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НІМЕЦЬКІ КОЛОНІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ  

В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

З а даними всесоюзного перепису 1926 р. в УСРР, крім українців, 
проживало 5 млн. осіб інших національностей. Найчисельнішими 

нацменшинами були росіяни, євреї, поляки та німці. В Україні проживало 95% 
болгар, 85% молдован, 75% чехів, 52% євреїв, 48% поляків, 35% німців та 25% 
греків від їх загальної чисельності в СРСР [1, c. 52].  

Найбільш строкатим у національному відношенні був Південь України, 
на території якого в 20-х роках проживало понад 50 національностей. Основну 
групу складали українці – понад 50%, росіяни – 20%, євреї – 13%, молдовани – 
5%, німці – 3,5% від загальної кількості населення. У 1920 р. на Півдні 
України було 17 німецьких колоній, 18 єврейських, 70 німецьких хуторів [2, 
арк. 91-98]. Усе це вносило своєрідну специфіку у розв’язання національного 
питання, вимагало врахування інтересів усіх груп населення, реалізації на 
практиці справжнього права націй на самовизначення [3, c. 64].  

Характерним показником національної політики є ступінь участі 
нацменшостей у радах Одеської губернії, який дає повну відповідність складу 
рад національному складу населення. Усього у міських радах губернії 
нацменшості складали 31%, у сільрадах – 12%. В Одеському окрузі у сільрадах 
їх було 29%, Херсонському – 17%, Балтському – 7,8%; Миколаївському – 
13,2%; Зінов’євському – 6,7%, Первомайському – 8,7%. В Одеському і 
Миколаївському більшість займали німці. У райвиконкомах нацменшості 
становили 13%, на райз’їздах – 12%. Усього на Півдні України було створено 85 
національних сільрад: 46 – німецьких, 11 – єврейських, 9 – болгарських, 14 – 
молдавських, 2 – польські, 1 – литовська, 2 – білоруські [4, арк. 13-16].  

Певним показником національної політики були також відділки 
споживчої кооперації, які існували майже при усіх КНС Ландауського 
німецького національного району в Миколаївській окрузі. В 1925 р. в ньому 
було створено 10 кооперативів, які об’єднували 974 господарства [5, арк. 7]. 
Силами сільської громадськості до кінця 20-х рр. в сільськогосподарську 
кооперацію було залучено більше половини німецьких господарств України 
[6, c. 217]. 

Важливим напрямом роботи було сприяння економічному розвитку 
місцевостей з компактним проживанням національних меншостей. Вже на 
початку 20-х рр. Особлива комісія по паливу і продовольству (голова Х. 
Раковський) видала ряд постанов, що стосувалися роботи з німецькими та 
болгарськими колоністами. Згідно з її розпорядженнями, наркомату 
продовольства та Укрраднаргоспу дозволялося передавати в оренду німецьким 
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колоністам деякі підприємства з переробки сільгосппродукції.  
Показовою у цьому положенні є постанова ВУЦВК “Землеустрій та 

регулювання землекористування у німецьких колоніях” (16 липня 1924 р.). У ній 
сформульовані принципи та заходи, які визначали напрями та шляхи 
регулювання землекористування у хліборобських господарствах усіх 
національних меншин. Прийняття вказаного документа було зумовлено тим, що 
в цей час виникли ускладнення із землевпорядкуванням в німецьких, єврейських 
та інших колоніях, де мешкали українські та російські громадяни. Проблема із 
землеустроєм загострилася тому, що частина земель колоністів перейшла до 
українських та російських селян, в результаті чого утворилися різнопланові за 
характером землеустрою господарські системи. Вимоги хліборобів з числа 
національних меншин та українських селян щодо землевпорядкування були 
різними: перші домагалися збільшення своїх земельних угідь за подвірними 
нормами прирізки земель, а українські селяни, наполягали на впровадженні 
традиційної для їх господарства зрівняльної системи землекористування. Між 
хліборобами з числа національних меншин, особливо німецькими колоністами 
та українськими селянами виникали непорозуміння, посилювалися взаємні 
претензії. За таких умов невизначеність із землекористування викликала не 
тільки соціальну напруженість у хліборобських господарствах національних 
меншин, а й небезпеку конфлікту на ґрунті міжетнічних взаємин [7, c. 64]. 

