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Німецькі колонії в Україні (друга

половина XVIII – початок XX ст.)

Заселення півдня України іноземними

поселенцями розпочалося ще на початку другої

половини XVIII ст. Тоді, як пише один з відомих

дослідників цього питання, професор Російської

Петровської сільськогосподарської академії К. Е.

Ліндеман, уряд Росії прийшов «до висновку про

бажаність створення колоній культурних сільських

господарів у місцевостях на окраїнах Росії, на той

час ще зовсім диких, тоді як там почали виникати

міста, захистити які від нападів кочових племен

здавалося можливим лише за умови

якнайшвидшого оточення їх поселеннями

землеробів, які разом з тим могли б показати

приклади ефективного господарювання місцевому

населенню».

В 1762—1763 рр. Катерина II видала укази, в

яких поселенців з Німеччини, Голландії та інших

країн Європи закликали переселятися в деякі

місцевості південної та південно-східної Росії.

Перший указ не знайшов відгуку, тому що не

обіцяв переселенцям ніяких пільг. У другому —

від 22 липня 1763 р.— про них йшлося вже

докладно.

Селяни та інші прошарки населення

західноєвропейських країн відгукнулися на

заклики російського уряду. В середині XVIII ст. у

Німеччині ще продовжувалися гоніння на численні

й різноманітні тоді релігійні секти. Представники

однієї з них — меноніти . (Меноніти —

протестантська секта, яка виникла в Нідерландах

на рубежі 30 - 40-х років XVI ст. її засновником

вважається Менно Симонс — звідси і назва.) Вони

сподівалися знайти в Росії притулок для вільного

влаштування свого життя на засадах їх віровчення.

Інші — брати євангелісти, брати вальденси

послідовники аугсбурзького напряму,

ультраконсервативні елементи з Вюртемберга,

відомі під назвою сепаратистів,— також

попрямували до Росії, рятуючись від переслідувань

католицької і лютеранської церков у Німеччині й

Немецкие колонии в Украине, (вторая

половина XVIII – начало XX века)

Заселение юга Украины иностранными

поселенцами началось еще в начале второй половины

XVIII века. Тогда, как пишет один из известных

исследователей этого вопроса, профессор Российской

Петровской сельскохозяйственной академии Карл

Эдуардович Линдеман, правительство России,

пришло «к выводу, о желательности создания

колоний культурных сельских хозяев в местностях на

окраинах России. В то время еще совсем диких, тогда

как там начали возникать города, защитить которые

от нападений кочевых племен казалось возможным,

только при условии скорейшего окружения их

поселениями земледельцев, которые вместе с тем,

могли бы показать примеры эффективного

хозяйствования местному населению».

В 1762 – 1763 годах, Екатерина вторая издала

указы, в которых поселенцы из Германии, Голландии

и других стран Европы, призывались переселяться в

некоторые местности южной и юго-восточной

России. Первый указ не нашел отклика, так как не

обещал переселенцам никаких льгот. Во втором, - от

22 июля 1763 года, - о них говорилось уже подробно.

Крестьяне и другие слои населения

западноевропейских стран, откликнулись на призывы

российского правительства. В середине XVIII века, в

Германии еще продолжались гонения на

многочисленные и разнообразные тогда религиозные

секты. Представители одной из них, - меннониты.

Меннониты, это - протестантская секта, возникшая в

Нидерландах на рубеже 30-х - 40-х годов XVI века.

Ее основателем считается Менно Симонс, - отсюда и

название. Они надеялись, найти в России приют для

свободного устройства своей жизни на основе их

вероучения. Другие, - братья евангелисты, братья

вальденсы, последователи аугсбургского

направления, ультраконсервативные элементы из

Вюртемберга, известные под названием сепаратистов,

- также направились в Россию, спасаясь от

преследований католической и лютеранской церквей

в Германии и Австрии. Их переселения имели еще
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Австрії. Їх переселення мали ще одну причину —

тяжкі економічні умови, які виникли в численних

німецьких державах внаслідок феодальних війн

кінця XVIII ст. — початку XIX ст. і викликаних

ними неврожаїв та голоду.

Не можна сказати, що уряди європейських країн

не чинили опору такій імміграційній політиці

Катерини II. Вони побоювалися занепаду свого

сільськогосподарського і промислового

виробництва. Проте російська імператриця діяла

досить методично й наполегливо.

Запрошені російськими місіями в німецьких

містах і зацікавлені можливістю одержання різних

пільг (обіцянками земельного наділу на вигідних

умовах, грошовою допомогою на дорожні витрати,

збереження за ними свободи совісті та

віросповідання, самоврядування) зубожілі селяни

(переважно німецькі), а також ремісники

прямували до Росії і селилися на вказаних місцях

під керівництвом особливих урядових агентів.

Незабаром вони створили на відведених їм землях

значну кількість колоній.

Іноземні колоністи — німці, голландці, шведи,

швейцарці, болгари, греки почали перетворювати

дикі степи в культурні землеробські райони і

певною мірою захищати їх від вторгнення кочових

племен на Волзі, татар в Новоросійському краї,

балканських кочівників у Бессарабії.

Заселяти ті місцевості російським і українським

селянським населенням в умовах кріпосницького

ладу в Росії було надзвичайно важко, тому що так

звані «кріпосницько-поміщицькі» селяни не могли

бути переселені за розпорядженням державних

властей без згоди на те поміщика-кріпосника.

«Державні» ж селяни були міцно прив’язані до

своїх осель і переселити їх на окраїни імперії було

також досить проблематично. Лише «втікачі» з

двох вищеназваних категорій селянського

населення знаходили собі притулок у неосвоєних

степах Новоросії. Однак на них, як на «злочинців»,

з точки зору кріпосників, не могли орієнтуватися

одну причину, - тяжелые экономические условия,

которые возникли в многочисленных германских

государствах, в результате феодальных войн конца

XVIII - начала XIX века, и вызванных ими неурожаев,

и голода.

Нельзя сказать, что правительства европейских

стран, не сопротивлялись такой иммиграционной

политике Екатерины второй. Они опасались упадка

своего сельскохозяйственного и промышленного

производства. Однако российская императрица

действовала достаточно методично и настойчиво.

Приглашенные российскими миссиями в немецких

городах, и заинтересованные возможностью

получения различных льгот, обещаниями земельного

надела на выгодных условиях, денежной помощи на

дорожные расходы, сохранение за ними свободы

совести и вероисповедания, самоуправление,

обнищавшие крестьяне, преимущественно немецкие,

а также ремесленники, направлялись в России и

селились на указанных местах, под руководством

особых правительственных агентов. Вскоре, они

создали на отведенных им землях, значительное

количество колоний.

Иностранные колонисты, - немцы, голландцы,

шведы, швейцарцы, болгары, греки, начали

превращать дикие степи в культурные

земледельческие районы, и в определенной степени

защищать их от вторжения кочевых племен на Волге,

татар в Новороссийском крае, балканских кочевников

в Бессарабии.

Заселять те местности российским и украинским

крестьянским населением, в условиях

крепостнического строя в России, было чрезвычайно

трудно, потому что так называемые «крепостническо-

помещичьи» крестьяне, не могли быть переселены́ по

распоряжению государственных властей, без согласия

на то помещика-крепостника. Государственные же

крестьяне, были крепко привязаны к своим

хозяйствам, и переселить их на окраины империи,

было также достаточно проблематично. Только

«беглецы», из двух вышеназванных категорий

крестьянского населения, находили себе приют в

неосвоенных степях Новороссии. Однако на них, как
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колонізаційні спрямування і турботи російського

уряду.

Тому цілком зрозуміле рішення уряду, який

остаточно переконавшись у необхідності

якнайшвидшого включення в єдиний економічний

комплекс величезних просторів країни та

створення там міст і вигідних портів, почав

запрошувати іноземних громадян на поселення в

дані місцевості.

Спочатку переселенці потрапляли на нових

місцях у надзвичайно тяжкі умови (напади

середньоазіатських та іранських кочових племен на

Волзі, влаштування господарства, хвороби). Так, з

1763 р. до 1773 р. у німецьких поселеннях на Волзі

кочівниками було вбито і захоплено в полон майже

4 тис. чол. з 27 тис. перших поселенців. Багато

лиха приносили колоністам пугачовські бунти і

конокрадство. Та, незважаючи на це все,

переселенці прямували до Росії. Лише протягом

1765 - 1770 рр. у Самарській і Саратовській

губерніях виникло 102 колонії з населенням майже

12 тис. чол. (46 колоній — на правому березі Волги

і 56 — на лівому). В 1766 р. у Петербурзькій

губернії виникли дві колонії — Фріденталь і Ново-

Саратовська, Воронезькій — колонія Рібендорф.

Заселяючи необжиті степи півдня України

іноземними громадянами, російський уряд не в

останню чергу керувався й політичними

міркуваннями. Катерина II намагалася ослабити, а

згодом і повністю ліквідувати саме існування

волелюбної «козацької республіки» — Запорізької

Січі, яка аж ніяк не вписувалася в загальний фон

кріпосницької Росії, була осередком боротьби за

національну незалежність України та її вільний

розвиток на демократичних, республіканських

засадах.

У 1786 р. князь Г. О. Потьомкін за дорученням

російського уряду направив до Німеччини

уповноваженого Г. Траппе з метою «набирати

колоністів для Новоросійського краю». Перші

транспорти з німецькими переселенцями прибули

на Україну вже наприкінці 80-х років XVIII ст.

на «преступников» с точки зрения крепостников, не

могли ориентироваться колонизационные

направления и заботы российского правительства.

Поэтому вполне понятно решение правительства,

которое окончательно убедившись в необходимости

скорейшего включения, в единый экономический

комплекс огромных пространств страны, и создание

там городов и выгодных портов, начали приглашать

иностранных граждан на поселение в данные

местности.

Сначала переселенцы попадали на новых местах в

чрезвычайно тяжелые условия, (нападки

среднеазиатских и иранских кочевых племен на

Волге, обустройство хозяйства, болезни). Так, с 1763

до 1773 года, в немецких поселениях на Волге,

кочевниками были убиты и захвачены в плен почти 4

000 человек с 27 000 первых поселенцев. Много бед

приносили колонистам пугачевские бунты и

конокрадство. Но, несмотря на это все, переселенцы

направлялись в Россию. Только в течение 1765 - 1770

годов, в Самарской и Саратовской губерниях,

возникло 102 колонии с населением почти 12 тысяч

человек. (46 колоний - на правом берегу Волги, и 56 -

на левом). В 1766-м году, в Петербургской губернии

возникли две колонии, - Фриденталь и Ново-

Саратовская, а в Воронежской - колония Рибендорф.

Заселяя необжитые степи юга Украины

иностранными гражданами, российское

правительство, не в последнюю очередь,

руководствовалось и политическими соображениями.

Екатерина вторая пыталась ослабить, а затем и

полностью ликвидировать, само существование

свободолюбивой «казацкой республики», -

Запорожской Сечи, которая отнюдь не вписывалась в

общий фон крепостнической России, была центром

борьбы за национальную независимость Украины, и

ее свободное развитие на демократических,

республиканских началах.

