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Особливості та проблеми єврейської колонізації 
Півдня України очима сучасників

Iсторiя єврейської колонізації Півдня України завжди 
викликала інтерес серед вітчизняних та зарубіжних дослід-
ників, особливо впродовж останніх десятиліть. Вже сьогодні 
тематика розробок з цього питання достатньо широка: від по-
чатку заселення колоністів в Україну та дослідження особли-
востей існування єврейських поселень, до вивчення соцiально-
економiчних, релігійних та політичних процесів на території 
проживання. Як наслідок –  поява цілої низки праць, які охо-
плюють найрізноманітніші напрямки історії розвитку єврей-
ських колоній. В роботах О. Карагодіна [11], М. Шитюка [22], 
Я. Пасика [18], В. Малахова [14] та ін. висвітлюються аспекти 
соціально-політичного життя єврейської громади та значення 
її господарської діяльності в економічному розвитку імперії, 
аналізується характер взаємовідносин з російським урядом, 
розглядаються проблеми розвитку єврейської сільськогоспо-
дарської колонізації Півдня України, як унікального явища 
в історії східноєвропейського єврейства.

В даному матеріалі буде зроблена спроба висвітлення різ-
них поглядів сучасників на особливості та проблеми станов-
лення єврейської колонізації Півдня України. В залежності від 
характеру епохи та суспільних порядків тогочасні досліджен-
ня й висновки різняться за масштабом і глибиною, а також за 
мірою достовірності та об’єктивності аналізу становища євре-
їв-переселенців в Російській імперії. На сьогодні доступний 
цілий комплекс архівних документів, правових і нормативних 
актів, матеріалів статистичних оглядів та газетних публікацій.

Можна говорити, що влада імперії з самого початку була 
зацікавлена у колонізації, яка розпочалася в 1789 р. з появи 
менонітських колоній Хортицького округу [19, 263], а після 

затвердження імператором «Положения об устройстве евреев» 
від 1804 р., яке офіційно закріпило станову групу євреїв-зем-
леробів [6, 116], у 1807–1809 рр. на Півдні України виникають 
перші єврейські поселення.

Згідно з «Положенням…», переселенцям обіцяли виді-
лити 30 тис. десятин землі в Херсонській губернії, на п’ять 
років звільнити від податків і надати кошти на впорядкуван-
ня господарства. В реальності все виглядало набагато сумні-
ше. «Небольшие участки земли, выделенные в Херсонском 
уезде Новороссийской губернии для создания еврейских 
сельскохозяйственных колоний, не могли вместить даже ма-
лой части евреев, оставшихся без средств к существованию… 
Хотя многие подавали прошения о переселении в эти колонии, 
а некоторые даже распродавали имущество и прибывали туда 
без разрешения властей» [7].

Головним мотивом, що підштовхнув єврейське населення 
західних областей та Прибалтики до переміщення на нові землі 
стали бідність через надзвичайну перенаселеність єврейських 
містечок, бажання уникнути рекрутської повинності, та ма-
теріальна допомога, яку надавали переселенцям, разом з сіль-
ськогосподарським інвентарем та збіжжям. У 1827 р. для євреїв 
було встановлено загальну натуральну військову повинність, 
що також стало серйозним мотивом для переселення.

Законодавчо євреїв виділили в особливу правову групу 
й протягом ХІХ ст. створювався цілий комплекс законів, які ре-
гулювали б їх життя в імперії та визначали права з обов’язками. 
Уряд вважав євреїв народом морально відсталим, фанатичним, 
закостенілим у своїх релігійних догмах: «примитивные формы 
обучения… у евреев сохранились гораздо дольше, чем могли 
требовать культурные интересы народа… эти формы обучения 
выродились в нечто крайне несообразное, накладывали осо-
бую печать на весь ход умственного развития подрастающих 
поколений» [4, 2]. Як результат, –  намагання «покращити» 
єврейське населення: європеїзувати, окультурити, а в ідеа-
лі –  зробити християнами. Політика, націлена на досягнення 
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цієї мети, була досить непослідовною. За царювання Миколи І 
влада найчастіше йшла шляхом репресивних заходів, вводя-
чи рекрутські набори, створюючи інститут кантоністів, а вже 
при Олександрі ІІ, навпаки, намагалися заохочувати окре-
мі, найбільш схильні до «виправлення» групи єврейського 
населення [9, 386].

