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ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НІМЕЦЬКИХ 
' КОЛОНІЙ ПІВДНЯ У КРА ЇН И  

(кінець XVIII — початок XIX ст.) *

Виникнення іноземних колоній на півдні України пов’язане з вхо
дженням спочатку Лівобережної, а пізніше і Правобережної України до 
складу Російської імперії, з наслідками російсько-турецьких війн, другої 
половини X V III ст. Російський уряд був зацікавлений у якнайшвидшому 
господарському освоєнні краю, а отже, у збереженні його в складі імпе
рії. З точки зору уряду, народна колонізація краю, по-перше, була надто 
повільною, по-друге, підривала існуючий в державі кріпосницький лад, 
що становило перешкоду на шляху подальшої централізації Російської 
імперії. Вихід було знайдено у запрошенні іноземців. Ця політика, що 
розпочалася з переселення сербів імператрицею Єлизаветою Петрівною, 
набула особливого розмаху за часів Катерини II і продовжувалася її 
онуком Олександром І. Німецькі переселенці, цей авангард германського 
руху на Схід, що відбувався з часів Грюнвальда переважно мирним ш ля
хом, становили більшість іноземців, які оселилися в південноукраїнських, 
степах.

Дослідження джерел з історії німецьких колоній на південноукраїн-4 
ських землях має значення для вивчення господарської, суспільної, релі
гійної історії німецьких поселень і висвітлення німецько-українських 
зв’язків.

Історії німецьких колоній півдня України, що існували тут з кінця
X V III по 40-ві роки XX ст., присвячена досить велика література 1. По
шук і дослідження джерел з історії німецьких поселень півдня України 
ускладнюються тим, що державні органи Російської імперії, що безпо
середньо займалися опікунськими справами, неодноразово реорганізову
валися, міняли місце перебування, що призвело до розпорошенні доку
ментів по різних архівах, а також архівних фондах. Треба мати на увазі 
також наслідки евакуації та втрати фондів в роки другої світової війни.

В рамках даної статті зроблено спробу охарактеризувати комплекс 
документальних джерел, що еклавоя в результаті діяльності урядових 
органів по переселенню і влаштуванню німецьких переселенців на пів
денноукраїнських землях. Хронологічно ці процеси охоплювали період
з кінця XV III до 30-х років XIX ст., коли великомасштабна політика пе
реселень іноземців у межі Російської імперії була припинена.

Першою державною установою, яка займалася наглядом за пересе
ленням іноземців на південь України, була катеринославська «Контора 
опікунства про новоросійських іноземних поселенців», заснована згідно з

* Автори висловлюють щиру подяку співробітникам Державного архіву Дніпро
петровської області, і  зокрема Ользі Аркадіївні Коваленко, за консультації та подану 
допомогу.
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указом від 26 липня 1800 р. Очолював установу директор, який підпоряд
ковувався безпосередньо генерал-губернаторові Новоросії і мав двох за
ступників, секретаря та наглядачів у колоністських округах.

З часом, коли кількість переселенців, а відповідно і обсяг роботи 
збільшилися, було вирішено створити більш розгалужену систему управ
ління колоніями півдня України. 22 березня 1818 р. датується розпоря
дження про утворення «Попечительного комітету південних колоній», 
з місцеперебуванням в Херсоні, але фактично він виннії і діяв до 1822 р. 
там, де для цього вже існували певні умови,'— в -Катеринославі. Від по
чатку діяльності комітету йому підпорядковувалися три контори — Кате
ринославська, Кишинівська і Одеська. Крім того, в Катеринославській 
конторі знаходився головттй суддя, який розбирав судові справи усіх 
колоністів півдня України. У 1822 р. комітет було перенесено до Киши- 
пева, в 1833 р.— після чергової реорганізації і закриття контор — до 
Одеси, де його діяльність притінилася в 1871 р.2

Важливий комплекс документів з історії німецьких переселець на 
південь України зберігається сьогодні в Державному архіві Дніпропетров
ської області. Б фонді 134 цього архіву відклалися документи «Кон
тори опікунства про новоросійських іноземних поселенців» (1800— 
1818 pp.) та «Катеринославської контори іноземних поселенців» (1818 — 
1833 pp.), тобто тих опікунських установ, що знаходилися в Катерино
славі. Ці матеріали зберігають інформацію про хід переселення та побут 
іноземців на території всієї України з 1781 по 1818 р. та в межах колиш
ньої Катеринославської губернії в 1818—1834 pp. Перші дані про німець
кі колонії датуються 1785 p., останні — 1834. Відсутні будь-які справи 
за 1786, 1788 та 1792 pp.