Для запобігання конфліктного розвитку подій у місцях, де спільно 
проживали німецькі, єврейські, українські, російські етнічні групи, влада 
вживала термінових та енергійних заходів. Характер та напрямки 
впровадження землеустрою у таких місцях визначалися, зокрема, у постанові 
ВУЦВК “Землеустрій та регулювання землекористування у німецьких 
колоніях”. В ній було акцентовано, що при здійсненні зазначеного землеустрою 
в основу слід покласти такі принципи:  

1. Існуюче фактичне землекористування колоній зберігається і ні в якому 
разі не зменшується. 

2. У середині колоній зберігається подвірна форма землекористування на 
підставі здійсненого юридичного наділення. 

3. Колонізаційні фонди, що розташовані на існуючих та намічених до 
виділення німецьких районах та сільрадах, використовуються виключно для 
заселення безземельними та малоземельними вихідцями із менонітських та 
німецьких колоній [8, арк. 105-106]. 

Окремо визначалися принципи землеустрою в районах спільного 
проживання німців, українців та представників інших етнічних груп. У 
постанові вказано: 

 Одночасно із землеустроєм колоній вводяться поправки у 
землекористування оточуючих земельних громад з українським населенням (в 
особливо гострих випадках за рахунок прилягаючих фондів), причому 
зобов’язати місцеві радянські органи виявити особливу увагу до роботи 
землевпорядних партій для ліквідації антагонізмів, що можуть виникнути [8, 



336 

арк. 105-106]. 
Відповідно до вказаної постанови інтереси земельних громад 

забезпечувалися незалежно від національної незалежності селянства: у 
населених пунктах з переважанням німецького населення додаткову 
прирізку земель передбачалося здійснювати не тільки німецьким 
колоністам, а й господарствам українських, російських, єврейських, 
шведських та інших селян, що мешкали на їхній території. 
Цілеспрямованому проведенню землеустрою та регулюванню 
землекористування відповідно до існуючого законодавства сприяло 
утворення національних сільрад та районів. На Півдні України було 
створено 5 національних районів – 3 німецьких (ГроссЛібентальський, 
Фрідріх-Енгельський, Карл-Лібкнехтський) і 2 болгарських (Великий 
Буяликський і Благоєвський), 85 національних сіл, 67 національних райрад і 
19 змішаних, які об’єднували половину населення нацменшостей, а німців і 
болгар близько 90% [9, c. 47]. 

У 1920 р. було проведено перепис населення, який зафіксував, що в 
Україні на той час проживало 210189 громадян німецької національності. 
Зокрема, у Київській губернії – 4500, Харківській – 3350, Полтавській – 
1396, Чернігівській – 5016, Кременчуцькій – 463, Одеській – 95199, 
Миколаївській – 18173, Катеринославській – 26323, Донецькій – 55769 осіб 
[10, c. 57]. Слід зауважити, що дані перепису не були вичерпними. 
Інформація стосовно проживання німців у невеликих населених пунктах 
(хуторах, маленьких селах) була неповною, а то й взагалі відсутня. 

Керівні партійні органи, тримаючи в своїх руках важелі впливу на 
національні процеси, визнали одним з головних регулюючих факторів 
регіональне районування. За їх ініціативою у 1922 р. була започаткована 
реформа адміністративно-територіального устрою, яка негативно 
позначилася на житті німецьких колоній. Вона мала суттєві концептуальні 
прорахунки, здійснювалася надто поспішно, форсованими темпами, а 
головне – ігнорувала національний склад ново-створюваних чи 
реорганізованих адміністративно-територіальних одиниць, що з’явилися на 
місці колишніх повітів і волостей. Наприклад, німецькі волості приєднували 
до районів, у яких мешкали головним чином українці й росіяни. Лише у 1923 
р. 25 волостей, де компактно проживали німці, увійшли до складу таких 
територіальних одиниць [1, c. 30]. Не залишилося жодного з німецьких 
національних районів. 

Адміністративні перетворення супроводжувалися перекроюванням 
земель, причому значна частина їх переходила до нових господарів. У ряді 
випадків, наприклад в Одеській та Катеринославській губерніях, німецькі 
колоністи отримували степові наділи замість своїх присадибних ділянок, 
частина яких була передана в користування мешканцям сусідніх сіл або 
переселенцям з інших регіонів. Колонії втрачали і пасовища, що призвело 
до різкого зменшення в них поголів’я худоби. У результаті німецькі 
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господарства, які раніше вважалися розвинутими і навіть зразковими, тепер 
розорювалися, занепадали. Однак найбільш згубні наслідки для них мала 
більшовицька аграрна політика. Заснована на примусі й свавіллі, вона 
позбавила селянство стимулів до господарювання і буквально паралізувала 
економічне життя колоній. Особливо негативно на продуктивності німецьких 
господарств позначалася продрозкладка. Адже саме ці, досить міцні, 
господарства розглядалися державою як щедре поповнення продовольчих 
запасів. Слід підкреслити, що колоністи старалися сумлінно виконувати 
доведені до них завдання. Так, за даними німецької секції відділу управління 
Одеського губвиконкому, у 1920 р. колонії виконали свої зобов’язання на 
100-120%, тоді як українці, росіяни не виконали і половини встановлених 
норм. 