Б. Бруцкус пише, що переселення євреїв почало відбувати-
ся після того, коли їх стали виселяти із селищ, знищуючи май-
но тих, хто зволікав із виїздом: «Люди, которые валялись на 
площадях местечек под открытым небом, не могли не соблаз-
ниться предложениями правительства» [3, 5]. Єврейські коло-
нії з’являються на території Херсонської губернії на початку 
ХІХ ст., –  у 1810 р. їх було дев’ять: Бобровий Кут, Ізраїлівка, 
Добра, Інгулець, Сейдеменуха, Кам’янка, Ефінгар, Великий 
та Малий Нагартав. На той час в колоніях проживало 600 ро-
дин, кількість мешканців складала 3640 осіб [6, 98]. Населення 
колоній комплектувалося з євреїв Вітебської, Могильовської, 
Віленської, Ковенської, Гродненської, частково, Чернігівської 
та Катеринославської губерній. Керування колоніями спочат-
ку було покладене на Новоросійську контору піклування іно-
земними переселенцями, а після її ліквідації, в 1818 р., –  на Пі-
клувальну раду про іноземних переселенців Південного краю 
Росії [18]. Цим закладам були підпорядковані також і меноніт-
ські колонії.

Більшість новоприбулих заможністю не відрізнялася, на 
новому місці статки їх також не чекали: в колоніях не були 
готові до прийому переселенців. Отже, минуло декілька ро-
ків, перш ніж колоністи спромоглися побудувати собі хоча б 
якесь житло. До цього вони розміщалися у сусідніх поселен-
нях в помешканнях німців, греків та українців. Через велику 
наповненість будинків люди були вимушені жити у відкритих 
таборах поблизу поселень, що призвело до численних епіде-
мій [16, 111], але будь-які повстання з боку прибулих жорстоко 
каралися урядом [20].

Один із перших ревізорів єврейських колоній Лановий, 
оглядаючи Херсонські колонії через декілька років після їх за-
снування, зробив висновки, що «евреи, собравшись с силами 
от болезней, начали уже прилежней приниматься за хозяйства 
свои» та «если правительство не оставит их… благовременным 
пособием, то надеяться можно, что они, преодолев уже все 
главные трудности… могли бы в непродолжительном вре-
мени сравняться с порядочными земледельцами, тем бо-
лее, что большая часть их желает продолжать упражняться 
в земледелии» [15, 74].

У 1835 р. чиновник Фадєєв вказував на те, що колоністи 
мало займалися землеробством або займалися неохоче. На 
його погляд причина була в тому, що «большая часть пересе-
ленцев вышла из беднейших евреев…, а люди эти или по слабо-
сти телесной не могли сделаться земледельцами, или употре-
бляли все пронырство и хитрость для того, чтобы жить… долее 
на счет казны» [15, 188]. Через десять років чиновник Карцев 
сповіщає, що «немногие из поселенцев усваивали себе земле-
делие, большая же часть мечтала о промышленности» й лише 
одна п’ята частина населення колоній успішно займалася хлі-
боробською діяльністю і ще у однієї п’ятої частини це виходило 
досить добре [15, 192].

На відміну від німецьких колоністів, євреї-переселенці 
не мали не лише початкового капіталу, а й досвіду сільсько-
господарської праці. «Евреев, прибывавших в колонии, по-
стигали моровые язвы, цинга, тифы, лихорадки от изнурения, 
перемены климата, неимения и готового помещения, ни пита-
тельной пищи… В то же время их посещали саранча, суслики, 
засухи…, а падежи их лишали скота» [2, 35].

На першому етапі для навчання євреїв землеробської пра-
ці херсонською владою були найняті місцеві селяни. Однак, 
через зайнятість власним господарством, вони не надто опі-
кувалися прибулими. До того ж, користуючись незнанням 
євреями основ сільськогосподарської праці, селяни не досить 
добре виконували свою освітню роботу, тож запропонована 
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урядом система «навчання» так і не досягла позитивних резуль-
татів [22, 74]. Згідно з Положенням про євреїв-землеробів від 
1844 р., колоністи мали право в перші три роки господарюван-
ня самі наймати селян-християн для ознайомлення з тонкоща-
ми сільськогосподарської праці, але головна проблема поля-
гала в тому, що євреї не мали для цього достатніх коштів [20].

