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УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ В ПУБЛІКАЦІЯХ 

20-30-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ:  
ВІД ОБ’ЄКТИВНОСТІ ДО ПОЛІТИЗАЦІЇ 

 

В  радянській історіографії 20-30-х рр. ХХ ст. слід виділити 
двадцяті роки, коли ідеологічний тиск не був таким сильним 

і переважна більшість публікацій носили об’єктивний характер. 
Проблематика українсько-німецьких відносин в історичних працях 
вказаного періоду охоплювала питання Брест-Литовського мирного 
договору, боротьби проти австро-німецької окупації, повстання 
німців-колоністів проти більшовицького режиму, а також становище 
німецького населення в перші роки радянської влади. Характеристика 
цих проблем в історіографічному аспекті буде подана в нашій роботі. 

Для сучасників і особливо нащадків Брестський мир – одна з 
найбільш трагічних сторінок нашої держави. На момент підписання 
договору становище в Україні і на міжнародній арені було надзвичайно 
складним. Події розгорталися дуже швидко і “примушували” політиків 
“рятувати становище”. Звичайно, за таких обставин перспективи тих чи 
інших рішень в реальності давали зовсім протилежні результати. Тому 
й оцінювати однозначно події того часу неможливо. Хоча темі 
Брестського миру присвячено багато книг, брошур, статей, його історія 
з плином часу знову стає предметом дослідження. Природно, що вона 
залишається актуальною до нашого часу. Детальний аналіз висвітлення 
вказаної теми в історичній та методичній літературі 20-30-х рр. подає 
І.Терлецька. На її думку істориками того часу був накопичений 
фактичний матеріал, сформульовані та розроблені основні положення 
концепції історії Брестського миру, на окремі моменти якого існували 
різні погляди. В силу історичних обставин не отримало належного 
висвітлення питання ставлення різних партій та політичних сил до 
Брестського мирного договору і становища Німеччини в цей період [1]. 

Нетрадиційно для радянської історіографії аналізує Брест-
Литовський договір Є.Тарле в працях “Європа в епоху імперіалізму” та 
“Криза Німеччини (від Версальського миру до наших днів)” [2]. Автор 
переконливо показує мізерність тих поставок, які Німеччина отримала 
з України та аргументовано доводить, що ця угода мала негативний 
вплив на можливе укладення миру між Німеччиною та Антантою.  
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Вже в 20-ті рр. з’явились перші праці, присвячені боротьбі 
українського народу проти австро-німецького окупаційного режиму. 
Переважно це публікації в журналі “Літопис революції”, в яких 
висвітлювалися особливості окупації в регіонах України, подавалась 
оцінка українсько-німецьких відносин різними верствами населення. 
На цих дослідженнях ще не позначився ідеологічний диктат, однак 
вони відзначалися вузькою джерельною базою та описовим 
характером подій. 

Історіографія австро-німецької окупації найбільш повно 
показана в працях С.Найди, В.Наумова, Є.Шаталіної [3]. Проте ми 
зупинимося на найбільш характерних журнальних публікаціях. 
Статті А.Альошина та Є.Вікторова [4] не позбавлені класового 
підходу при оцінці окупаційного режиму в Миколаєві, проте автори 
зуміли розкрити справжні причини березневого повстання 1918 р. 
Аналізуючи заключний етап австро-німецької окупації А.Альошин 
справедливо відзначав, що відступ німців та пов’язане з ним падіння 
Гетьманату П.Скоропадського на Миколаївщині не було викликано 
виключно повстанням робітників. Спогади Я.Ряппо охоплюють 
період з лютого 1917 до закінчення 1919 р. [5]. Автор зупинявся 
переважно на взаємовідносинах між партіями, описував перший 
період радянської влади на Півдні України, акцентуючи свою увагу 
на повстанні миколаївських робітників проти німців. 