Деякі представники влади демонстрували відверто вороже ставлення до 
колоністів. Про це красномовно свідчить відповідь голови повітового 
виконкому Воробйова на звернення зав. секцією Одеського губвиконкому 
Гебгарта про необхідність врегулювати норми вилучення у німців 
продовольства. “Ми знаємо, – відповів Воробйов, – що колоністи мають 
зв’язок із Бессарабією, тому необхідно на них натиснути, щоб вони повстали. 
Тоді всім буде видно, що колоністи – справді контрреволюціонери, і тоді ми 
з ними розправимося” [11, арк. 15-16]. Подекуди посадові особи, 
перевищуючи свої повноваження, вимагали від німецького населення 
надавати їм гужовий транспорт чи постачати для їх власних потреб продукти 
харчування. Боячись потрапити до розряду контрреволюціонерів, колоністи 
мусили виконувати волю представників влади, коритися їй. 

Мали місце і незаконні дії з боку армійських частин, що дислокувалися 
в німецьких населених пунктах або поблизу них. Так, у наказі № 6 штабу 51-ї 
дивізії про Зельцську волость говорилося: “Усі селяни повинні давати 
червоноармійцям продовольство, паливо та прати одяг. За невиконання цього 
наказу винуваті будуть віддані під суд Ревтрибуналу” [12, арк. 24]. 

Ситуація загострювалась і через широке розповсюдження епідемій. 
Моральний стан колоністів був пригніченим, багатьом із них майбутнє 
видавалося невтішним. Нестерпні умови життя викликали у представників 
німецької меншини справедливе обурення і спонукали їх до виїзду з країни. 
Слід зазначити, що питання еміграції для багатьох німців було дуже 
болісним: доводилося покидати обжиті місця, українську землю, яка давно 
вже стала для них батьківщиною. Однак у 1922-1924 рр. заяви про виїзд 
подали понад 20 тис. сімей. Більшість з них мала намір емігрувати до 
Америки або Німеччини. Масові еміграційні настрої викликали серйозне 
занепокоєння влади. Більшовицьке керівництво, виходячи, насамперед, із 
політичних та ідеологічних міркувань, намагалося за всяку ціну зупинити 
еміграцію. Ця проблема постала у центрі державної політики щодо 
національних меншин. На думку Центрального бюро німецьких секцій, що 
була представлена в доповідній записці Секретаріату ЦК КП(б)У, головні 
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причини еміграції були такими: не завжди правильне обкладення єдиним 
сільськогосподарським податком; непроведення землеустрою, передбаченого 
постановою ВУЦВК від 16 липня 1924 р., продовження відрізувань землі, що 
спричиняло малоземелля, нерозв’язне релігійне питання [13, арк. 324-325]. 

За рішенням ЦК КП(б)У в квітні 1924 р. для з’ясування причин і стану 
еміграції німців було створена спеціальна комісія на чолі з В. Чубарем. 
Згодом аналогічна комісія з’явилася при уряді. До її складу, крім кількох 
урядовців, увійшов і завідуючий Центральним бюро німецьких секцій при 
ЦК КП(б)У І. Гебгарт. Підсумовуючи роботу комісії, він виклав основні 
причини еміграційного руху та соціально-політичної напруженості в місцях 
компактного проживання німців. А саме: а) невизначеність у 
землекористуванні, постійні відрізування землі та зміни меж у німецьких 
сільських громадах; б) обмеження прав німецького трудового населення 
щодо участі у радянському будівництві, незаконне позбавлення права голосу 
на виборах, а також штучно завищене оподаткування; в) неправильне 
розуміння та перекручення місцевими органами національної політики 
партії, що призвело до “національно-релігійного об’єднання німецького 
куркуля і бідняка та уповільнення класового розшарування колоній”; г) 
ненормальні дії деяких місцевих органів, зокрема, заборона здійснювати 
релігійні обряди, а також незгода німців із забороною на викладання Закону 
Божого дітям до 18 років [14, c. 17]. 