У середині ХІХ ст., коли необроблених угідь на Херсон-
щині майже не лишилося, російський уряд починає програму 
створення єврейських колоній в Катеринославській губернії, 
а саме, в Олександрівському повіті. У 1841 р. ідея привчити єв-
реїв до землеробства отримала друге життя, при цьому від пе-
реселенців перестали вимагати переходу до православної віри. 
Уряд навіть виділив переселенцям субсидії: на будівництво 
дому –  100 руб., на господарство –  70 руб., на «составление 
вспомогательного капитала» –  5 руб. Колоністам анулювали 
податкові борги, надали податкові пільги та на 25 років звіль-
нили від рекрутської повинності [20]. Однак найбільш при-
датні для господарювання землі вже були зайняті, тож євреям 
довелося селитися на відкритій, з браком води, місцевості, що 
призвело до значних труднощів в організації поселень. Проте 
у 1850-х рр. в Олександрівському повіті було вже 17 єврейських 
колоній, сім з яких у 1874 р. відійшли до нового Маріуполь-
ського повіту [5, 5]. Б. Бруцкус писав, що «Устройство коло-
нистов встретило серьезные затруднения: переселение в степи 
при тогдашних плохих путях сообщения и крайней бедности 
евреев стоило последним многих лишений; земли отводились 
поселенцам часто неудачно, так что многие колонии до сих пор 
страдают от недостатка в воде: наконец, значительная часть 
средств, предназначавшаяся для устройства евреев, попадала 
в карманы заведовавших делом чиновников» [5, 27].

До середини ХІХ ст. через постійне зростання населення та 
припинення в 1842 р. виділення пільгових земельних ділянок, 
земельне питання стає нагальним також і в менонітських ко-
лоніях. Одним із способів вирішення цієї проблеми стало ви-
никнення Юденплану, –  саме так хортицькі меноніти назвали 

в 1851 р. переїзд 52 менонітських родин у кількості 309 чоловік 
з Хортицької колонії до єврейських колоній Катеринослав-
щини [7]. На 10 єврейських дворів припадала, в середньому, 
одна німецька родина. На 1858 р. в шести колоніях Юденпла-
на проживало 3058 мешканців (з них –  247 менонітів) [8, 45]. 
Таким чином, в результаті сумісного проживання євреї отри-
мали змогу перейняти німецький досвід господарювання на 
землі [15, 109]. Проживання в одних колоніях не завжди про-
ходило успішно: земельні та соціальні конфлікти були досить 
частим явищем, але, попри всі негаразди, процес навчання 
тривав і вже у другому поколінні мешканці єврейських колоній 
почали наближатися по рівню господарювання до німецьких 
колоністів [13, 123].

Спостерігачі за формуванням зовнішнього вигляду єв-
рейських колоній ХІХ ст. свідчать, що внаслідок підпорядку-
вання тим самим органам управління, що й німецькі колонії, 
єврейські споруди будувалися перевіреним способом, а саме 
«за взірцем німецьким», за винятком високої синагоги з зе-
леним або червоним дахом [12, 57]. Будівництво садиб йшло 
за рахунок казни, будинки зводили на дві родини і будували 
з двох окремих частин, кожна з яких містила одну-дві кімна-
ти та стайню, –  все під одним дахом. Висота будівлі не більш 
2,1 м (3 аршини). В якості будівельного матеріалу використо-
вували саман, а за дах була солом’яна стріха; під солом’яною 
стріхою стояли, навіть, синагоги [15, 265]. За описом Л. Улей-
нікова від 1890 р., житлові помешкання, що містять дві кімнати 
і більше, складали близько 30% у всіх господарствах. З усіх по-
мешкань в поганому стані перебували приблизно 1/9 частина 
всіх будівель [21, 31]. Схожі описи єврейських садиб ми зна-
ходимо в І. Канкріна: «Дома разделены на две части: первая 
предназначается для жильцов, вторая –  конюшня. При входе 
со двора в сени противоположная дверь ведет в кухню, напра-
во –  в первую жилую комнату, налево –  в конюшню…полы 
в домах земляные». Восени житлове помешкання, окрім кухні, 
завалене зерном [10, 12]. В описах майна багатьох колоністів 
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значиться «землянка» –  невелика саманна будівля, вкрита зем-
лею. Такі будиночки зводили для розміщення одружених дітей, 
які не відокремлювали своє господарство [10, 18].

70% колоністів не використовували найману працю, обро-
бляючи землю власними силами; 12,4% користувалися працю 
наймитів і лише 10,3% господарств оброблялася лише найма-
ними робітниками [21, 32]. Сільськогосподарський інвентар, 
необхідний для обробки землі, був у достатній кількості. 53% 
господарств мали сільськогосподарські машини (косарки, ві-
ялки тощо), а в 28% господарств працювало декілька таких 
машин. Щодо простих знарядь, як-то плуги, катки тощо –  
ними були забезпечені 79,8% господарств [21, 28]. Єврейські 
хлібороби насамперед використовували сільськогосподарські 
машини виробництва місцевих заводів Леппа та Вальмана, 
Гільдебрандта, Тіссена, Петерса та Шредера. Проте інвентар, 
досить часто закупався не у виробників, а в місцевих селян за 
невелику ціну та був вже не новим і не завжди в задовільному 
стані [10, 9].