В 1786 князь Григорий Потемкин, по поручению

российского правительства, направил в Германию

уполномоченного Траппе, с целью «набирать

колонистов для Новороссийского края». Первые

транспорты, с немецкими переселенцами, прибыли на

Украину уже в конце 80-х годов XVIII века.
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Навесні 1788 р. 228 сімей колоністів-менонітів

прибули з Данціга. Вони поселилися на правому

березі Дніпра в Хортицькому урочищі. Протягом

1793—1796 рр. ще 118 таких же сімей осіли на

острові Хортиця та в сусідніх повітах. У цій

місцевості поселенці-меноніти влаштували перші 8

колоній: Хортиця, острів Хортиця, Розенталь,

Ейнлаге, Кроневейде, Нейбург, Нейендорф і

Шенгорст. Лютерани-колоністи поселилися

окремою колонією в Новомосковському повіті

Катеринославської губернії під назвою

Йозефсталь.

Таким чином, царський уряд, поселяючи на

одвічних землях Запорізької Січі насамперед

колоністів, намагався ослабити могутність і вплив

запорізького козацтва на широкі маси українського

селянства.

Весной 1788 года, 228 семей колонистов-

меннонитов, прибыли из Данцига. Они поселились на

правом берегу Днепра, в Хортицком урочище. В

течение 1793-1796 годов еще 118 таких же семей,

осели на острове Хортица и в соседних уездах. В этой

местности, поселенцы-менониты устроили первые 8

колоний, Хортица, остров Хортица, Розенталь,

Эйнлаге, Кроневейде, Нейбург, Нейендорф и

Шенгорст. Лютеране-колонисты поселились

отдельной колонией в Новомосковском уезде

Екатеринославской губернии под названием

Йозефсталь.

Таким образом, царское правительство, поселяя на

исконных землях Запорожской Сечи прежде всего

колонистов, пыталось ослабить мощь и влияние

запорожского казачества на широкие массы

украинского крестьянства.

6 вересня 1800 р. Павло І видав жалувану

грамоту німецьким поселенцям у Росії, в якій,

зокрема, зазначалося: «Виділені кожній сім’ї по 65

десятин придатної для обробітку землі

затверджуємо їм в безспірне вічно спадкове

володіння». Загалом заселення Катеринославської

губернії відбувалося таким чином. У 1789 р. були

засновані вже згадувана лютеранська колонія

Йозефсталь, а також Рибальск і Ямбург. Протягом

1789—1816 рр. у Хортицькому окрузі виникло

дев’ять менонітських поселень, про вісім з яких

мова йшла вище. Дев’ятим була колонія Нейгорст.

До 1917 р. там існувало вже 16 поселень. З 1789 до

1797 рр. в Олександрівському повіті з’явилася

колонія Шенвізе, а Новомосковському —

Кронгартен.

В 1787 р. у Херсонському повіті Херсонської

губернії були створені шведські колонії

Шведендорф і Старий Данціг. В 1814 р. виникають

три поселення поблизу Берислава —

Мюльгаузендорф, Клостердорф і Шлангендорф.

Протягом 1803—1805 рр. у Маріїнській окрузі біля

Одеси було засновано 10 колоній —

Гросслібенталь, Клейнлібенталь, Александергільф,

Нейбург, Йосіфсталь, Люстдорф, Фріденталь,

6 сентября 1800 года, Павел первый издал

жалованную грамоту немецким поселенцам в России,

в которой, в частности, отмечалось, «Выделенные

каждой семье по 65 десятин удобной для обработки

земли, утверждаем им в бесспорное вечно

наследственное владение». В общем, заселения

Екатеринославской губернии происходило

следующим образом. В 1789 году, были основаны

уже упоминавшаяся лютеранская колония

Йозефсталь, а также Рыбальск и Ямбург. В течение

1789-го 1816 годов, в Хортицком округе возникло

девять меннонитских поселений, о восьми из которых

речь шла выше. Девятой была колония Нейгорст. До

1917-го года там было уже 16 поселений. С 1789-го

до 1797-го годов в Александровском уезде появилась

колония Шенвизе, а Новомосковском, - Кронгартен.

В 1787 году, в Херсонском уезде Херсонской

губернии, были созданы шведские колонии

Шведендорф и Старый Данциг. В 1814 году

возникают три поселения вблизи Берислава, -

Мюльгау́зендорф, Клосте́рдорф и Шлангендорф. В

течение 1803 - 1805 годов, в Мариинском округе

возле Одессы, было основано 10 колоний -

Гросслибенталь, Клейнлибенталь, Александергильф,

Нейбург, Йосифсталь, Люстдорф, Фриденталь,
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Маріенталь, Петерсталь, Францфельд. У

Кучурганській окрузі Одеського повіту в 1805—

1809 рр. існувало 6 колоній — Страсбург, Зельц,

Кандель, Баден, Мангейм, Ельзас. 5 колоній у

Тираспольському повіті — Глюксталь, Нейдорф,

Бергдорф, Канель, Гофнунгсталь — виникли

протягом 1805 - 1817 рр. На річці Березані в

Херсонському повіті в 1808—1818 рр. з’являються

ще 11 колоній — Ландау, Шнейер, Карлсруе,

Зульц, Рорбах, Вормс, Раштадт, Мюнхен,

Йоганнесталь, Катеріненталь, Ватерлоо.

Швидкими темпами відбувався процес заселення

колоністами Таврійської губернії. В 1805 р. у

Феодосійському повіті було засновано 4 колонії —

Цюріхталь, Гейльбрун, Судак, Герценберг. З 1805

р. до 1811 р. у Сімферопольському повіті виникло

3 поселення — Нейзац, Кроненталь, Розенталь. У

Бердянському повіті в 1804—1822 рр. поселяни-

меноніти заснували 27 колоній — Гальбштадт,

Тігенгаген, Шенау, Фішау, Лінденау, Блюмштейн,

Мюнстербург, Альтонау, Тоге, Орлов, Блюменорт,

Мунтау, Ладекон, Петерсгаген, Розенорт, Шензе,

Ріккенау, Ліхтфельд, Александерталь, Шардау,

Порденау, Маріенталь, Руднервейде, Францталь,

Паства, Гроссвейде, а в 1835 р. — ще одну —

Гнаденфельд. До 1917 р. по р. Молочній та її

притоках існувало вже 60 менонітських поселень.

У 1832—1842 рр. в Мелітопольському повіті

існувало 33 євангельсько-лютеранські та

католицькі колонії — Пришиб, Гофенталь,

Альтенау, Вейнау, Дурлах, Карлсруе, Кронефельд,

Ніколайфельд, Александергейм, Маріагейм,

Рейхенфельд, Костгейм, Лейтерсгаузен, Вассерау,

Нейнассау, Гохштедт, Фрідріхсфельд, Розенталь,

Нейнмонталь, Грінталь, Андребург, Гейдельберг,

Гохгейм, Блументаль, Тіфенбрунн, Валлдорф,

Альтмонталь, Дармштадт, Кайзерталь, Ейгенфельд,

Йоганнесру, Гуттерталь, Александерталь. Ще 4

лютеранські колонії виникли в Бердянському

повіті в 1822—1831 рр.

Процес заснування іноземних поселень у той

час відбувався і в сусідній Катеринославській

губернії. Так, у 1822—1833 рр. в Маріупольському

повіті було засновано 4 менонітські, а також 11

Мариенталь, Петерсталь, Францфельд. В

Кучурганском округе Одесского уезда, в 1805 - 1809

годах было 6 колоний - Страсбург, Зельц, Кандель,

Баден, Мангейм, Эльзас. 5 колоний в Тираспольском

уезде, - Глюксталь, Нейдорф, Бергдорф, Канель,

Гофнунгсталь, - возникли в течение 1805 - 1817 годов.

На реке Березани, в Херсонском уезде, в 1808 -1818

годах появляются еще 11 колоний, - Ландау, Шнейер,

Карлсруэ, Зульц, Рорбах, Вормс, Раштадте, Мюнхен,

Йоганнесталь, Катериненталь, Ватерлоо.

Быстрыми темпами происходил процесс заселения

колонистами Таврической губернии. В 1805 году, в

Феодосийском уезде, было основано 4 колонии, -

Цюрихталь, Гейльбрун, Судак, Герценберг. С 1805 до

1811 года, в Симферопольском уезде произошло 3

поселения, - Нейзац, Кроненталь, Розенталь. В

Бердянском уезде в 1804 - 1822, поселяне-меннониты,

основали 27 колоний, - Гальбштадт, Тигенгаген,

Шенау, Фиша, Линденау, Блюмштейн, Мюнстербург,

Альтонау, Тоге, Орлов, Блюменорт, Мунтай, Ладекон,

Петерсхаген, Розенорт, Шензи, Риккенау, Лихтфельд,

Александерталь, Шардау, Порденау, Мариенталь,

Руднервейде, Францталь, Паства, Гроссвейде, а в

1835 году, - еще одну, - Гнаденфельд. До 1917 года по

речке Молочной и ее притоках, было уже 60

меннонитских поселений.

В 1832 - 1842 годах в Мелитопольском уезде,

существовало 33 евангелическо-лютеранские и

католические колонии, - Пришиб, Гофенталь,

Альтенау, Вейнау, Дурлах, Карлсруэ, Кронефельд,

Николайфельд, Александергейм, Мариагейм,

Рейхенфельд, Костгейм, Лейтерсгаузен, Вассерау,

Нейнассау, Гохштедта, Фридрихсфельде, Розенталь,

Нейнмонталь, Гринталь, Андребург, Гейдельберг,

Гохгейм, Блументаль, Тифенбрунн, Валлдорф,

Альтмонталь, Дармштадт, Кайзерталь, Ейгенфельд,

Йоганнесру, Гуттерталь, Александерталь. Еще 4

лютеранские колонии возникли в Бердянском уезде в

1822 - 1831 годах.

Процесс создания иностранных поселений в то

время происходил и в соседней Екатеринославской

губернии. Так, в 1822 - 1833 годах в Мариупольском

уезде было основано 4 менонитские, а также 11
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лютеранських і 5 католицьких колоній. З 1823 до

1842 рр. там виникли ще 12 колоній євангелістів-

лютеранів.

У 1819 р. запрошення іноземних громадян для

переселення припинилися. Російський уряд

запропонував своїм закордонним місіям не

видавати більше паспортів, а також грошової чи

будь-якої іншої допомоги особам, які виявляють

бажання поселитися в Росії. «Під впливом

розмноження населення колоній і створення

внаслідок цього тісноти та недостатності

відведеного їм наділу,— писав К. Е. Ліндеман, —

з’явилася потреба розширити ці початкові наділи.

Відгукуючись на цю потребу, уряд дбайливо

розселяв прибуле населення у знову створювані

для нього колонії і відводив останнім нові наділи

на тих же пільгових умовах, як і первісним. Цей

процес продовжувався до 1842 р. До цього часу

створилася таким чином шляхом внутрішнього

розселення на Волзі і в Новоросійському краї 191

колонія, де налічувалося 9067 сімей. Всім цим

колоніям був відведений «від казни» земельний

наділ у «безспірне вічно спадкове володіння».

Наділ відводився від 30 до 65 десятин на

господарство».

В цілому всім колоніям до 1842 р., знову

заснованим в результаті внутрішнього розселення,

було виділено 531 437 десятин землі. Крім того, на

той же час були влаштовані ще 222 сім’ї вихідців з

Швеції, яким відвели наділ розміром 10 614

десятин поблизу Берислава на Дніпрі, та 40 сімей

французів з Швейцарії (в Акерманському повіті в

колонії Шаба), які одержали наділ землі площею

3926 десятин.