Хоча неп частково й розрядив напруженість у відносинах радянської 
влади і німецької меншини в Україні, проте, незважаючи на певне 
відродження економічного і культурного життя, ситуація в німецьких 
колоніях залишалася вкрай складною і напруженою. За даними весняного 
вибіркового опитування 1926 р., для 97,7% господарств німецького Карл-
Лібнехтського району головним джерелом існування було виробництво 
зернових культур (ячмінь, озима та ярова пшениця, кукурудза). 
Землекористування в той період було в основному однобічним, більшість 
господарств засівали ділянки розміром 4-15 десятин. Не мали орної землі 
всього 2,4% господарств, а орендували додаткові площі 35,7% господарств. 
Послугами найманих працівників у 1926 р., за даними весняного опитування, 
користувалися трохи більше ніж два відсотки господарів [15, c. 64]. 

Відрізнялися господарства цього району і рівнем забезпеченості робочою 
худобою та сільськогосподарським реманентом. Значна частина (31,8%) у 1925 
р. робочої худоби не мала взагалі, 55,2% мали одного-двоє коней, а 13% – по 
троє та більше. Досліджуючи статистичні матеріали вказаного періоду, можна 
дійти висновку, що кількість “безлошадних” господарств за період 1925-1928 
рр. значно зменшилася, так само стало менше тих господарств, що мали 3-4 і 
більше коней. Середняків же стало значно більше. Аналогічна тенденція 
спостерігалася із забезпеченням сільськогосподарською технікою різних видів. 
Через значну нестачу робочої худоби (коней) та сільгоспреманенту (плуги, 
букери, сіялки, борони) більша частина господарств польові роботи виконувала 
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в “супрязі”, таких у 1925 р. з п’яти з половиною тисяч селянських 
господарств було більше трьох тисяч. Тобто виникали тимчасові (сезонні, на 
період весняних та літньо-осінніх польових робіт) товариства зі спільної 
обробки землі. До речі, в другій половині 20-х рр. (а саме у 1925-1928 рр.) 
спостерігається значне збільшення кількості об-роблювальних земель та 
зростання врожайності сільгоспкультур. Але з кінця 20-х рр. ситуація 
погіршилася, бо почалася колективізація.  

Стосовно ж колективних господарств в населених пунктах нацменшин 
у формі комун та артілей, то вони вже на початку 1920-х рр. існували, але в 
незначній кількості. На наш погляд, причина цього полягала в тому, що 
матеріальне становище селян в селах нацменшин суттєво різнилося від 
становища, скажімо, селян українських. В колонії Ландау (за різними 
джерелами) заможних господарств на середину 20-х рр. налічувалося 21%, 
середняцьких – 21% і бідняцьких – 55%. До того в цей період більшість 
колгоспів розпалося, що серйозно стурбувало Миколаївський окружний 
комітет КП(б)У і стало підставою для розгляду питання про колективізацію 
на пленумі окружному, 30 березня 1925 р. З точки зору пленуму, створення 
нових колгоспів повинно було відповідати новим економічним умовам. Там 
же рекомендувалося звернути увагу на сільськогосподарські колективи 
нацменшин, зокрема німецькі, болгарські та єврейські [16, арк. 5-12]. 

Прикладом діяльності одного з таких колгоспів може бути історія із 
створенням та діяльністю артілі ім. Леніна у 1924 р. До складу колгоспу 
увійшли 12 сімей (10 німецьких та 2 українських), причому главами чотирьох 
сімей були жінки. З 47 членів сімей працездатних було всього 24 чол., а 
власне житло мали лише 7 сімей. Колектив мав 67,75 десятин землі, 2 корови 
та 2 плуги, іншого сільгоспінвентаря та робочої худоби не було. Проблеми 
вирішувалися таким чином. З сільського фонду було орендовано 100 дес. 
землі, найняли декілька коней та сільгоспінвентар. Під майбутній врожай (а 
було засіяно 25 десятин ярої пшениці, 8 – ячменю та 2 – картоплі) було взято 
кредит в сумі 200 крб., насіннєву позичку в 180 пудів зерна, в кредит же 
придбано 1 кінну гребку. Головою колгоспу було обрано О. Лебедєва, 
направленого туди первинною більшовицькою організацією окружного 
фінансового відділу. Восени вирощений врожай було поділено і колгосп 
відразу розпався. Виданий сільгоспбанком кредит повернуто так і не було 
[17, арк. 1-5]. 