Однією з перших робіт з історії КП(б)У, де значна увага 
приділена німецькій окупації України, є праця М.Попова [6]. Події в 
ній розглядаються під кутом зору соціалістичної революції: 
підписання Україною мирного договору з центральними державами 
трактується як зрада. В публікації описуються дискусії в КП(б)У 
щодо тактики, яку слід застосовувати по відношенню до окупаційної 
влади. На жаль, М.Попов не дав їм власної оцінки, а лише 
констатував факти. Для іншої монографії з історії КП(б)У М.Воліна 
характерне перебільшення ролі більшовицького підпілля в боротьбі з 
австро-німецькими військами [7]. 

Значно слабше представлена тематика партизанської боротьби з 
німецькою окупацією 1918 р. в працях 30-х рр. Серед них слід 
виділити лише статтю в “Історичному журналі” Й.Премислєра [8], де 
автору, незважаючи на сильний ідеологічний тиск, вдалося більш-
менш об’єктивно висвітлити перебіг подій. 

На Півдні України великі земельні володіння знаходилися в 
руках німців-колоністів. За даними, запозиченими з економічних 
нарисів першої половини 20-х рр. Л.Бориневича та Н.Черненкова, 
кожний колоніст мав більше 100 десятин землі. Тільки на Одещині 
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колоністське землеволодіння складало більше 600 тис. десятин [9]. 
Повстання німців-колоністів 1919 року проти більшовицького 

режиму найкраще висвітлює стаття одеських авторів С.Когана та 
Н.Межберга [10]. Автори, характеризуючи повстанський рух 
колоністів, дають можливість читачу самому “докопатися” до 
справжніх причин його виникнення. Із публікації видно, що С.Коган 
та Н.Межберг намагалися дати об’єктивну характеристику 
повстанського руху, направленого проти більшовиків. Проте існуюча 
цензура не допустила такої оцінки. І тому головна причина 
повстання – невирішеність національного питання радянською 
владою більшовиків залишилася тільки в чорновому варіанті статті, 
що зберігся в фондах Одеського державного архіву [11]. В журнал 
вона не ввійшла. 

Приводом для повстання німців-колоністів послужили наступні 
події. В кінці липня 1919 року була оголошена мобілізація селян в 
Червону Армію. Проте селяни не збиралися воювати, особливо перед 
збором врожаю, тому мобілізація наштовхнулася на рішучий опір. 
Так, в Гросслібенталі, куди був посланий спартаківський 
комуністичний загін, відбулася сутичка, яка завершилась майже 
повним знищенням загону [12]. Заворушення придушили, але це був 
лише початок. 

29 липня 1919 року в Мангеймі почався виступ, який згодом 
переріс у масове повстання [13]. Ним керувала “Рада десяти”. У 
колоніях були створені місцеві ради оборони, оголошена мобілізація 
до повсталого війська. Колоністи мали добре озброєння: гвинтівки, 
кулемети, які зберігалися ще з часів німецької окупації [14]. 
Повстанці вимагали збереження колоністського землеволодіння, 
невтручання в справи колонії та звільнення від військової служби в 
Червоній Армії. Головним завданням колоністи вважали зрив 
продовольчого постачання Одеси. Вони арештовували селянські 
підводи, що направлялися до міста, конфісковували продукти [15]. 

Після взяття Ольвіополя повстанці звернулися за допомогою до 
румун, але останні, ознайомившись із програмними документами 
колоністів, прийняли їх за більшовиків і порвали з ними всі стосунки 
[16]. 

Підтримали повстання німців болгари-колоністи (городники), які 
за своїм економічним становищем були дуже схожі. Болгари 
створювали загони, які руйнували залізниці. Головні місця повстань 
болгарських колоністів – Северинівська, Краснянська волості та 
Буялик [17]. 

Німецькі агітатори намагалися заручитися підтримкою 
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населення українських і російських сіл. Частково це вдалося. 
Особливо розгорівся повстанський рух в передмістях Одеси та по 
лінії залізниці “Колосівка – Вознесенськ” до станції Помощна [18]. 
Одні повсталі села були пов’язані з німцями-колоністами, інші діяли 
самостійно. Так, німців підтримали селяни із Дальника. Ними були 
вириті окопи і встановлені кулемети [19]. Повсталі селяни не 
пропускали нікого з продуктами в місто. Колоністи намагалися 
встановити зв’язки з деякими представниками робітничої Одеси. Там 
теж почалися заворушення саме в ті дні, коли йшло повстання [20]. 