Формування фонду М° 134 тривало до середини 50-х років: в 1949 р. 
у ДОДА було передано 203 одиниці зберігання з Одеського обласного 
архіву, в 1955 р.— п’ять справ з Центрального державного історичного 
архіву в м. Києві. Нині у фонді нараховується 990 одиниць зберігання. 
Справи складаються з документів переважно російськомовних, але багато 
різного роду паперів німецькою, шведською, англійською та французькою 
мовами. ’ .

Формування цього комплексу документів безпосередньо пов’язане з 
•системою державного управління колоніями. Катеринославські контори 
(перша і друга) були ключовою ланкою в цій структурі: сюди надходили 
накази та розпорядження від Міністерства внутрішніх справ, Експедиції 
державного майна, пізніше Опікунського комітету; тут концентрували
ся донесення, що надходили з колоністських приказів, від наглядачів 
колоній, колоністів. Окрему групу документів складають матеріали про 
діяльність головного колоністського судді — надвірного радника С. Кон- 
теніуса.

Катеринославські контори на різних етапах діяльності займалися 
наглядом за іноземними переселенцями не л и те  в півдепг-шх губерніях: 
Катеринославській, Херсонській та Таврійській, але також в Чернігів
ській та Полтавській. В архівних справах знаходимо дані з історії крим
ських та біловезьких колоній, радичівського менонітського братства. Кон
тори здійснювали нагляд за усіма іноземними колоніями, серед яких були 
як німецькі, так і шведські, болгарські, єврейські. Найбільш повна ін
формація збереглася про діяльність хортицьких, молочанськнх та йозеф- 
стальських колоній, які весь час, тобто з 1800 по 1833 p., підпорядкову
валися Катеринославським конторам. Термін «німецькі» трактується в 
даному випадку досить широко: йдеться як про власне німецькі: люте
ранські та католицькі поселення, так і менонітські колонії. Питання про 
етнічне походження менонітів — голландське чи німецьке — до цього
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часу залишається дискусійним, і дослідники характеризують їх як певну 
етноконфесійну спільність3. Чітку границю між німцями-католиками і 
лютеранами та менонітами проводила і сама опікунська адміністрація: 
перших службовці називали колоністами, інших менонітами.

Архівні справи, що зберігаються в описуваному фонді, дають змогу 
простежити всі етапи переселення німецьких колоністів до південноукра
їнських степів, починаючи від діяльності державних агентів по пересе
ленню ще за кордоном. Серед інших відклалися матеріали про діяльність, 
одного з таких агентів — Циглєра. Це доповідь Міністерства внутрішніх 
справ про діяльність Циглєра та про його витрати на організацію пересе
лення. Тут же знаходимо повідомлення колезького радника Трефурта з- 
Данціга про переселення менонітів. Трефурт, зокрема, зазначає, що «мен- 
нонитьі из окружностей Швеца, из коих от 50 до 60 семейств намереньї 
отправиться в Екатеринослав, суть древнего общества, назьіваемьіе от 
прочих меннонитов старими фламандцами» (спр. 98.— Арк. 107) *.

В справах фонду -збереглися паспорти, а також проїзні документи 
німецьких колоністів, що прибували в країну в 1808—1809 pp. Паспорти 
являють собою видрукувані гербові бланки, куди вписувалися дані воло
даря паспорта, де зазначалися пункти, через які він подорожував. Як 
свідчать документи фонду, шлях переселенців -був далеко не легким, а 
часто просто небезпечним. Про це, зокрема, свідчить донесення міністру 
внутрішніх справ про прибуття транспорту переселенців з Ульма в жовт
ні 1803 р. Повідомлялося про випадки втеч, народження та смерті коло
ністів, про загибель одного з колоністів під час нападу на транспорт ту
рецьких розбійників, пограбування колоністського транспорту. Колоністи 
залишилися без одежі, і, їм було подано державну допомогу (спр. 71.— 
Арк. З, 16).