Період середини 20-х років ХХ ст. це не тільки спроби зберегти і 
посилити заможні селянські господарства національних меншин, а і початок 
сталінських репресій, які особливого розмаху на селі набрали в період 
хлібозаготівельної кризи 1927-1928 рр. та масової колективізації. Вже з 20-х 
років починає удосконалюватися репресивний апарат, направлений проти 
національних меншин. На Півдні України було створено 5 нових 
національних судових камер (2 німецькі, 1 єврейська, 1 молдавська, 1 
болгарська), 8 національних міліційних дільниць. При судах утворені посади 



340 

перекладачів. Була реорганізована для національних меншостей судова і міліційна 
системи [9, c. 47]. 

Непоправних і нічим не виправданих втрат зазнали представники різних 
національностей, що проживали на території Півдня України в 20-30-х рр. ХХ 
ст. внаслідок політичних репресій, депортацій, різноманітних утисків прав і 
свобод, які торкнулися всіх без виключення верств населення і скалічили життя 
мільйонів громадян. 

Непросто складалися відносини німців з більшовицьким режимом. Їх 
інтереси, як і інших національностей, були проігноровані в процесі 
адміністративно-територіальних реформ в Україні у 1921-1923 роках. Все це 
доповнювалося бюрократичним свавіллям місцевої влади, нездатної забезпечити 
запити національних меншин, що приводило до еміграційних настроїв серед 
німців. Відомо, що в 1922-1924 роках заяви на виїзд подали більше як 20 тис. 
німецьких сімей, що проживали в Україні. Виїхати змогли лише 8 тис. чоловік 
[18, c. 62]. 

Перші репресивні заходи проти жителів німецької національності були 
здійснені в період масової колективізації. В результаті застосування 
насильницьких методів при проведенні колективізації життєвий уклад в 
німецьких колоніях, що складався протягом багатьох поколінь, було фактично 
зруйновано. Господарства занепали, згасло культурне життя. Руйнувались 
етнічні, моральні норми людського співжиття, які були традиційно міцними в 
німецькій общині в Україні. 

В колоніях Вознесенського повіту була повторно проведена розверстка, і 
населення піддали подвійному розкуркуленню. Все це нанесло непоправну 
шкоду селянській владі і її народному господарству [19, арк. 15-16]. Завідуючий 
німецькою секцією Одеського губкому Мюллер 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, ніж німецькі сільради [20, арк. 278]. 

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. Щоправда, не всі німці підлягали переселенню. Залишалися 
ті, що добровільно розлучалися зі своїм господарством і вступили до колгоспу. 

Таким чином, становище національних меншин села на Півдні України слід 
розглядати через призму соціалістичних перетворень, які проводила тоталітарна 
держава. Одним з перших її діянь було проведення національного районування, яке 
насправді збільшило площину розколу між українцями та іншим населенням 
республіки, оскільки утворення територіальних об’єднань часто не враховувало 
місць компактного проживання народів. Серед позитивних явищ в духовно-
політичному плані слід виділити політику “коренізації”, яка дала можливість 
зберегти культурні надбання різних національностей. Проте разом з цим владні 
структури намагалися проводити політику класового розташування серед 
національних меншин, створюючи комітети незаможних селян, комітети 
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взаємодопомоги, плануючи, спираючись на них, поставити село під державний 
контроль. Приблизно така ж функція була і в профспілки сільськогосподарських 
робітників, яка фактично виступала складовою частиною системи тотального нагляду 
за сільською громадськістю. 

Позитивним явищем періоду непу було проведення економічних перетворень, 
серед яких найголовнішим стали землевпорядкування, розвиток торгівлі і 
кооперації, що сприяли зміцненню індивідуальних і колективних господарств. 

Надзвичайно складною була обстановка з німецькою національною 
меншиною. Німецькі колоністські господарства були визнані “куркульськими” і в 
них було відібрано біля 45% землі. Зменшення земельної норми завдало істотної 
шкоди методу ведення господарства, при якому німецькі селяни застосовували для 
обробки техніку. Крім того, перерозподіл землі на користь українських селян став 
причиною поширення міжнаціональних конфліктів. Невелике покращення 
ситуацій збігається з розвитком непу 1925-1928 рр., коли збільшилася кількість 
оброблювальних земель та зросла врожайність сільськогосподарських культур.  

Проте найбільшим лихом для німецького населення Півдня України стали 
депортації, політичні репресії та гоніння, які почалися в 20-х роках і скалічили 
життя переважній частині населення, ліквідувавши прошарок справжніх 
господарів села з передовим агротехнічним досвідом колоністського 
землеволодіння.  
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