Після 1842 р. уряд припинив надання пільгових

казенних наділів колоніям, які знову

засновувалися. Лише двом з них у

Маріупольському повіті — Дармштадт і

Марієнфельд — у 1843 р. був відведений казенний

наділ при надзвичайно виняткових обставинах. У

тому році відбулося одруження спадкоємця

престолу, майбутнього російського імператора

Олександра II з принцесою Гессен-

лютеранских и 5 католических колоний. С 1823 до

1842 годов, там возникло еще 12 колоний

евангелистов-лютеран.

В 1819 году приглашение иностранных граждан

для переселения прекратились. Российское

правительство предложило своим зарубежным

миссиям не выдавать больше паспортов, а также

денежной или любой другой помощи лицам,

желающих поселиться в России. «Под влиянием

размножения населения колоний, и создание

вследствие этого тесноты́ и недостаточности

отведенного им надела, - писал Линдеман, -

появилась потребность расширить эти начальные

участки. Откликаясь на эту потребность,

правительство заботливо расселяло прибывшее

население во вновь создаваемые для него колонии, и

отводило последним новые наделы, на тех же

льготных условиях, как и первоначальным. Этот

процесс продолжался до 1842 года. До этого времени

создалась, таким образом, путем внутреннего

расселения, на Волге и в Новороссийском крае 191

колония, где насчитывалось 9067 семей. Всем этим

колониям, был отведен «от казны» земельный надел,

в «бесспорное вечно наследственное владение».

Надел отводился от 30 до 65 десятин на хозяйство».

В целом, всем колониям до 1842 года, вновь

учрежденным в результате внутреннего расселения,

было выделено 531 437 десятин земли. Кроме того, в

то же время были устроены еще 222 семьи выходцев

из Швеции, которым отвели надел размером 10 614

десятин вблизи Берислава на Днепре, и 40 семей

французов из Швейцарии, (в Аккерманском уезде в

колонии Шаба), которые получили надел земли

площадью 3926 десятин.

После 1842 года, правительство прекратило

предоставление льготных казенных наделов

колониям, которые снова основывались. Лишь двум

из них в Мариупольском уезде, - Дармштадт и

Мариенфельд, - в 1843 году был отведен казенный

надел, при чрезвычайно исключительных

обстоятельствах. В том году состоялось

бракосочетание наследника престола, будущего

российского императора Александра второго с
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Дармштадтською, майбутньою царицею Марією

Олександрівною. Наречена попросила у свого

жениха дозволу поселити на півдні України, на

казенному земельному наділі, кілька відомих їй

селянських сімей з герцогства Гессен-

Дармштадтського. Олександр II виконав бажання

принцеси.

Зростаюча кількість населення вже існуючих

первісних колоній змушувала поселян

задовольняти надалі свої земельні потреби шляхом

купівлі нових ділянок у великих землевласників на

власні, приватні та громадські кошти. Деякі

громади брали необхідні їм ділянки землі в

довгострокову оренду і влаштовували на них

селища й хутори. Таким чином від первісних

колоній (з наділом від казни) почали

відгалужуватися (з 1842 р.) нові численні «дочірні»

колонії. В 1917 р. у 39 губерніях і областях Росії

налічувалося майже 2070 різних німецьких

поселень. Населення цих новостворених колоній

становило приблизно 1 млн. чол., а земельні

володіння досягали майже 3 мли. десятин.

принцессой Гессен-Дармштадтской, будущей

царицей Марией Александровной. Невеста попросила

у своего жениха разрешения поселить на юге

Украины, на казенном земельном наделе, несколько

известных ей крестьянских семей с герцогства

Гессен-Дармштадтского. Александр второй исполнил

желание принцессы.

Растущая численность населения уже

существующих первобытных колоний, заставляла

поселян удовлетворять в дальнейшем, свои земельные

потребности путем покупки новых участков у

крупных землевладельцев на собственные, частные и

общественные средства. Некоторые общины

принимали необходимые им участки земли в

долгосрочную аренду, и устраивали на них поселки и

хутора. Таким образом, от первоначальных колоний,

(с наделом от казны), начали ответвляться, (с 1842),

новые многочисленные «дочерние» колонии. В 1917,

в 39 губерниях и областях России, насчитывалось

почти 2070 различных немецких поселений.

Население этих новообразованных колоний,

составляло примерно 1 миллион человек, а земельные

владения достигали почти трех миллионов десятин.

Процес заснування й розвитку німецьких

колоній на півдні України відбувався досить

швидкими темпами. Якщо в 20-х роках XIX ст. у

Херсонській губернії існувало 40 поселень

німецьких колоністів, яким належало 182,7 тис.

десятин землі, Таврійській,— відповідно,— 50

поселень і 222,9 тис. десятин, Катеринославській

— 26 поселень і 71,5 тис. десятин землі, то в 1915

р. у Херсонській губернії німецькі та австро-

угорські піддані мали 987,2 тис. десятин землі (з

них 805,3 тис. десятин на приватному праві й 181,3

тис. десятин землі надільної землі), в Таврійській

губернії існувало 329 німецьких колоній, які

володіли 519 773 десятинами землі,

Катеринославській — 233 колонії з 282 827

десятинами землі.

Коли в роки першої світової війни вийшли укази

царського уряду від 2 лютого і 13 грудня 1915 р.

про припинення права іноземних громадян в Росії

Процесс создания и развития немецких колоний на

юге Украины, происходил достаточно быстрыми

темпами. Если в 20-х годах XIX века в Херсонской

губернии существовало 40 поселений немецких

колонистов, которым предстояло 182,7 тысяч десятин

земли, Таврической, - соответственно, - 50 поселений

и 222,9 тысяч десятин, Екатеринославской, - 26

поселений и 71,5 тысяч десятин земли, то в 1915 году

в Херсонской губернии, немецкие и австро-

венгерские подданные имели 987,2 тысяч десятин

земли, (из них 805,3 тысяч десятин на частном праве,

и 181,3 тысяч десятин земли надельной земли). В

Таврической губернии существовало 329 немецких

колоний, которые владели 519773 десятинами земли,

Екатеринославской, - 233 колонии с 282827 десятин

земли.

Когда в годы первой мировой войны, вышли указы

царского правительства от 2 февраля и 13 декабря

1915, о прекращении права иностранных граждан в
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на землеволодіння й землекористування, земельні

володіння німецьких колоністів поділялися на такі

групи.

1. Землі, які належали підданим Німеччини,

Австро-Угорщини і Туреччини. Вони становили

майже 500 тис. десятин.

2. Землі, які належали російським підданим

«німецького походження» не поселянам (міщанам,

купцям, дворянам, особам інтелектуальних

професій), тобто особам, взагалі не приписаним до

сільських громад і які прийняли російське

підданство до 1 січня 1880 р. Таких земель

зазначені вище укази взагалі не торкалися і всі

майнові права їх власників зберігалися в

попередньому вигляді. Плутанина в статистичних

даних не дає змоги більш-менш точно підрахувати

кількість таких земель.

3. Надільні землі, відведені колоністам від казни

під час початкового земле влаштування в період

1767—1842 рр. «на вічні часи». Ці землі

перебували у «безспірному вічному спадковому

володінні» німецьких колоністів, приписаних до

сільських громад і могли бути ними перепродані за

власним розсудом. Такі надільні землі не підлягали

відчуженню згідно з указом від 2 лютого і права їх

власників зберігалися. Надільних земель, які

належали колоніям на півдні України, налічувалося

майже 600 тис. десятин. Однак відповідно до указу

від 13 грудня 1915 р. ці землі підпадали під

примусове відчуження.

4. До четвертої групи відносилися землі, куплені

сільськими громадами колоністів або їх членами,

які створили товариство. Сюди ж входили землі,

приєднані до наділу, або які перейшли у власність

«дочірніх» колоній чи знаходились у приватному

володінні окремих колоністів. Такі землі на основі

указу від 2 лютого підлягали обов’язковому

негайному відчуженню в межах встановленої цим

документом прикордонної смуги в 150 верст

уздовж західного кордону Росії і 100 верст уздовж

південного.

России на землевладение и землепользование,

земельные владения немецких колонистов делились

на следующие группы.

1. Земли, принадлежащие подданным Германии,

Австро-Венгрии и Турции. Они составляли почти 500

тысяч десятин.

2. Земли, принадлежащие российским подданным

«немецкого происхождения", не поселянам,

(мещанам, купцам, дворянам, лицам

интеллектуальных профессий), то есть лицам, вообще

не приписанным к сельским общинам, и принявших

российское подданство к первому января 1880-го

года. Таких земель, указанные выше указы, вообще не

касались, и все имущественные права их владельцев

хранились в прежнем виде. Путаница в

статистических данных, не позволяет более или менее

точно, подсчитать количество таких земель.

3. Надельные земли, отведенные колонистам от

казны, во время начального землеустройства в период

1767 – 1842 г., "на вечные времена». Эти земли

находились в «бесспорном вечном наследственном

владении» немецких колонистов, приписанных к

сельским общинам, и могли быть ими перепроданы

по собственному усмотрению. Такие надельные

земли не подлежали отчуждению, в соответствии с

указом от 2 февраля, и права их владельцев

сохранялись. Надельных земель, принадлежавших

колониям на юге Украины, насчитывалось почти 600

тысяч десятин. Однако в соответствии с указом от 13

декабря 1915, эти земли попадали под

принудительное отчуждение.

4. К четвертой группе относились земли,

купленные сельскими общинами колонистов или их

членами, которые создали общество. Сюда же

входили земли, присоединенные к наделам, или

которые перешли в собственность «дочерних»

колоний, или находились в частном владении

отдельных колонистов. Такие земли, на основе указа

от 2 февраля, подлежали обязательному

немедленному отчуждению в пределах,

установленной настоящим документом пограничной

полосы в 150 верст вдоль западной границы России, и
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Указом від 13 грудня 1915 р. прикордонна смуга

відмінялася і відчужувалися всі куплені

німецькими колоністами землі. В записці

головноуправляючого землеробством і

землевпорядкуванням кількість цих земель

визначалась у 3 млн. десятин.

Оскільки іноземним підданим належало до 500

тис. десятин, а решта — 2,5 млн. — відносилася до

четвертої групи земельних володінь і належала

приватним землевласникам, примусовий її продаж

повинен був розпочатися з 1 січня 1917 р. За

повідомленням газети «Колокол», центральні

установи міністерства внутрішніх справ визначили

такі підсумкові дані земель, які підлягали

відчуженню у німців-колоністів:

а) володіння вихідців з воюючих" проти Росії країн

— 2 950 852 десятин; ,

б) володіння підданих цих країн — 71 405 десятин.

Всього — 3 256 733 десятин.

5. До п’ятої групи земель, які знаходились у

володінні поселян «німецького походження»,

належали наділи, орендовані приватними особами

або товариствами колоністів. Орендні договори

про найм такої землі громадами припинялися через

рік після опублікування списків таких володінь.