Окрема група джерел свідчить про заходи уряду і різного роду опі
кунських інстанцій щодо допомоги переселенцям. Тут знаходимо інфор
мацію про розподіл провіанту серед прибулих, фінансові документи про 
видачу грошей на господарські потреби та ін. Це, переважно, листування 
контори з правлінням Катеринославської казенної палати, Новоросійсь
ким нижнім земським судом, з військовими та цивільними губернаторами, 
інформація про землі, на яких селили новоприбулих (спр. 6, 15, 19, 20 
та ін.).

Чимало матеріалів фонду має статистичний характер. Це документи, 
в яких- знаходимо інформацію про чисельність колоністів, їх вік, віроспо
відання, зведення про кількість землі, переданої колоністам, характер її 
господарського освоєння. Ці дані становлять особливий інтерес з точки 
зору вивчення економічної історії, демографічних процесів, генеалогії* 
релігійної історії краю.

Дані про кількість німецьких колоністів відбилися в ревізьких сказ- 
ках, а також в іменних списках прибулих переселенців. Оскільки ревізь
кі сказки були підставою для подальшого оподаткування населення, ці 
документи складалися з особливою прискіпливістю. Тут фіксувалась 
кількість родин і їх склад, вік, стать, спеціальність, час прибуття посе
ленців. Окремо зазначалося віросповідання. В фонді збереглися ревізькі 
сказки колоністів за 1795 p.— по Катеринославській губернії, за 1808 p.— 
по менонітській Хортицькій окрузі та колонії Нейдорф, за 1811, 
1815 pp.— по Хортицькій окрузі, за 1816 р.— по окремих колоніях Кате
ринославської, Херсонської та Таврійської губерній, за 1818 р.— по де
яких поселеннях колоністів Херсонської губернії.

* Тут і далі посилання на конкретні справи фонду даються, в тексті.
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Не менш важливе джерело становлять іменні списки колоністів. 
® них визначається склад прибулої родини, місце, з якого вона прибула, 
віросповідання і, що надзвичайно важливо,— ремесло, яким володіє коло
ніст, перелік майна, яке він привіз із собою.

Інформація про подальший рух населення відбилася в «Ведомостях
о родившихся, бракосочетавшихся и умерших в подведомственньїх конто
ра  колониях». Як іменні списки, так і «Be домости» складалися безпосе
редньо на місцях — в колоніях не лише наглядачами, але й самими коло
ністами. Саме через це велика їх кількість виконана німецькою мовою.

Переважна більшість документів, що відклалися в описуваному фон
ді, стосується господарських питань. Це листування катеринославських 
опікунських органів з Експедицією державного майна та Міністерством 
внутрішніх справ. Управителі, а також наглядачі колоній щороку мали 
складати спеціальні «Be домости», в яких перелічували наявний у  коло
ністів сільськогосподарський реманент, окремо зазначаючи кількість во
зів, плугів, борін тощо, а також наявність худоби: якої саме та її  кіль
кість.

Царський уряд надавав німцям-переселенцям, і насамперед меноні
там, великі пільги — земельні наділи та грошові позики. Тобто вже з са
мого початку переселенці .опинялися в привілейованому становищі порів
няно з українськими козаками та селянами, на плечі яких ліг основний 
тягар освоєння краю *. Щоправда, чиновники намагалися ошукати пере
селенців, зволікали подання їм допомоги, та все ж вона надходила. 
В листі до контори з Експедиції державного майна (квітень 1803 р .) , 
зокрема, зазначалося: «Вообще в водворении и снабжении их всем по 
хазяйству окснедиция не находит никакой нужди держаться в точности 
тех условий, какие заключеньї с первьіми меннонитами. Ссуда, им дан- 
ная, чрезвьічайно велика и только к отягощению их послужила. Из дан- 
ньіх им 120 бревен вьістроили они очень огромньїе дома, починка которьіх 
со временем, когда они придут в ветхость, в безлесном крає, потребует 
вновь весьма великих для них издержек и сопряжена будет с чрезвьічай- 
ньіми затруднениями» (спр. 73.— Арк. 34).