Для придушення повстання німців-колоністів була створена 
Рада оборони Одеського округу з надзвичайними повноваженнями. З 
партійного і радянського активу терміново формувались бойові 
дружини. Їх очолили більшовики А.Трофимов, П.Мізікевич, 
Б.Гумперт[21]. 4-5 серпня 1919 року проти німецьких колоністів 
виступили частини Червоної Армії – 404 полки під командуванням 
І.Гончарова[22]. Головний бій відбувся під Великою Акаржею, де 
повстанці зазнали поразки [23]. В цих боях загинув перший червоний 
комендант Одеси П.Мізікевич [24]. Після розгрому під Великою 
Акаржею колонії починають здаватися і присилати мирні делегації. 
Проте спалах національного повстанського руху було ліквідовано 
лише в середині серпня 1919 р., майже перед самим приходом 
А.Денікіна. 

Питання розвитку німецького населення в радянський період 
розглядав у своїй книзі А.Глинський. Він описував процес утворення 
національних районів, який тривав до 1930 р. За цей час в Україні було 
сформовано 7 німецьких районів, 252 сільські та 2 селищні ради [25]. 

У 20-х рр. в німецьких поселеннях активізували свою діяльність 
культурно-освітні заклади. Протягом 1927-1930 рр. кількість 
сільбудів зросла з 77 до 200, а хат-читалень з 199 до 225. Крім цього, 
діяло 19 бібліотек і 163 лікувальні пункти [26]. Проте матеріальна 
база цих закладів була дуже слабкою. Майже 80% сільбудів і хат-
читалень фінансувалися з місцевих бюджетів. Працівники культурно-
освітніх установ мали низький рівень теоретичної і методологічної 
підготовки, не вистачало підручників, масово-політична література 
становила 20-40% книжкового фонду. Діяльність сільбудів 
обмежувалася постановкою вистав силами місцевих аматорів та 
роботою гуртків крою і шиття. Серед відвідувачів хат-читалень 
переважала молодь, люди ж старшого віку намагалися займатися 
самоосвітою вдома, у вільний від роботи час. Відчувалася гостра 
потреба в організаторах культурно-масової роботи серед німецького 
населення. Підготовка і перепідготовка таких працівників закладами 
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освіти велася дуже повільно. З кінця 20-х рр. робота з розвитку 
національних культур стала рішуче підмінятися політосвітніми заходами. 

Таким чином, період 20-30-х років був важливим у розвитку 
історіографії українсько-німецьких відносин. Саме тоді були закладені 
основи вивчення проблем Брест-Литовського мирного договору, австро-
німецької окупації території України в 1918 року та взаємовідносин 
німецьких колоністів з більшовицькою владою. Історичні праці вперше 
висвітлили питання, не відбиті в радянській історіографії. 

Це важлива база для дослідження окремих проблем історії українсько-
німецьких відносин. На жаль, починаючи з 30-х рр. дійсно об’єктивних 
праць стає все менше, що пов’язано з посиленням тоталітарного режиму на 
території Радянського Союзу і України, зокрема. 
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А. Игнатуша, А. Тедеев  
г. Запорожье 

 
ДНЕПРОГЭС В СУДЬБАХ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ  

ЗАПОРОЖСКОГО И ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ОКРУГОВ 
 
1927 год. Это был последний год, который им суждено было прожить 

на земле, ставшей родной для пяти поколений немецких колонистов. Ко-
лонии Кичкас (старое название – Эйнлаге) и Кронсвейде, основанные в 
запорожских степях меннонитами-переселенцами в конце XVIII века, 
вскоре должны были стать дном искусственного озера, которое назовут 
именем вождя революции Ленина. 

Разворачивалась гигантская стройка. На Днепре в районе города 
Запорожье сооружали крупнейшую в Европе электростанцию 
неслыханной мощности – 650 тыс. лошадиных сил. Закладывали 
энергетический фундамент для гигантского прыжкообразного развития 
тяжелой индустрии Советского Союза. 