Деякі члени Ради міністрів на засіданні 2 травня

1915 р. висловлювалися проти законопроекту про

відчуження земельних володінь у німецьких

колоністів у Росії, який став згодом указом від 13

грудня того ж року. В журналі цього засідання

Микола II залишив резолюцію: «Необхідна і добра

справа. Цілком схвалюю і дам свої вказівки. Вся

суть питання в широкій скупці селянським банком

колоністських земель. Приступити до неї негайно,

а з метою поповнення необхідного запасу —

налагодити зараз же підготовку земель казенних».

Така позиція російського царя стала імпульсом для

шовіністичних виступів проти землеволодіння

громадян німецького походження ряду таких

міністрів, як Хвостов, Щегловітов, Штюрмер,

Кривошеїн, Маклаков та ін.

Звичайно, що при такій різноманітності

100 верст вдоль южной. Указом от 13 декабря 1915,

пограничная полоса отменялась, и отчуждались все

купленные немецкими колонистами земли. В записке

главного управляющего земледелием и

землеустройством, количество этих земель

определялась тремя миллионами десятин.

Поскольку иностранным подданным принадлежало

500 тыс. десятин, а остальные – 2,5 мил., - относилась

к четвертой группе земельных владений, и

принадлежала частным землевладельцам,

принудительный ее продаж, должен был начаться с 1

января 1917. По сообщению газеты «Колокол»,

центральные учреждения министерства внутренних

дел, определили следующие итоговые данные земель,

подлежащих отчуждению у немцев-колонистов. а),

владение выходцев из воюющих "против России

стран, - 2950852 десятины; б), владение подданных

этих стран - 71405 десятин. Всего - 3256733 десятин.

5. К пятой группе земель, находившихся во

владении поселян «немецкого происхождения»,

принадлежали наделы, арендованные частными

лицами или обществами колонистов. Арендные

договоры о найме такой земли общинами,

прекращались через год после опубликования

списков таких владений.

Некоторые члены Совета министров, на заседании

второго мая 1915 года, высказывались против

законопроекта, об отчуждении земельных владений в

немецких колонистов в России, ставшего

впоследствии указом от 13 декабря того же года. В

журнале этого заседания, Николай второй оставил

резолюцию. «Необходимое и хорошее дело. Вполне

одобряю и дам свои указания. Вся суть вопроса в

широкой скупке крестьянским банком колонистских

земель. Приступить к ней немедленно, а с целью

пополнения необходимого запаса, - наладить сейчас

же подготовку земель казенных». Такая позиция

русского царя, стала импульсом для

шовинистических выступлений против

землевладения граждан немецкого происхождения,

ряда таких министров, как Хвостов, Щегловитов,

Штюрмер, Кривошеин, Маклаков и других.

Конечно, при таком разнообразии землевладения и
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землеволодіння і землекористування серед

німецьких поселенців відбувався процес

диференціації: одні колоністи розорялися, інші

збагачувалися, скуповуючи земельні ділянки як у

своїх співвітчизників, так і російських та

українських поміщиків і селян. Часом вони

привласнювали громадські угіддя, які відводилися

кожній німецькій колонії для спільного

користування. Так, колоніст Я. Бішлер мав у

Херсонському повіті 4 володіння, які в цілому

становили 1072 десятини. П’яте володіння — 300

десятин — він подарував своєму синові О.

Бішлеру. Колоністці С. Е. Шейфеле належало 600

десятин землі в с. Григорівці Антоно-

Кодинцівської волості Одеського повіту. Ф. Ралл і

X. Міллер у Херсонській губернії мали 1962

десятини землі. Я. Зудерману в Бердянському

повіті Таврійської губернії належала величезна

економія, яка у 1916 р. оцінювалася майже в 900

тис. крб. Крім того, його дружина в

Мелітопольському повіті мала дві економії, в яких

налічувалося 3015 десятин землі*. Колоністу

Ранпеннінгу з с. Приписне Бердянського повіту на

подвірному праві належало понад 29 десятин та

біля с. Погранично — більш як 157 десятин землі.

На першій ділянці він збудував завод

сільськогосподарських машин і знарядь. Крім того,

на правах приватної власності він мав 2,5 тис.

десятин землі в Омському повіті Акмолінської

губернії, де збудував цегельний завод і розводив

племінну худобу.

землепользования, среди немецких поселенцев

происходил процесс дифференциации, одни

колонисты разорялись, другие обогащались, скупая

земельные участки как в своих соотечественников,

так и российских и украинских помещиков, и

крестьян. Порой они присваивали общественные

угодья, которые отводились каждой немецкой

колонии для общего пользования. Так, колонист

Бишлер имел в Херсонском уезде четыре владения,

которые в целом составляли 1072 десятины. Пятое

владения, - 300 десятин, - он подарил своему сыну

Бишлеру. Колонистке Шейфеле принадлежало 600

десятин земли в селе Григорьевке Антоно-

Кодинцивськой волости Одесского уезда. Ралли и

Миллер, в Херсонской губернии, имели 1962 десятин

земли. Зудерману в Бердянском уезде Таврической

губернии, принадлежала огромная экономия, которая

в 1916 году оценивалась почти в 900 тысяч рублей.

Кроме того, его жена в Мелитопольском уезде, имела

две экономии, в которых насчитывалось 3015 десятин

земли. Колонисту Ранпеннингу из села Приписное

Бердянского уезда, на подворном праве

принадлежало более 29 десятин, и в селе Погранично,

- более 157 десятин земли. На первом участке, он

построил завод сельскохозяйственных машин и

орудий. Кроме того, на правах частной

собственности, он имел 2,5 тысяч десятин земли в

Омском уезде Акмолинской губернии, где построил

кирпичный завод и разводил племенной скот.

Проте, крім наявності крупних землевласників

серед колоністів, можна навести багато прикладів

іншого плану. Так, сім’я колоністки М. Фрідзен у

кількості 11 чол. (3 сини, 4 дочки і 4 онуки)

володіла на подвірному праві в с. Хлібному

Богданівської волості Бердянського повіту

Таврійської губернії земельною ділянкою розміром

всього в 1200 кв. сажнів. Поселенець Й. Г. Дік,

який мав дружину, сина і 2 дочок, володів у с.

Новомолочанську Молочанської волості

Бердянського повіту на подвірному праві лише

ділянкою 266 кв. сажнів. Крім того, він ще

Однако, кроме наличия крупных землевладельцев

среди колонистов, можно привести много примеров

другого плана. Так, семья колонистки Фридзен, в

количестве 11 человек, (3 сына, 4 дочери и 4 внука),

владела на подворном праве, в селе Хлебном

Богдановской волости Бердянского уезда

Таврической губернии, земельным участком

размером всего в 1200 квадратных саженей.

Поселенец Й.Г. Дик, который имел жену, сына и двух

дочерей, владел в с. Новомолочанску, Молочанской

волости Бердянского уезда, владел по подворному

праву, лишь участком 266 кв. саженей. Кроме того, он
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користувався частиною землі громадського

володіння колоністів. Сім’ї Д. Й. Вінса, в якій було

4 сини і 5 дочок у с. Сарматово Богданівської

волості Таврійської губернії належало всього 1200

кв. сажнів на підвірному праві. А. Б. Янцен із с.

Яснополля тієї ж волості володіла ділянкою на

подвірному праві розміром 1400 кв. сажнів. Сім’я

Г. П. Гейнріх з 8 осіб у с. Суворовка тієї ж волості

мала земельну ділянку на подвірному праві

розміром в 1 200 кв. сажнів. Значна кількість

колоністів зберегла попередній наділ на

подвірному праві — 65 десятин, але багато з них

мали менші земельні ділянки — 15, 20 десятин.

Іншим місцем поселення німецьких колоністів

на Україні були Волинь, Поділля, Київщина,

пізніше — Харківщина і Чернігівщина. Перших

поселенців у цих регіонах царський уряд поселяв

на Київщині. Після 1830 р., коли процес

переселення посилився, колоністів направляли у

Подільску, а з 1840 р.— тільки у Волинську

губернії. Однак до початку 60-х років

позаминулого століття рух німецьких переселенців

у південно-західні губернії України проходив

порівняно повільно. До 1860 р. у трьох

вищезгаданих губерніях поселилося лише 2443

сім’ї.

Знищення кріпосного права спричинило нестачу

робочих рук у великих поміщицьких

господарствах. Це посилило приплив переселенців,

які осідали на приватних і орендованих землях без

прийняття російського підданства. Разом з тим

повстання 1863 р. у Польщі стало поштовхом до

переселення з привіслянських губерній на Волинь,

де революційний виступ був придушений швидше.

Починаючи з 1861 р., переселення німецьких

емігрантів на Україну стало масовим. До 1882 р.,

коли проводився аналіз процесу розміщення

іноземних поселенців у західній смузі Росії, у

Волинській, Подільській і Київській губерніях їх

уже налічувалося 93 108 чол., які на правах

власності та оренди володіли земельною площею

552 707 десятин. З них 399 953 десятини припадало

тільки на одну Волинську губернію, в якій

проживало понад 87 тис. колоністів. З 1882 р. до

еще пользовался частью земли общественного

владения колонистов. Семьи Винса, в которой было 4

сына и 5 дочерей, в селе Сарматов Богдановского

волости Таврической губернии, принадлежало всего

1200 квадратных саженей на подворном праве. Янцен

из села Яснополля, той же волости, владела участком

на подворном праве размером 1400 кв. саженей.

Семья Гейнрих из 8 чел. в селе Суворовка той же

волости, имела земельный участок на подворном

праве размером в 1200 кв. саженей. Значительное

количество колонистов сохранило предыдущий надел

на подворном праве, - 65 десятин, но многие из них

имели меньшие земельные участки, - 15, 20 десятин.

Другим местом поселения немецких колонистов на

Украине, были Волынь, Подолье, Киевщина, позже, -

Харьковщина и Черниговщина. Первых поселенцев в

этих регионах царское правительство поселяло на

Киевщине. После 1830 года, когда процесс

переселения усилился, колонистов направляли в

Подольскую, а с 1840, - только в Волынскую

губернии. Однако к началу 60-х годов позапрошлого

века, движение немецких переселенцев в юго-

западные губернии Украины, проходил сравнительно

медленно. К 1860 году в трех вышеупомянутых

губерниях поселилось только 2443 семьи.

Уничтожение крепостного права причинило

недостаток рабочих рук в крупных помещичьих

хозяйствах. Это усилило приток переселенцев,

оседавших на частных и арендованных землях, без

принятия российского подданства. Вместе с тем,

восстания 1863-го года в Польше, стало толчком к

переселению с Привислянских губерний на Волынь,

где революционное выступление было подавлено

быстрее. Начиная с 1861 года, переселение немецких

эмигрантов на Украину стало массовым. До 1882-го

года, когда проводился анализ процесса размещения

иностранных поселенцев в западной полосе России, в

Волынской, Подольской и Киевской губерниях их

уже насчитывалось 93108 человек, которые на правах

собственности и аренды, владели земельной

площадью 552707 десятин. Из них 399953 десятины

приходилось только на одну Волынскую губернию, в

которой проживало более 87 тыс. колонистов. С 1882

до 1890 г.г., количество иностранных поселенцев в
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1890 р. кількість іноземних поселенців у цій

губернії зросла десь на 128 % і в 1890 р. становила

майже 200 тис. чол. У 1885 р. була створена

комісія для розробки питання про заходи щодо

припинення припливу іноземців у прикордонні

губернії Росії. Комісія визнала цей процес

небезпечним і шкідливим для інтересів імперії.