Виділяючи чималі кошти для позик іноземцям, уряд намагався як 
скоріше отримати певні дивіденди, що полягали у прискореному госпо
дарському розвитку краю. Управляючі колоніями були зобов’язані регу
лярно складати звіт, де докладно доповідалося про господарський стан 
колоній, в разі занепаду господарства зазначалася причина — хвороба 
або смерть господаря, неврожай, загибель худоби, недбалість колоніста. 
Ось назва однієї з характерних в цьому відношенні справ фонду: «Гене
ральна табель Одесского водворения за 1808 г. с показанием именоваші- 
ем колоний и сколько под ними удобной земли, из какого числа семейств 
и обоего пола душ оньш состоят, сколько посеяно и собрано разного хле- 
ба, накошено сена, сколько пало в 1808 г. скота и сколько оного налицо 
состоит, в каком состоянии садоводство, хозяйственное обзаведение и 
сколько находится в общественньїх магазинах запасного хлеба» 
(спр. 203).

В справах катеринославських опікунських контор збереглася інфор
мація не лише про колоністів, що жили в колоністських округах, але й 
про тих, що з певних причин опинилися за їх межами. Якщо меноніти, 
як правило, були добрими господарями і емігрували лише з релігійних 
причин, то серед власне німецьких переселенців, що відправлялися в 
далеку, подорож через економічні нестатки, траплялося чимало декласо
ваних елементів, які були нездатні займатися сільським господарством. 
Таким контора спочатку надавала певну фінансову підтримку, але кола 
.з’ясовувалося, що вони самі не можуть себе утримувати, а ніхто з коло-
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вістів не хоче за них поручитися, таких колоністів направляли на казенні 
роботи. Деяким переселенцям службовці контори допомагали знайти до
даткові заробітки. Так, один з чиновників контори — Будденброк їздив 
до Новомосковеького та Павлоградського повітів, де знайшов поміщиків, 

 ̂ що згодилися взяти до себе на роботу колоністів (спр. 343).
Серед переселенців було також чимало непоганих ремісників, які 

шукали собі роботи не лише в колоністських округах, але й за їх межа
ми. Договори з місцевим населенням мали бути завіреними в конторі. 
В справах контори знаходимо, зокрема, умови договору колоністів Якова 
Круля та Бернарда Ліхнера з військовим радником Гавриленковим на 
виконання декоративних прикрас для вікон і дверей та інших робіт в 
будинку останнього в с. Хорошеве, договори про здачу в оренду будинка, 
про найм на посаду садівника та ін.

Особливу групу джерел, хоч і нечисленну порівняно з комплексом 
документів про господарську діяльність, становлять матеріали про су
спільне і, зокрема, релігійне життя колоній. Кілька справ фонду містить 
рапорти про обрання колоністських старост — «шульців». їх  роль в коло
ніях була надзвичайно великою — вони користувалися довірою чиновни
ків контори: складали різні документи, з ними в разі потреби передава
лися в урядові інстанції великі суми грошей (спр. 494, 715, 788, 804). 
Управляючі регулярно звітували перед конторою про витрати спільних 
колоністських коштів. В колоніях існували, крім того, спеціальні сиріт
ські фонди, про витрати з яких управляючі також сповіщали контору 
[(спр. 651).

У матеріалах фонду відклалися не лише загальні відомості про кіль
кість колоністів, що взяли шлюб, але й відповідні заяви поселенців та 
справи про розлучення, зокрема справа № 757 про розлучення Луїзи 
Кіст з ї ї  чоловіком.— колоністом Андрієм Вількупським.

Центром суспільного життя в німецьких колоніях була церква; като
лицький крстьол, лютеранська кірха чи молитовний будинок були, нарівні 
зі школою, першими громадськими установами, які споруджували коло
ністи. У протестантів школа надзвичайно тісно була пов’язана з релігією, 
адже читати біблійні тексти могла лише освічена людина. Нерідко шкіль
не приміщення було в перший період існування колонії й місцем богослу
жіння 5.