Грандиозный проект требовал жертв. Одной из них было 
предусмотренное затопление участка земель по обеим сторонам Днепра 
и его притока Самары площадью 11,5 тыс. десятин. Это означало, что 
44 населенных пункта (14 поселений полностью и 30 частично) с 
прилегающими к ним угодьями на территории Запорожского и 
Днепропетровского округов навсегда должны уйти под воду. 

Пять из затапливаемых населенных пунктов были немецкими 
колониями: меннонитские – Кичкас и Кронсвейде Хортицкого района 
Запорожского округа (затоплены полностью), лютеранские – Ямбург 
Лоцманско-Каменского района, Иосифовки и Рыбальское Карла-Марк-
совского района Днепропетровского округа (затоплены частично). 

Учитывая малоизученность истории немцев и меннонитов в 
Украине, предлагаем сквозь призму судеб этих сел, а главным образом 
Кичкаса, обратить внимание на днепростроевское затопление всех 
населенных пунктов. Кичкас, который находился у самого подножья 
плотины будущей электростанции, готовили к затоплению в первую 
очередь. Именно его жителям пришлось испытать на себе все то, что в 
недалеком будущем ожидало другие украинские и немецкие села. 

Сухие цифры статистики сообщают, что в связи с затоплением на 
территории немецких населенных пунктов государством было от-
чуждено 200 частных владений немцев и меннонитов; 1910 дес. земли, 
которая находилась в их пользовании (в том числе 122 дес. усадебно-
пахотной), 45 общественных и административных сооружений. 
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Строительство разворачивали очень решительно. Местные 
жители, привыкшие к пустым обещаниям властей, оказались не 
готовы к этому. Поэтому только в 1927 году поставили вопрос об 
определении конкретного места устройства переселенческих 
хуторов. 

Заседание земельного общества 14 февраля засвидетельствовало 
волнение крестьян. Собралось 316 членов общества, прибыло 
начальство высокого ранга: член ЦК КП(б)Д, председатель 
Правления Днепростроя Э.И.Квиринг (к слову – сам немец по 
происхождению), представитель правительства УССР Б.К.Викторов, 
главный инженер Днепровского строительства А.В.Винтер и др. 

Опять завели разговор о переселении, пытались успокоить 
крестьян. Пообещали, что им помогут построить новые дома 
невдалеке от старого села и заверили, что у них не возникнет 
хозяйственных проблем на новых участках. Говорили, что заботы по 
финансированию возьмет на себя Днепрострой. Сам Квиринг заявил: 
Днепрострой вскоре начнет отпускать крестьянам строительный 
материал по себестоимости, а жители Кичкаса получат право 
первоочередного трудоустройства на Днепрострое. 

Вскоре – 3 марта – Харьковская газета “Вгст! ВУЦВК” 
напечатала постановление Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета “Об изъятии земель и имуществ в с. 
Кичкасе Запорожского округа для нужд строительства гидростанции 
на р. Дніпре”, в котором оговаривалось, что Управление Днепровского 
строительства в определенный срок уплатит денежную компенсацию 
(фостановлении – “вознаграждение” – прим. авт.) крестьянам за 
отчуждение строений. 

Все, казалось, начиналось гладко... Хотя кое-что и 
настораживало. В частности, тон правительственного постановления. 
Он был слишком уж жестким и бескомпромисным. Постановление не 
предусматривало конкретных социальных гарантий для 
переселенцев. Пугали слова: “Лица, не освободившие помещений в 
изымаемых строениях в назначенный комиссией срок, подлежат 
выселению в административном порядке”. 

С приближением тепла эта тревога начала возрастать, а иллюзии 
– таять, как весенний снег... 

Из материалов архивного фонда земельного отдела 
Запорожского окрисполкома нетрудно понять, что эти опасения были 
небезосновательными. В целом ряде документов, датированных 
началом 1927 года, сообщается об отсутствии надлежащих средств и 
квалифицированных землемеров, инструмента. С учетом только 
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этого, видно, что подготовка сел к затоплению не могла быть 
проведена безболезненно и в определенный срок. В план работ на 
1927 год смогли включить только Кичкас, Андреевку, Великий Луг и 
Кронсвейде. 