Згідно з даними загального перепису в Росії

1897 р. російських підданих, які визнавали своєю

рідною мовою іноземну І займалися

землеробством, у Волинській губернії налічувалося

146 тис. чол. Дані міністерства внутрішніх справ

Росії свідчать про те, що німецьким колоністам на

Волині належало 700 тис. десятин.

Волинський губернатор 22 червня 1916 р. у

доповідній записці відзначав, що поза межі

губернії було виселлено німців-колоністів: у червні

1915 р.— 67 367 чол., жовтні-листопаді — 6409,

грудні — 8000, першому півріччі 1916 р.— 34 116

чол. Всього з початку 1916 р. кількість виселених з

Волині становила 115 889 чол.

У червні 1916 р. газета «Новое время»

повідомляла, що в знову зайнятій російською

армією Волинській губернії у віданні міністерства

землеробства було 7,5 тис. окремих володінь

німців загальною площею 99 тис. десятин. На цих

землях на правах орендаторів було поселено 140

тис. біженців. Волинське відділення Селянського

банку залишало за собою всі землі, секвестровані у

виселених звідти німецьких колоністів.

Великі землеволодіння німців-колоністів були і

в Київській губернії. Так, у Чорнобилі

спадкоємцям Рекк належав маєток площею 13 510

десятин. У приміському с. Деміївка під Києвом Г.

Мінуту на досить великій земельній ділянці

належав цегельний завод*. Іншому німецькому

колоністу — К. Мартіну, який у 1888 р. прийняв

російське підданство, належали маєтки площею

1340 десятин біля містечка Плисково і 1884

десятини — в селах Юшківці та Сабаровці. Крім

того, він орендував маєток Ягубець Уманського

повіту, власником якого були спадкоємці генерал-

этой губернии выросла где-то на 128% и в 1890 году

составила почти 200 тыс. человек. В 1885 году, была

создана комиссия для разработки вопроса о мерах по

прекращению притока иностранцев в пограничные

губернии России. Комиссия признала этот процесс

опасным и вредным для интересов империи.

Согласно данным всеобщей переписи в России

1897 года, российских подданных, которые

признавали своим родным языком иностранный, и

занимались земледелием, в Волынской губернии

насчитывалось 146 тыс. чел. Данные министерства

внутренних дел России свидетельствуют о том, что

немецким колонистам на Волыни принадлежало 700

тысяч десятин.

Волынский губернатор 22 июня 1916 г., в

докладной записке отмечал, что за пределы губернии

было выселено немцев-колонистов, в июне 1915 г., -

67367 человек, октябре-ноябре, - 6409, в декабре, -

8000, в первом полугодии 1916 г., - 34116 чел. Всего с

начала 1916 года, количество выселенных из Волыни

составляла 115889 человек.

В июне 1916-го года, газета «Новое время»

сообщала, что во вновь занятой русской армией

Волынской губернии, в ведении министерства

земледелия, было 7,5 тыс. отдельных владений

немцев, общей площадью 99 тыс. десятин. На этих

землях, на правах арендаторов, были поселены 140

тыс. беженцев. Волынское отделение Крестьянского

банка оставляло за собой все земли,

секвестрированные в выселенных оттуда немецких

колонистов.

Крупные землевладения немцев-колонистов были и в

Киевской губернии. Так, в Чернобыле наследникам

Рекк принадлежало имение площадью 13510 десятин.

В пригородном селе Демеевка под Киевом Минуту на

достаточно большом земельном участке принадлежал

кирпичный завод. Другому немецкому колонисту -

Мартину, который в 1888 году принял русское

подданство, принадлежали имения площадью 1340

десятин у городка Плискова, и 1884 десятины, - в

селах Юшковцы и Сабаровцы. Кроме того, он

арендовал имение Ягубец Уманского уезда,

владельцем которого были наследники генерал-
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ад’ютанта барона Майєндорфа. Разом із своїм

братом Мартін був власником більшості паїв

цукрового заводу при маєтку Верхнячка. Німець

Сетгофер володів маєтками у Сквирському повіті

біля містечка Корнин і цукровим заводом.

У Харківській губернії по різних повітах також

були розкидані володіння німецьких колоністів. За

даними К. Е. Ліндемана, там налічувалося 18 їхніх

колоній. Так, у Зміївському повіті чотирьом

німцям-колоністам належало 1110 десятин землі. В

Харківському повіті на хуторі Шевченка вдова

німецького підданого М. Підде мала понад 26

десятин землі, де були збудовані ситценабивна

фабрика і млин. Володіння німецьких колоністів

існували і в інших повітах — Охтирському,

Валківському, Сумському та Ізюмському. В

останньому налічувалося майже 15 поселень, у

володінні яких знаходилося майже 18 тис. десятин

землі. На території цього повіту між станціями

Лозова і Краматорська німці-колоністи збудували

кілька парових млинів. Крім них у колоніях діяли

цементні, цегельні, черепичні, паркетні заводи.

У Борзненському повіті Чернігівської губернії

німецькі колоністи поселилися ще за часів

царювання Катерини II. В 90-х роках XIX ст.

поселенці осідали в північній частині Новгород-

Сіверського повіту до самої р. Десни. Там вони

займалися головним чином тваринництвом. В 1917

р. у Чернігівській губернії налічувалося 9 поселень

німців.

адъютанта барона Майендорфа. Вместе со своим

братом, Мартин был владельцем большинства паев

сахарного завода при имении Верхнячка. Немец

Сетгофер, владел имениями в Сквирском уезде близ

городка Корнин, и сахарным заводом.

В Харьковской губернии, по разным уездах, также

были разбросаны владения немецких колонистов. По

данным Карла Эдуардовича Линдемана, там

насчитывалось 18 их колоний. Так, в Змиевском

уезде, четырем немцам колонистам принадлежало

1110 десятин земли. В Харьковском уезде на хуторе

Шевченко, вдова немецкого подданного Пидде, имела

более 26 десятин земли, где была построена

ситценабивная фабрика и мельница. Владения

немецких колонистов существовали и в других

уездах, - Ахтырском, Валковском, Сумском и

Изюмском. В последнем насчитывалось почти 15

поселений, во владении которых находилось почти 18

тысяч десятин земли. На территории этого уезда

между станциями Лозовая и Краматорская, немцы-

колонисты построили несколько паровых мельниц.

Кроме них, в колониях действовали цементные,

кирпичные, черепичные, паркетные заводы.

В Борзненском уезде Черниговской губернии,

немецкие колонисты поселились еще во времена

царствования Екатерины второй. В 90-х годах XIX

века, поселенцы оседали в северной части Новгород-

Северского уезда до самой реки Десны. Там они

занимались главным образом животноводством. В

1917 году, в Черниговской губернии насчитывалось 9

поселений немцев.

У німецьких колоніях — лютеранських,

католицьких, менонітських громадах — було дуже

розвинуте громадсько-політичне життя. Особливо

активно розвивався кооперативний рух, який

сприяв розв’язанню різних соціальних проблем.

Так, мешканці 1723 дворів колонії Гальбштадт

Бердянського повіту організували «Товариство

взаємного від вогню страхування», яке

застрахувало майно (нерухоме, рухоме, зерно,

фураж) на суму понад 6,5 млн. крб. У багатьох

поселеннях громадами створювалися сирітські

В немецких колониях, - лютеранских,

католических, меннонитских общинах, - было очень

развита общественно-политическая жизнь. Особенно

активно развивалось кооперативное движение,

которое способствовал решению различных

социальных проблем. Так, жители 1720 трех дворов

колонии Гальбштадт Бердянского уезда,

организовали «Общество взаимного от огня

страхования», которое застраховало имущество,

(недвижимое, движимое, зерно, фураж), на сумму

более 6,5 мил. рублей. Во многих поселениях
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каси. Вони розпоряджалися майном сиріт і

керувалися виборними особами, які піклувалися

про виховання і навчання дітей без батьків. У

Пришибській волості, розташованій на р.

Молочній, наприклад, в кожному з 27 її поселень

діяли такі каси. В деяких колоніях існували

особливі кредитні установи. Так, наприкінці XIX

ст. у Гальбштадті було засноване особливе

Молочанське товариство взаємного кредиту,

оборот якого у 1914 р. досягав майже 36 млн. крб.,

а чистий прибуток — 27,4 тис. крб. На 1 січня 1915

р. воно налічувало 1733 членів, переважно (1070

чол.) сільських господарств менонітів, лютеранів і

католиків. Слід зазначити, що ця сільська установа

була першою такого роду в Росії. До її виникнення

нічого подібного в російських селах не існувало.

Заслуговує на увагу й такий факт, що при

порівняно значному (для села, звичайно) обороті

цього своєрідного банка на зарплату його 3 членам

правління витрачалося всього 6,4 тис. крб. на рік.

Про активний розвиток громадського життя й

налагоджену організацію кредиту свідчить як

існування численних кредитних установ, так і

діяльність кількох освітніх товариств. У трьох

повітах однієї лише Херсонської губернії в

німецьких колоніях активно діяли 8 сирітських

позичково-ощадних кас, 8 товариств взаємного

кредиту, 10 — взаємного страхування від вогню, 7

товариств споживачів.

У багатьох поселеннях колоністів існували

громадські похоронні бюро. В Нейфрейденталі

було створено освітнє товариство, завданням якого

був збір коштів для утримання в колонії

середнього училища (з курсом перших 4-х класів

реального училища). З цією метою товариство

влаштовувало збори, проводило бесіди, різні

розважальні заходи тощо. «Нейфрейдентальське

товариство поселенців», яке налічувало 68 членів і

володіло 180 десятинами землі, подарувало йому 3

десятини землі. В училищі навчалися 75 учнів і

працювали 6 викладачів.

Два сільськогосподарських товариства були

засновані в колоніях Петроверовка та Армашовка.

общинами создавались сиротские кассы. Они

распоряжались имуществом сирот и управлялись

выборными лицами, заботились о воспитании и

обучении детей без родителей. В Пришибской

волости, расположенной на речке Молочной,

например, в каждом из 27 ее поселений действовали

такие кассы. В некоторых колониях существовали

особые кредитные учреждения. Так, в конце XIX века

в Гальбштадт, было основано особое Молочанское

общество взаимного кредита, оборот которого в 1914

достигал почти 36 мил. рублей, а чистая прибыль, -

27,4 тыс. рублей. На первое января 1915, оно

насчитывало 1733 члена, преимущественно, 1070

чел., сельских хозяйств меннонитов, лютеран и

католиков. Следует отметить, что это сельское

учреждение было первым, такого рода в России. До

его возникновения ничего подобного в российских

селах не было. Заслуживает внимания и тот факт, что

при сравнительно значительном, (для села, конечно),

обороте этого своеобразного банка, на зарплату его

трем членам правления, тратилось всего 6,4 тысячи

рублей на год.

Об активном развитии общественной жизни, и

отлаженной организации кредита, свидетельствует

как существование многочисленных кредитных

учреждений, так и деятельность нескольких

образовательных обществ. В трех уездах одной лишь

Херсонской губернии, в немецких колониях активно

действовали 8 сиротских ссудно-сберегательных касс,

8 обществ взаимного кредита, 10 - взаимного

страхования от огня, 7 обществ потребителей.