Для вивчення церковного устрою колоній найбільший інтерес станов
лять менонітські поселення, адже причиною еміграції менонітів були 
релігійні обмеження та переслідування — тобто фактори конфесійного 
характеру. На жаль, в справах катеринославських опікунських контор 
практично не відклалося документів, які б пролили світло на власне ре
лігійне життя менонітських громад — останні намагалися виключити 
найменшу можливість для державних органів втручатися в їх релігійну 
практику. Майже єдиний виняток — надзвичайно цікава справа, що міс
тить дозволи на перехід колоністів (лютеран) у менонітство, а меноніс- 
тів — у лютеранство. Ці документи становлять особливий інтерес з огля
ду на надзвичайну рідкість зміни менонітами свого віросповідання. 
Контора втручалася в ці справи лише через різницю у оподаткуванні 
колоністів та менонітів. Останні користувалися особливими пільгами і 
тому, що коли перехід з менонітів у колоністи відбувався досить легко, 
то з колоністів у меноніти можна було перейти лише за умови, що той, 
хто змінював свій статус, до наступного ревізького перепису залишатиме
ться в колоністських списках і платитиме відповідні податки (спр. 165).

Про діяльність цих релігійних громад лютеран та католиків контора 
була поінформована набагато більше. Службові контори стежили за 
наданням католицьким священикам (патерам) та протестантським (пас
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торам) відповідних розмірів аомельних ділянок, контролювали виплату 
їм жалування, допомагали зносинам між окремими колоністськими гро
мадами та їх консисторіями, займалися розповсюдженням релігійної літе
ратури серед колоністів та ін. (спр. 538, 576, 614, 641). Як свідчить лис
тування контори, пастори — тобто лютеранські священнослужителі — 
знаходилися у привілейованому становищі порівняно з своїми колега
м и — католиками. Якщо першим,, згідно з урядовими розпорядженнями, 
виділялося для. хліборобства 120 дес. землі, то другим лише половина — 
60 дес. (спр. 659.— Арк. 4).

З 1819 р. на церковні справи колоністів, і зокрема будівництво цер
ков, та грошові збори на ці потреби почало розповсюджуватися загальпо- 
імперське законодавство: за розпорядженням міністра духовних справ 
та народної освіти графа Голіцина Попечительний комітет наказав кон
торам взяти ці справи під свій нагляд, що, як свідчать матеріали Катери
нославської контори, і було виконано (спр. 575).

Особливий інтерес викликає справа фонду про призначення священи
ка Ігнаца Ліндля візитатором католицьких колоній Новоросії. Ліпдль 
(1774—1845) відзначався досить радикальними як на католицького свя
щеника поглядами, і його призначення було пов’язане з вигнанням єзуї
тів за межі Російської імперії. Радикалізм поглядів Ліндля та їх вираз
ний некатолицький характер призвели до усунення його з цієї посади 
(спр. 658). Надзвичайно цікава й подальша доля німецького патера, що 
заснував із своїми однодумцями колонію С арата6. Історія діяльності 
Ліндля — лише один епізод з релігійної історії іноземних колоній півдня 
України, що відбилася також в матеріалах описуваного фонду.

В цілому, характеризуючи джерела про соціальний розвиток німець
ких колоній, які відклалися в справах катеринославських опікунських 
контор, треба зазначити, що вони становлять лише невелику групу в за
гальній масі джерел господарського характеру. Деякою мірою повсякден
не життя колоністів висвітлюють справи генерального судді колоній, де 
йдеться про злочини, скоєні колоністами (спр. 128, 341 та ін.).

Охарактеризований вище комплекс документів до цього часу фактич
но не використовувався дослідниками. Причинами можна вважати відпоє
но пізнє складання фонду, а також відсутність будь-якої інформації в 
довідковій та спеціальній літературі. Проте наявні у фонді джерела мо
жуть багато в чому доповнити використовувані в історичній літературі 
матеріали центральних установ Російської імперії, що займалися інозем
ними поселенцями. Значення матеріалів катеринославських контор поля
гає насамперед у тому, що в їх справах відклалися документи, писані ру
кою самих колоністів, листування колоністських приказів, наглядачів 
колоній, тобто джерела, які дають уявлення про «структури повсякден
ності». Дослідження цього комплексу джерел має стати одним з кроків 
на шляху подальшого вивчення історії українсько-німецьких зв’язків 
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