Право на формирование новых поселений, жителям которых 
централизовано выделялись земли и предоставлялись 
государственные кредиты и льготы, получили не все, а только 
бедняцко-середняцкое население и рабочие Днепростроя. Взял верх 
классовый подход. 

Но ни государство, ни Днепрострой не спешили выделять 
средства, необходимые для землеустройства. Дотя о финансировании 
переселения из фонда Днепростроя уже огласили и через окружную 
газету “Червоне Запоріжжя”. 

Финансовый груз попытались переложить на плечи самих 
переселенцев. Этот шаг растревожил душевные раны крестьян, 
выплеснулся в неудовлетворение. По сообщению окрземотдела, 
“население колонии Кичкас категорически высказалось против 
внесения в 030 (окружной земельный отдел. – Авт.) денег на 
землеустройство согласно ст. 178 Земельного кодекса, а также не 
исполняет и натуральные обязанности в соответствии со ст. 179 
Земельного кодекса”. 

В сложившихся обстоятельствах земотдел еще некоторое время 
продолжал исполнять работы на свой страх и риск, используя 
средства местного бюджета и угрожая центру свернуть их совсем. Но 
Днепрострой и далее не покрывал этих убытков, ссылаясь на 
отсутствие соответствующих ассигнований по собственной смете. 

Ситуация заходила в тупик, безжалостно подталкивая крестьян 
к самоограничению и большему напряжению сил. 

Чтобы ускорить свое землеустройство и не оказаться перед 
лицом будущей зимы без урожая, они, в конце-концов, решились на 
сбор средств. Хотя бы на первоочередные, неотложные нужды, 
обводнение новых земельных участков... 

Еще до начала 1927 года произвели оценку стоимости строений, 
подлежащих затоплению с целью определения размера копенсации 
за их отчуждение. Но и в этом вопросе не обошлось без 
недоразумений и пренебрежительного отношения к простым людям. 
Крестьяне остались неудовлетворенные тем, что в состав комиссии, 
определявшей размер стоимости строений, не включили 
представителей от земельного общества, хотя это и было 
предусмотрено правительственным постановлением. По мнению 
собственников, сумма, определенная эквивалентом их имущества, 
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была существенно занижена. Упреждающую выплату компенсации 
за отчуждение этой собственности не производили вовсе. Кредиты 
тоже обещали выдавать, но не сразу, а поэтапно, после начала 
переселения. Все это вынуждало собственников, не ожидая выплаты 
стоимости жилищ государством, продавать их другим гражданам (на 
строительный материал) даже по существенно заниженным ценам. 
Но вскоре и это стало невозможным. Вышеупомянутое 
правительственное постановление допускало куплю-продажу домов 
в с. Кичкас только с разрешения Запорожского окружного 
исполнительного комитета. 

Социальная незащищенность вынуждала многих до последнего 
оттягивать с переселением; иногда ориентировали на окончательный 
отрыв от земли и получение квартир в городе (например, работников 
Днепростроя); стимулировали самовольное переселение. 

С приближением весны 1927 года и окончательного разрешения 
вопроса о формировании переселенческих групп, возникла новая 
проблема. 18 марта собрание Кичкасского земельного общества 
постановило строить переселенческие села с учетом национального 
состава их будущих жителей: одно для граждан немецкой 
национальности, другое – для остального числа кичкасцев. В случае 
невозможности именно такого решения вопроса, собрание просило 
организовать одно селение, “но из заселением по национальному 
признаку, то есть одна сторона – немцами, а другая – остальными 
хлеборобами”. 

Однако это желание не соответствовало самим основам 
советской национальной политики. Поэтому, в конечном итоге, было 
сформировано два поселка по классовому принципу – рабочий и 
крестьянский. 