Во многих поселениях колонистов существовали

общественные похоронные бюро. В Нейфрейдентали

было создано образовательное общество, задачей

которого был сбор средств для содержания в колонии

среднего училища, (с курсом первых четырех классов

реального училища). С этой целью общество

устраивало собрание, проводило беседы, различные

развлекательные мероприятия и тому подобное.

«Нейфейдентальское общество поселенцев», которое

насчитывало 68 членов и обладало 180 десятинами

земли, подарило ему 3 десятины земли. В училище

учились 75 учеников и работали 6 преподавателей.

Два сельскохозяйственных общества были
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У Вормському училищі для глухонімих у 1914/15

навчальному році перебували понад 30 учнів (18

православних, 11 лютеранів, 3 католика і 1

баптист).

Взагалі навчання і виховання молодого

покоління в німецьких поселеннях на Україні було

системним і глибоко продуманим. Крім

початкових шкіл (церковно-приходських), які

існували майже в кожній колонії (загалом майже

тисяча в поселеннях південної України),

створювалися ще училища підвищеного типу, в

яких навчалися десятки тисяч дітей. Вони

утримувалися виключно на кошти приходу. В

менонітській Гальбштадтській волості

Бердянського повіту в кожній з 32 її колоній діяли

училища, в яких працював 41 вчитель і навчалися

1432 учні. На будівництво цих шкіл та їх

устаткування було витрачено 350 тис. крб., а

щорічне їх утримання коштувало 96,5 тис. крб. Усі

ці училища утримувалися на кошти самих громад і

від земства одержували лише по 25 крб. щорічно

на придбання наочного приладдя. Слід зазначити,

що і колонії поряд з селянами навколишніх сіл

несли витрати на утримання земських училищ.

Кошти для шкіл нагромаджувалися з

відрахувань від сільських громад і внесків таких

просвітницьких установ волості, як Менонітське

товариство заохочування освіти, Гальбштадтське

товариство жіночого училища, Орловське

училищне товариство, Орловське товариство

жіночого училища, Олександрівське училищне

товариство. Пожертвування були і від приватних

осіб.

Існували й так звані центральні училища, метою

яких було надання повнішої середньої освіти

молодим колоністам, а також підготовка вчителів

для початкових шкіл і волосних писарів для

колоній. Такі училища складалися з 4-х класів, в

яких навчалися від 70 до 250 дітей.

У південноукраїнських німецьких колоніях, за

неповними даними, існувала 21 центральна школа.

В Херсонській губернії вони діяли в колоніях

основаны в колониях Петроверовка и Армашовка. В

Вормском училище для глухонемых, в 1914 - 1915

учебном году, находилось более 30 учеников, (18

православных, 11 лютеран, 3 католика и 1 баптист).

Вообще, обучение и воспитание молодого

поколения в немецких поселениях на Украине, было

системным и глубоко продуманным. Кроме

начальных школ, (церковно-приходских), которые

существовали почти в каждой колонии, (всего около

тысячи в поселениях южной Украины), создавались

еще училища повышенного типа, в которых учились

десятки тысяч детей. Они содержались

исключительно на средства прихода. В меннонитской

Гальбштадтской волости Бердянского уезда, в каждой

из 30 двух ее колоний действовали училища, в

которых работал 41 учитель и учились 1432 ученика.

На строительство этих школ и их оборудование было

потрачено 350 тысяч рублей, а ежегодное их

содержание стоило 96,5 тысяч рублей. Все эти

училища содержались на средства самих общин, и от

земства получали только по 25 рублей ежегодно, на

приобретение наглядных пособий. Следует отметить,

что и колонии рядом с крестьянами окрестных

деревень, несли расходы на содержание земских

училищ.

Средства для школ накапливались из отчислений от

сельских общин, и взносов таких просветительских

учреждений волости, как Меннонитское общество

поощрения образования, Гальбштадтское общество

женского училища, Орловское училищное общество,

Орловское общество женского училища,

Александровское училищное общество.

Пожертвования были и от частных лиц.

Существовали и так называемые центральные

училища, целью которых было предоставление более

полного среднего образования молодым колонистам,

а также подготовка учителей для начальных школ, и

волостных писарей для колоний. Такие училища

состояли из четырех классов, в которых обучались от

70 до 250 детей.

В южно-немецких колониях, по неполным

данным, была 20 одна центральная школа. В

Херсонской губернии они действовали в колониях
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Маріїнське, Гофнунгсталь, Ландау, Нейшензе,

Таврійській — Пришиб, Нейгальбштадт,

Гальбштадт (при цьому центральному училищі

діяли також дворічні підготовчі курси, які щорічно

закінчували 10—20 осіб), Орлов, Александеркроне,

Гнаденфельд, Нейзац, Цюріхталь, Каразан, Щпат,

Шенфельд. Училище в колонії Нейзац було

засноване в Криму в 1876 р. Протягом 20 років з

часу свого виникнення його закінчили 420 учнів. З

них повний курс — 282 чол., 84 випускники

працювали потім вчителями початкових шкіл, 20

— поступили в різні вищі навчальні заклади, 36 —

займалися господарською діяльністю. В

Катеринославській губернії центральні училища

діяли в колоніях Хортиця, Павлівна,

Олександрівськ, Нью-Йорк, Ніколайполь.

У 1914 р. в цих навчальних закладах навчалися

2219 молодих людей. Крім них, у колоніях Нью-

Йорк, Гальбштадт, Пришиб, Маріїнське,

Ейгенфельд, Ландау, Карлсруе, Хортиця, Окреч

існували ще спеціальні 4-х класні жіночі училища.

В поселенні Окреч (Крим) такий навчальний

заклад відкрився в 1913 р. і на його спорудження

було витрачено понад 87 тис. крб. Крім того,

будівництво допоміжних приміщень обійшлося ще

в 20 тис. крб. Всі ці кошти збиралися громадою, до

складу якої входили 300 колоністів. Вони

зобов’язалися щорічно вносити певні суми на

утримання училища. Для цього більшість членів

товариства на демократичних засадах встановили

для себе податок розміром 50 коп. з кожної

десятини їх володінь. Загалом це становило значну

суму — 45 тис. крб. Таким чином, училище в

колонії Окреч не коштувало державі й місцевому

земству жодної копійки.

Мариинское, Гофнунгсталь, Ландау, Нейшензе,

Таврический - Пришиб, Нейгальбштадт, Гальбштадт -

при этом центральном училище действовали также

двухлетние подготовительные курсы, которые

ежегодно заканчивали 10-20 человек, Орлов,

Александеркроне, Гнаденфельд, Нейзац, Цюрихталь,

Каразан, Щпат, Шенфельд. Училище в колонии

Нейзац, было основано в Крыму в 1876 году. В

течение 20 лет с момента своего возникновения, его

закончили 420 учащихся. Из них полный курс, - 282

человека, 84 выпускника работали потом учителями

начальных школ, 20 - поступили в различные высшие

учебные заведения, 36 - занимались хозяйственной

деятельностью. В Екатеринославской губернии

центральные училища действовали в колониях

Хортица, Павловна, Александровск, Нью-Йорк,

Николайполь.

В 1914г., этих учебных заведениях учились 2219

молодых людей. Кроме них, в колониях Нью-Йорк,

Гальбштадт, Пришиб, Мариинское, Ейгенфельд,

Ландау, Карлсруэ, Хо́ртица, Окреч существовали еще

специальные четырех классные женские училища. В

поселении Окреч, (Крым), такое учебное заведение

открылось в 1913. И на его сооружение было

потрачено более 87 тыс. рублей. Кроме того,

строительство вспомогательных помещений

обошлось еще в 20 тысяч рублей. Все эти средства

собирались обществом, в состав которого входили

300 колонистов. Они обязались ежегодно вносить

определенные суммы на содержание училища. Для

этого большинство членов общества на

демократических началах, установили для себя налог

в размере 50 коп. с каждой десятины их владений. В

целом это составило значительную сумму, - 45 тыс.

руб. Таким образом, училище в колонии Окреч ни

стоило государству и местному земству ни копейки.

Чотирикласне чоловіче реальне училище

існувало в колонії Нейфрейденталь. Класична

чоловіча гімназія діяла в поселенні Тарутіно. В ній

навчалися 228 чол., а в приватній гімназії колонії

Карлсруе — 135 гімназистів. Прогімназія для

хлопчиків знаходилася в поселенні Кронау, жіноча

гімназія — в колонії Пришиб. Спеціальні

Четырехклассное мужское реальное училище

существовало в колонии Нейфрейденталь.

Классическая мужская гимназия действовала в

поселении Тарутино. В ней учились 228 человек, а в

частной гимназии колонии Карлсруэ - 135

гимназистов. Прогимназия для мальчиков находилась

в поселении Крона́у, женская гимназия - в колонии
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комерційні училища мали колонії Гальбштадт (175

чол.) і Гнаденфельд (210 чол.). В цілому ж у трьох

гальбштадтських училищах — центральному,

комерційному й жіночому — в 1914 р. навчався

681 учень. У цих двох поселеннях діяли ще й дві

торгові школи.

В Ейгенфельдському сільськогосподарському

шестикласному училищі, в якому був і спеціальний

підготовчий клас, навчалися 270 чол. Воно мало

навчальне господарство площею 60 десятин. Це

училище в Мелітопольському повіті було

засноване в 1906 р. з ініціативи пастора Я. Штаха.

Землю для цього навчального закладу — 50

десятин — подарував колоніст І. Брауп, а до цього

були приєднані ще 60 десятин землі, подаровані

деякими колоніями — Ейгенфельд, Кайзерталь і

Марієнфельд.

Соціальному забезпеченню в німецьких

колоніях приділялася велика увага. Так, у

поселенні Кічкас працювала спеціальна лікарня

«Віфанія» для душевнохворих та епілептиків на

200 місць. Вона була відкрита в 1911 р. на кошти

менонітської громади. Вартість споруджених

будівель та їх устаткування становила майже 160

тис. крб.

Притулки та лікарні існували і в колоніях

Маріїнське, Ксенієвка, Ландау, Арциз, Сарата,

Фріденталь, Гальбштадт, Гнаденфельд. В притулку

«Віфанія» колонії Маріїнське (Одеський повіт) у

1915 р. перебували 105 знедолених людей, у

притулку для сиріт — 40 дітей, а в заснованому ще

в 1897 р. шпиталі малося 20 стаціонарних місць

для хворих. У цих трьох закладах працювали 20

сестер-жалібниць, керував ними особливий комітет

під головуванням місцевого пастора, до якого

входили церковні старости та обраний член. Кошти

для цих установ надходили від сільських громад і

родичів хворих та окремих пожертвувань

приватних осіб.

У лікарні колонії Фріденфельд в 1907 р. лікувалися

15 тис. амбулаторних і 250 стаціонарних хворих. У

двох колоніях Молочанського менонітського

округу — Гальбштадт і Гнаденфельд — діяли 3

Пришиб. Специальные коммерческие училища имели

колонии Гальбштадт (175 человек), и Гнаденфельд

(210 человек). В целом же в трех гальбштадтських

училищах, - центральном, коммерческом и женском, -

в 1914 году учился 681 ученик. В этих поселениях

действовали еще и две торговые школы.

