У 
заможніх господарів вони були в довжину до 17,5 м, до 9 м 
завширшки і розділялись на 4 житлові кімнати, кухню і сіни. Під 
долівкою влаштовувався льох, на горищі зберігалося зерно. Всі 
будівлі, навіть паркани, робилися із каміння. Інколи воно 
замінювалося цеглою, сирцем. Вбрання високих світлих кімнат з 
дерев’яними або кам’яними підлогами складали декілька дерев’яних 
канапів, столів і шафів з посудом. В цілому як у вбранні, так і в 
способі життя можна було помітити основну ідею – річ, окрім всіх 
інших вимог, повинна задовольняти своєму прямому 
функціональному призначенню. 

Відмінними рисами були простота і невигадливість. Їжа теж 
залишалась німецькою, тобто переважно мучною і молочною. Хоча 
колоністи, виходячи із свого достатку, могли б вживати і м’ясо, тим 
більше, що займались виготовленням окороків і ковбас на продаж у 
містах. Необхідною умовою столу була кава, хоч і не справжня. 
Прянощі і  
гострі приправи для незвиклих робили їжу колоністів малосмоковою. 

Німці в колоніях спілкувалися своєю рідною мовою. По-
російськи розмовляли погано і не всі, хоча зустрічались поміж ними 
ті, що добре знали російську грамоту. Так, за даними перепису 1897 р., 
серед тих, хто входив у Херсонській губернії до німецької мовної 
групи, 31% знали російську мову і майже третина з них отримала в 
цьому освіту.  

З роками частина переселенців під впливом нових життєвих 
умов в чомусь змінила колишній устрій свого життя, обрусіла і 
втратила свої етнографічні особливості. 

Німецька школа у Миколаєві. До недавніх часів мало кому було 
відомо, що у 20-30-ті роки на Миколаївщині існували не тільки 
українські та російські, а й німецькі, польські, єврейські та інші 
національні школи. Вони були призначені для дітей тих національних 
меншин, які проживали у дані роки на Миколаївщині і мали певну 
свободу у вивченні рідної мови та культури. Майже всі німецькі 
колонії в регіоні мали свої школи. В 1928 р. така школа 
розташовувалась по вул. Декабристів, 28 (зараз це приміщення 
інституту культури). Спочатку за вказаною адресою містилося дві 
зміни, тіснилися. Пізніше польську школу перевели у приміщення, в 
якому зараз знаходиться обласний краєзнавчий музей. Німецька ж 
школа залишалась за старою адресою до 1935 року. Вона була 
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семирічкою, як і більша частина тогочасних шкіл міста. В семи класах 
навчанням охоплювалося 163 учні. Усі предмети з першого класу 
викладалися німецькою мовою. З другого класу як окремий предмет 
вивчалася українська мова, з третього – російська. З п’ятого класу 
особлива увага приділялася поглибленому вивченню географії та 
біології. Проте через нестачу німецьких підручників з математики цей 
предмет викладався російською мовою. Вчителі у школі були німцями 
за національністю. Керував колективом директор Т.М. Міллер. 

У комплексі зі школою в цьому ж приміщенні з 1929 р. 
функціонували дві групи німецького дитячого садка, а поруч 
розташовувався інтернат, де мешкали німецькі діти, що приїздили на 
навчання із сільських районів. У 1935 р. німецьку школу було 
переведено в інший будинок: на розі вулиць Артилерійської та 
Свердлова. Ліквідована вона була, мабуть, як і всі інші національні 
школи, рішенням РНК УРСР і ПК КП(б)У від 20 квітня 1939 р., в 
якому, зокрема, говорилося, що “внаслідок підривної роботи 
контрреволюційних троцькістсько-бухарінських та буржуазно-
націоналістичних елементів, що орудували у Наркомі освіти УРСР та 
органах народної освіти, національні школи стали розсадниками 
шкідливого націоналістичного духу... викладання російської мови в 
них було незадовільним. Тому необхідно їх зробити російськими чи 
українськими для посилення братерського зв’язку та єднання між 
українським та російським народами СРСР”. Отже, як бачимо, типова 
аргументація сталінської доби. Німецька школа була розформована. І 
тільки зараз, через півстоліття, постало питання про необхідність 
відродження національних шкіл у нашому краю. 
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