Срок, на протяжении которого нужно было провести выселение, 
оказался очень непродолжительным – до осени 1927 года. Точно так 
же – до 1 сентября 1927 года – должно было завершиться устройство 
переселенцев на землях коллективного фонда. Но государство 
проявило бездеятельность в деле заблаговременного устройства 
переселенческих хуторов. Несогласованность между 
государственными органами по многим вопросам, нехватка средств и 
отсутствие опытных специалистов “срывали” намеченные планы. По 
состоянию на 17 августа 1927 года закончили и завершали 
строительные работы только 56 (из 130 намеченных) домов рабочего 
поселка и 76 (из 157) домов крестьянского поселка Кичкаса, что 
составляло, соответственно, 43,1% и 48,8% от запланированного. 

Особенно тяжелое положение в переселенческих хуторах 
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складывалось в социально-культурной сфере. Государство не 
побеспокоилось о переселении на новые места административных 
зданий, школ, больничных корпусов (недалеко от Кичкаса 
находилась психиатрическая лечебница “Бетания”, построенная 
меннонитами и обслуживавшая их нужды). Жители Кичкаса и 
Кронсвейде вынуждены были не только на свои средства устраивать 
их на новых местах, но и обеспечивать топливом на грядущую зиму. 

В старом Кичкасе обреченными на исчезновение оказались 
этнографический музей первых поселенцев, дома первых 
меннонитов-колонистов конца ХVIII – начала XIX вв., строения 
государственного завода № 14, на котором в 1922 г. изготовили чуть 
ли не первый отечественный трактор “Запорожец”. 

Остро встал вопрос с культовыми сооружениями. В Кичкасе на 
момент его затопления находилось три действующих церкви: 
молитвенный дом меннонитской общины, молитвенный дом 
евангельской братской общины, православная церковь и одна 
бывшая синагога. В соответствии с действующим законодательством 
1920-х гг. они являлись собственностью государства, а не 
религиозных общин. Поскольку советская власть проводила 
антирелигиозную политику, она прилагала усилия к тому, чтобы 
воспрепятствовать перенесение этих строений на новые места. 
Примечательно, что меннонитская община с. Кичкас одна из первых 
среди всех переселенческих религиозных обществ подняла перед 
государственными органами вопрос о разрешении перенесения 
своего молитвенного здания к месту нового поселения и смогла 
добиться от Днепростроя уплаты компенсации за его отчуждение. 
Однако эта компенсация была перечислена в фонд Хортицкого 
райисполкома. 

Перспектива затопления, умноженная на сложную 
экономическую и политическую ситуацию в стране в конце 20-х гг., 
подняла социальную напряженность в населенных пунктах, которые 
должны были быть поглощены водой. Жители уничтожали 
временные знаки, установленные по линии отчуждения территории, 
подлежащей затоплению, пытались игнорировать исполнение 
отдельных решений и распоряжений властей. 

Неустроенность подталкивала к поиску совсем иных выходов из 
ситуации... 

Листая описи архивных документов Днепростроя, тех, которые 
длительное время находились на секретном хранении, нельзя не 
обратить внимание на заголовки дел: “Заявления граждан... о 
разрешении эмигрировать в Канаду”, “Список лиц, желающих 
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выехать в Америку”. Как видим, и лучшее будущее люди начинали 
искать вне “страны рабочих и крестьян”. “Мы... поселяне с. Кичкаса 
эмигрируем в Канаду, вследствие выселения нас из старых 
насиженных мест”, – писали 24 июня 1927 г. в заявлении на имя 
главного инженера Днепростроя поселяне Я.Фризе, Я.Классен, 
И.Мартенс. Выезжали семьями. Список жителей села Кичкас, 
желающих переселения в Америку, составил 213 лиц: Петересы, 
Реймеры, Ремпели, Гильден-бранты, Янцены, Вибэ, Сименсы, Дики и 
многие другие. Превозмогая боль разочарований, утраченных 
надежд, они сделали свой выбор. 

Ставя последнюю точку в истории затопленных сел, Днепро-
строй нес тяжелые испытания их жителям, сеял боль, тревогу и 
бессилие в сердцах многих граждан. Он не только черствил 
человеческие души этими испытаниями, но и маленьким ручейком 
подтачивал камень народного доверия, на котором жиздился колос 
большевистской тоталитарной системы. 
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