В Ейгенфельдському сельскохозяйственном

шестиклассном училище, в котором был и

специальный подготовительный класс, учились 270

человек. Оно имело учебное хозяйство площадью 60

десятин. Это училище в Мелитопольском уезде было

основано в 1906 году по инициативе пастора Штах.

Землю для этого учебного заведения, - 50 десятин, -

подарил колонист Брауп, а до этого были

присоединены еще 60 десятин земли, подаренные

некоторыми колониями, - Ейгенфельд, Кайзерталь и

Мариенфельд.

Социальному обеспечению в немецких колониях

уделялось большое внимание. Так, в поселении

Кичкас работала специальная больница, «Вифания»

для душевнобольных и эпилептиков на 200 мест. Она

была открыта в 1911 году на средства менонитской

общины. Стоимость построенных зданий и их

оборудования составила почти 160 тысяч рублей.

Приюты и больницы существовали и в колониях

Мариинское, Ксениевка, Ландау, Арциз, Сарата,

Фриденталь, Гальбштадт, Гнаденфельд. В приюте

«Вифания» колонии Мариинское, (Одесский уезд), в

1915 г. находились 105 обездоленных людей, в

приюте для сирот, - 40 детей. А в основанном еще в

1897 году госпитале, имелось 20 стационарных мест

для больных. В этих трех заведениях работали 20

сестер милосердия, руководил ими особый комитет

под председательством местного пастора, в который

входили церковные старосты и выбранный член.

Средства для этих учреждений, поступали от

сельских общин и родственников больных, и

отдельных пожертвований частных лиц.

В больнице колонии Фриденфельд, в 1907 году

лечились 15 тыс. амбулаторных и 250 стационарных

больных. В двух колониях Молочанского

меннонитского округа, - Гальбштадт и Гнаденфельд, -
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приватні лікарні, в двох з яких були рентген-

кабінети. Вони утримувалися на кошти місцевих

колоністів і ними охоче користувалися особи

православного духовенства з навколишніх сіл, а

також заможні російські чиновники, службовці та

члени їх сімей. У 1911 р. в лікарні колонії Орлов

лікувалися 507 осіб. Лікарня колонії Мунтау

(заснована в 1899 р. колоністом Ф. Валл) спочатку

коштувала 75 тис. крб., а в 1911 р. на її розширення

було витрачено ще 29 тис. крб. Медичну допомогу

того ж року в ній одержували 540 хворих, у 1914

р.— 803 чол., з них 271 православний. Лікарню

обслуговували 3 лікарі й 12 медичних сестер, її

річний бюджет досягав 40 тис. крб., які надходили

від менонітської громади кількох колоній.

Олександрійська богодільня в колонії Сарата

була відкрита в 1865 р. Вона об’єднувала притулок

для невиліковуваних хворих і людей похилого

віку, лікарню й школу сестер-жалібниць. Керував

цією установою місцевий пастор А. Майєр та

особлива попечительська рада з 8 пасторів

навколишніх приходів і з 14 обраних впливових

осіб колонії. В 1908 р. турботами попечительства

було зведено два нових будинки для богодільні

загальною вартістю 17,6 тис. крб., а ще через два

роки — спеціальний корпус для амбулаторії та

операційного залу, ванних кімнат і кількох палат.

Філіал Олександрівської богодільні для утримання

людей похилого віку відкрився в колонії Арциз, в

якому знаходилися і представники місцевого

населення. В лікарні протягом 1865—1891 рр.

лікувалися 2130 хворих.

На добровільні пожертвування менонітських

громад утримувався Крушанський притулок

Гальбштадтської округи. В 1911 р. там

знаходилися 44 чол. Деякі з них в міру своїх сил

брали участь у польових, садових та огородніх

роботах і займалися легкими ремеслами. Гроші,

виручені від продажу цих виробів, надходили до

місцевої каси і використовувалися на потреби

хворих. У менонітському притулку сестер-

жалібниць «Марія» щорічно навчалися 15 дівчат,

яких потім направляли в лікарні.

действовали 3 частные больницы, в двух из которых

был рентген. Они содержались на средства местных

колонистов и ими охотно пользовались лица

православного духовенства из окрестных деревень, а

также состоятельные российские чиновники,

служащие и члены их семей. В 1911 году в больнице

колонии Орлов, лечились 507 чел. Больница колонии

Мунтай, основаная в 1899 году колонистом Валл,

сначала стоила 75 тыс. руб., а в 1911 г. на ее

расширение было потрачено еще 29 тыс. рублей.

Медицинскую помощь того же года в ней получали

540 больных, в 1914 - 803 человека, из них 271

православный. Больницу обслуживали 3 врача и 12

медсестер, ее годовой бюджет достигал 40 тыс. руб.,

которые поступали от менонитской общины

нескольких колоний.

Александрийская богадельня в колонии Сарата,

была открыта в 1865 году. Она объединяла приют для

неизлечимых больных и пожилых людей, больницу и

школу сестер милосердия. Руководил этим

учреждением местный пастор Майер, и особый

попечительский совет, из 8 пасторов окружных

приходов, и с 14 избранных влиятельных лиц

колонии. В 1908 году, заботами попечительства были

возведены́ два новых дома для богадельни, общей

стоимостью 17,6 тыс. руб. А через два года, -

специальный корпус для амбулатории и

операционного зала, ванных комнат и нескольких

палат. Филиал Александровской богадельни, для

содержания людей преклонного возраста, открылся в

колонии Арциз, в котором находились и

представители местного населения. В больнице в

течение 1865-1891 г., лечились 2130 больных.

На добровольные пожертвования меннонитских

общин, содержалось Крушанское прибежище

Гальбштадтского округа. В 1911, там находились 44

чел. Некоторые из них, в меру своих сил, участвовали

в полевых, садовых и огородных работах, и

  з анимались легкими ремеслами. Деньги,

вырученные от продажи этих изделий, поступали в

местные кассы, и использовались на нужды больных.

В меннонитском прибежище сестер жалобщиц

«Мария», ежегодно обучались 15 девушек, которых

затем направляли в больницу.
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Сирітський притулок у колонії Гросвейде був

заснований в 1906 р. на кошти приватної особи —

колоніста-меноніта А. Гардера. Він продав свою

землю в Криму і купив у даному поселенні місце

для будівлі, вклавши у цю справу всі свої кошти. В

1912 р. у притулку утримувалися 40 дітей-сиріт.

Менонітська громада надавала йому постійну

матеріальну допомогу. Протягом перших п’яти

років притулок спорудив на власній землі будинок

вартістю 12 тис. крб. Засновнику притулку та його

родині у справі виховання дітей допомагали 4

сестри-жалібниці.

Притулки для глухонімих дітей існували в

колоніях Tire (з 1885 р.), Вормс і Пришиб (з 1887

р.). У них навчалися понад 200 дітей. З

опублікованого звіту однієї з таких установ у

колонії Вормс (Херсонська губ.) видно, що

утримувалася вона на кошти місцевого

«Товариства для виховання глухонімих дітей»,

статут якого було затверджено 10 червня 1894 р.

Останнє спорудило будинок притулку зі всіма

допоміжними службами, витративши при цьому

понад 26 тис. крб. Щорічне утримання притулку

обходилося понад 10 тис. крб. Це були внески 2

тис. членів названого товариства, одноразові

пожертвування колоністів, невеликі субсидії від

казни і земства Херсонської губернії та

Херсонського земського банку. В 1915 р. у

притулку виховувалися 24 хлопчики і 12 дівчаток

віком від 9 до 16 років. З часу заснування цього

закладу там навчалися 179 дітей. Ті, що закінчили

курс, заробляли собі па життя ремеслами, якими

вони оволоділи в притулку. Деякі займалися потім

сільським господарством, бджолярством,

виноробством. Керував притулком пастор Адт. У

1915/16 навчальному році там навчалися 30 учнів.

З них — 15 православних, 9 лютеранів, 3 католики

і по одному учню вірмено-григоріанського

віросповідання, баптист та іудей. Це свідчило про

відсутність у німецьких колоніях релігійної та

національної нетерпимості.

Сиротский приют в колонии Гросвейде был

основан в 1906 году на средства частного лица, -

колониста-меннонита Гардера. Он продал свою

землю в Крыму, и купил в данном поселении место

для постройки, вложив в это дело все свои средства.

В 1912 году, в приюте содержались 40 детей-сирот.

Меннонитская община надавала ему постоянную

материальную помощь. В течение первых пяти лет

прибежище соорудило на своей земле дом

стоимостью 12 тысяч рублей. Основателю

прибежища и его семье, в деле воспитания детей,

помогали 4 сестры жалобщицы.

Приюты для глухонемых детей существовали в

колониях Тиге, (с 1885-го года), Вормс и Пришиб, (с

1887 года). В них учились более двухсот детей. Из

опубликованного отчета одной из таких учреждений в

колонии Вормс, (Херсонская губерния), видно, что

содержалась она на средства местного «Общества для

воспитания глухонемых детей», устав которого был

утвержден 10 июня 1894 года. Последнее, построило

здание приюта со всеми вспомогательными

службами, потратив при этом более 26 тысяч рублей.

Ежегодное содержание приюта обходилось более 10

тысяч рублей. Это были взносы двух тысяч членов

названного общества, одноразовые пожертвования

колонистов, небольшие субсидии от казны и земства

Херсонской губернии, и Херсонского земского банка.

В 1915 году, в приюте воспитывались 24 мальчика и

12 девочек, в возрасте от 9 до 16 лет. С момента

основания этого заведения, там учились 179 детей.

Окончившие курс, зарабатывали себе на жизнь

ремеслами, которыми они овладели в приюте.

Некоторые занимались потом сельским хозяйством,

пчеловодством, виноделием. Руководил прибежищем

пастор Адт. В 1915-16 учебном году, там учились 30

учеников. Из них, - 15 православных, 9 лютеран, 3

католики и по одному ученику армяно-

григорианского вероисповедания, баптист и иудей.

Это свидетельствовало об отсутствии в немецких

колониях религиозной и национальной нетерпимости.

В Марийському училищі глухонімих у колонії

Tігe 6 досвідчених педагогів у 1911/12 р. навчали

В Марийском училище глухонемых в колонии

Tиге 6 опытных педагогов в 1911-1912 г. обучали 34
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34 глухонімих дітей. В колоніях діяли й інші

просвітницькі установи, які утримувалися на

кошти поселенців. Так, у Гальбштадті

(перейменованого в роки війни в Молочанськ)

діяло «Молочанське товариство сільського

господарства», засноване в 1912 р. Відповідно до

звіту за 1912/13 р. воно складалося з трьох комісій:

рільництва, конярства, скотарства, які активно

діяли в своїх галузях.

У тому ж Гальбштадті в 1904 р. було засновано

«Молочанський відділ імператорського

Російського товариства плодівництва». Він набув

великого значення і впливу у справі ефективного

промислового розвитку плодівництва в безмежних

районах степової Росії. Для цього відділ створив

показовий сад і розсадник, з якого розповсюджував

багато плодових дерев цінних сортів у навколишні

села. Волосний сход відвів під цей сад 15 десятин

землі, на якій восени 1915 р. росло 4320 дерев

найцінніших сортів. В саду працювали учнями 11

юнаків (7 православних і 4 меноніти), з яких

згодом виходили досвідчені садівники. На кількох

виставках у провінціальних містах і Петрограді

відділ відзначався високими нагородами —

золотими та срібними медалями за експоновані

ним плоди і цінні сорти дерев. Він брав активну

участь у складанні асортименту для державних

розсадників у Новоросійських губерніях.

Як зазначав К. Е. Ліндеман, німецькі колоністи

протягом 100 — 150 років «...перетворили голі і не

використовувані тоді степи Новоросії, Криму та

Закавказзя в родючі поля, в багаті сади, в доходні

виноградники і сприяли поширенню поліпшеного

господарства навколо своїх поселень. Створюючи

своє щастя і добробут, вони разом з тим

допомагали зростанню добробуту всього краю і

навчили співвітчизників служінню вітчизняним

ідеалам і широкому благодійництву».

Вся господарська, громадська і культурна

діяльність німецьких колоністів у Росії спростовує

й такі невірні твердження, що, мовляв, вони,

мешкаючи поряд з місцевим населенням, не

вступали з ним в тісні контакти і навіть не вчилися

глухонемых детей. В колониях действовали и другие

просветительские учреждения, которые содержались

на средства поселенцев. Так, в Гальбштадте,

(переименованного в годы войны в Молочанск),

действовало «Молочанское общество сельского

хозяйства», основанное в 1912 г. Согласно отчету за

1912/13 г., оно состояло из трех комиссий,

полеводства, коневодства, скотоводства, которые

активно действовали в своих отраслях.

В том же Гальбштадте, в 1904 году, было основано

«Молочанский отдел императорского Российского

общества плодоводства». Он приобрел большое

значение и влияние в деле эффективного

промышленного развития плодоводства, в

безграничных районах степной России. Для этого

отдел создал показательный сад и питомник, из

которого распространял много плодовых деревьев

ценных сортов в окрестные села. Волостной сход

отвел под этот сад 15 десятин земли, на которой

осенью 1915 г., росло 4320 деревьев ценных сортов. В

саду работали учениками 11 парней, (7 православных

и 4 меннонита), из которых впоследствии выходили

опытные садоводы. На нескольких выставках в

провинциальных городах и Петрограде, отдел

отмечался высокими наградами, - золотыми и

серебряными медалями за экспонируемые им плоды и

ценные сорта деревьев. Он принимал активное

участие в составлении ассортимента для

госпитомников в Новороссийской губернии.

Как отмечал К. Э. Линдеман, немецкие колонисты в

течение 100-150 лет, "...превратили голые и не

используемые тогда степи Новороссии, Крыма и

Закавказья, в плодородные поля, в богатые сады, в

доходные виноградники, и способствовали

распространению улучшенного хозяйства вокруг

своих поселений. Создавая свое счастье и

благополучие, они вместе с тем помогали росту

благосостояния всего края, и научили

соотечественников служению отечественным

идеалам, и широкой благотворительности».

Вся хозяйственная, общественная и культурная

деятельность немецких колонистов в России

опровергает и такие неверные утверждения, что, мол,

они, живя рядом с местным населением, не вступали
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його мови. «Все це є також цілковитою неправдою

і зловмисною брехнею,— писав К. Е. Ліндеман.—

Там, де поселення німців і села російських селян

знаходяться в близькому сусідстві, там між тими й

іншими давно вже встановилися дружні

господарські і торгові відносини. Російські й

німецькі сім’ї інколи рідняться через шлюби їх

дітей. Багато колоністів дали синам своїм освіту в

російських гімназіях та університетах і послали їх

потім на службу державі у внутрішніх губерніях

Росії та її столицях. Багато осіб, які займають

високі посади в армії, є також дітьми колоністів-

німців. Багато з них прославилися в справах

останньої великої війни. Понад 150 тис. молодих

людей із сімей поселенців німців бореться проти

ворогів у рядах російської армії. При оволодінні

Ерзерумом у лютому 1916 р. Кавказькою армією

понад 40 % її складу становили німці Південної

Росії... Всі чоловіки південних німецьких колоній

цілком вільно володіють російською мовою».

Про цілковиту відсутність релігійної ворожнечі

між поселенцями й місцевими жителями свідчить

той факт, що в таких німецьких колоніях, як

Ландау, Тарутіно, Хортиця, Гальбштадт діяли

православні храми, а в Олександрійську —

часовня, в спорудженні яких брали участь

колоністи — лютерани і католики. При цьому вони

вносили і пожертвування. В колонії Ландау

німецька громада дала 1 тис. крб. на придбання

ділянки з метою спорудження на ній будинку для

православного священика. Гальбштадтська

волосна громада з 1898 р. до 1912 р. субсидувала

церковно-приходській школі при місцевій

православній церкві кошти на її спорудження і

устаткування загалом майже 4 тис. крб. і відвела

земельну ділянку для зведення земського училища,

заплативши за нього 3 тис. крб.

Вигаданим є і твердження окремих

шовіністичних кіл про те, що в Новоросійських

губерніях представники німецьких колоністів

заволоділи земствами особливо в роки першої

світової війни, витіснивши російських людей із

складу земських гласних. Однак факти свідчать

про інше. Так, в Одеському повіті обиралися

с ним в тесные контакты, и даже не учились его речи.

«Все это также полной неправдой и злонамеренной

ложью, - писал Линдеман - Там, где поселения

немцев и села русских крестьян находятся в близком

соседстве, там между теми и другими давно уже

установились дружеские хозяйственные и торговые

отношения. Российские и немецкие семьи иногда

роднятся через браки их детей. Многие колонисты

дали сыновьям своим образование в российских

гимназиях и университетах, и   п ослали их потом

на службу государству во внутренних губерниях

России и ее столицах. Многие лица, которые

занимают высокие должности в армии, есть также

детьми колонистов-немцев. Многие из них

прославились в делах последней войны. Более 150

тысяч молодых людей из семей поселенцев немцев,

борется против врагов в рядах российской армии. При

овладении Эрзерум в феврале 1916 г. Кавказской

армией, более 40% ее состава составляли немцы

Южной России... Все мужчины южных немецких

колоний вполне свободно владеют русским языком».

О полном отсутствии религиозной вражды между

поселенцами и местными жителями свидетельствует

тот факт, что в таких немецких колониях, как Ландау,

Тарутино, Хортица, Гальбштадт действовали

православные храмы, а в Александрийске - часовня, в

строительстве которых принимали участие

колонисты, - лютеране и католики. При этом они

вносили и пожертвования. В колонии Ландау

немецкая община дала одну тысячу рублей на

приобретение участка, с целью строительства на ней

дома для православного священника. Гальбштадтская

волостная община с 1898 до 1912 г. субсидировала

церковно-приходской школе, при местной

православной церкви, средства на ее сооружение и

оборудование, в целом почти 4 тыс. рублей, и отвела

земельный участок для возведения земского училища,

заплатив за него 3 ты. рублей.

Вымышленным и утверждение отдельных

шовинистических кругов о том, что в

Новороссийской губернии представители немецких

колонистов завладели земствами, особенно в годы

первой мировой войны, вытеснив русских людей из

состава земских гласных. Однако факты говорят о
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всього 36 земських гласних (в тому числі від

землевласників 24 гласних — з них 18 дворян і 6

— ні). Селяни із свого середовища обирали 9 осіб,

а решта 3 — по одному від Одеси, духовенства й

казни. Таким чином, німці могли пройти в земство

лише від курії землевласників, тобто від 6 осіб. У

1912 р. німці становили понад 80% з тих, хто

прийшов на вибори від курії землевласників-

недворян. Абсолютною більшістю було обрано 3

росіянина і 4 німця.

Катеринославському губернському земстві з 60

осіб усіх гласних лише троє мали німецькі

прізвища. З 82 гласних Херсонського губернського

земського зібрання тільки 9 осіб були німцями. До

Таврійського губернського земського зібрання у

1915 р. входило 49 гласних, з яких лише 6 мали

німецьке походження, причому двоє з них були

православними.

Коли в роки першої світової війни царський

уряд почав відбирати землю у німців-колоністів на

півдні України і переселяти їх з південно-західних

губерній країни, відомий письменник і великий

гуманіст В. Г. Короленко писав: «Те, що коїться

тепер над російськими німцями, є величезною

несправедливістю, сліпою, стихійною, шкідливою і

ганебною для Росії, якій доведеться довго

згадувати її з соромом і болем...». Захист

російських німців від «кричущої

несправедливості», вважав письменник, є не лише

захистом російських німців», а й всієї російської

вітчизни від тяжкого докору, готового лягти на неї

незмитою плямою».

Таким чином, німецькі поселенці півдня

України, які вважали Росію своєю батьківщиною,

брали активну участь в економічному,

громадському і культурному житті

багатонаціональної Російської імперії,

переживаючи з росіянами, українцями та іншими

народами і радість творчої праці в мирні часи, і

горе в роки воєнного лихоліття, роблячи свій

посильний внесок як у всебічний розвиток країни,

так і в захист своєї другої батьківщини на полях

воєнних битв. Аналіз історичного шляху німецьких

другом. Так, в Одесском уезде избирались всего 36

земских гласных, (в том числе от землевладельцев 24

гласных, - из них 18 дворян и 6 - нет). Крестьяне из

своей среды выбирали 9 чел., а остальные 3, - по

одному от Одессы, духовенства и казны. Таким

образом, немцы могли пройти в земство только от

курии землевладельцев, то есть от 6 человек. В 1912-

м году немцы становили более 80% из тех, кто

пришел на выборы от курии землевладельцев-

недворян. Абсолютным большинством было выбрано

3 россиянина и 4 немца.

В Екатеринославском губернском земстве, из 60

человек всех гласных только трое имели немецкие

фамилии. С 82 гласных Херсонского губернского

земского собрания только 9 чел. были немцами. До

Таврического губернского земского собрания в 1915

входило 49 гласных, из которых только 6 имели

немецкое происхождение, причем двое из них были

православными.

Когда в годы первой мировой войны царское

правительство начало отбирать землю у немцев-

колонистов на юге Украины, и переселять их из юго-

западных губерний страны, известный писатель и

великий гуманист Владимир Галактионович

Короленко писал, «То, что происходит сейчас над

российскими немцами, является огромной

несправедливостью, слепой, стихийной, вредной и

позорной для России, которую придется долго

вспоминать ей с позором и болью...». Защита

российских немцев от «вопиющей

несправедливости», считал писатель, является не

только защитой российских немцев», но и всего

российского отечества от тяжелого упрека, готового

лечь на нее незмытым пятном».

Таким образом, немецкие поселенцы юга Украины,

которые считали Россию своей родиной, активно

участвовали в экономической, общественной и

культурной жизни многонациональной Российской

империи, переживая с русскими, украинцами и

другими народами и радость творческого труда в

мирное время, и горе в годы военного лихолетья,

делая свой посильный вклад как в всестороннее

развитие страны, так и в защиту своей второй родины
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колоній у країні дає підставу стверджувати, що

історія німецьких колоністів є невід’ємною

частиною історії Росії й України. І ця цікава

проблема, ще майже не висвітлена в нашій

літературі чекає своїх об’єктивних дослідників.

на полях военных сражений. Анализ исторического

пути немецких колоний в стране дает основание

утверждать, что история немецких колонистов

является неотъемлемой частью истории России и

Украины. И эта интересная проблема, еще почти не

освещена в нашей литературе, ждет своих

объективных исследователей.