У сільському господарстві найперше використовувалися 
коні, при цьому більша половина господарств мала від двох 
голів худоби; не мали домашньої худоби лише 16%; у всіх гос-
подарствах надзвичайно розвинене розведення птиці, як най-
більш вигідного та дешевого м’яса для харчування родини [21, 
34]. Біля кожної садиби оброблялася ділянка, яку, насампе-
ред, засаджували картоплею [21, 35]. Цей факт підтверджує 
й І. Канкрін, проте, пише, що впорядкування городів бажає 
бути значно кращим [10, 21].

Аналізуючи матеріальний рівень мешканців Катеринослав-
ських колоній, Л. Улейніков наголошує, що «благосостояние 
колоний далеко не так печально, как изображают его обозре-
ватели колоний» [21, 29]. Але опонентом виступає І. Канкрін, 
критикуючи обчислювальну систему колоністського добро-
буту: «Трудно себе представить, с какой массой лжи и обмана 
приходилось разбираться при составлении подворного опи-
сания! Чужой скот выставлялся за собственный, одни и те же 

орудия перетаскивались из двора в двор и служили для показа 
разным хозяйствам; ремесленников не называли и передачу 
земли скрывали» [10, 1]. Єдина колонія, Нечаєвка, отримала 
його схвальний відгук [10, 247].

Якщо на початку свого існування єврейські поселення Ка-
теринославщини мали не найкращий вигляд, про що свідчив 
у 1851 р. член Ради державного майна В. Іславін [15, 6], то вже 
в 1859 р. віце-директор департаменту Рудницький дає оцінку 
Катеринославським колоніям як «весьма хорошим»: «пришед-
шие детьми и особенно родившиеся на месте не представля-
ли… никакого отличия от колонистов-немцев» та робить ви-
сновок, що «евреи могут быть земледельцами и со временем 
принесут пользу государству наравне с другими земледельца-
ми» [15, 472]. В. Іславін, після чергового обстеження єврей-
ських поселень у 1865 р., звертає увагу на економічне зростан-
ня колоній і говорить про те, що багато єврейських господарів 
«добровольно переняли от немцев способы обработки, посе-
ва полей, съемку, уборку хлеба; завели земледельческие ору-
дия, заботились о скоте, а иные даже занялись огородниче-
ством» [15, 8]. Комісія Міністерства державного майна також 
вказувала на хороші результати, які стали можливі завдяки під-
порядкуванню колоній «более строгому надзору и ближайше-
му руководству опытных хозяев из меннонитов» [15, 12].

У' записках М. Гуровича ми знаходимо твердження, що 
найбільш бідні єврейські родини «ныне благодаря правитель-
ству имеют свои дома, скот, обработанное поле, от которого 
получают не только пропитание для… своих семейств, но еще 
и для продаж, таким образом, некоторые семейства находятся 
в состоянии изобилия» [13, 164]. Автор висловлює сподівання, 
що пройде досить небагато часу для зростання нового поколін-
ня євреїв-землеробів. Цю думку підтримує й О. Лернер, який 
на початку ХХ ст. писав про вигідне враження, яке справив на 
нього огляд саме Катеринославських колоній [13, 125]. Рівень 
добробуту єврейського господаря можна побачити на прикла-
ді родини темника Шмуля Гершовича: семеро дітей, з яких 
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за віком можуть працювати п’ятеро; проживає в будинку під 
солом’яним дахом на одну велику кімнату, кухню та стайню. Із 
сільськогосподарського інвентарю родина має дві борони, ка-
ток, бричку, чотири коня, теля, п’ятеро овець. Обробляє десять 
десятин землі, орендує ще двадцять чотири. Наймити до робо-
ти не залучаються. Атестацію господарства проводили відмінні 
господарі-меноніти, які визнали його рівень добрим [21, 172].

Говорячи про особливості розвитку єврейських сільсько-
господарських колоній треба взяти до уваги ще одну досить 
суттєву деталь, а саме: в часи єврейської колонізації на Пів-
день України відбувається активне становлення нових міст та 
їх інфраструктури й, власне, відбувається зміна всієї госпо-
дарської структури країни, йде розвиток залізничної мережі. 
Все це не могло не привабити переселенців, які замість сіль-
ськогосподарської праці почали активно поповнювати ряди 
ремісників, підприємців та торгівців. Про це говорять і того-
часні статистичні дані: на кінець ХІХ ст. в Катеринославській 
губернії сільське населення збільшилося на 16,2%, а міське на 
72,1%. Наприклад, у 33 єврейських родинах, що мешкали в ко-
лонії Приютній, станом на 1893 р. з 79 працездатних чоловіків 
32 особи займалися ремісництвом [10, 12–13]. В поіменних ві-
домостях є дані, що значна кількість переселенців, які не за-
ймаються сільськогосподарською працею та здають свої наді-
ли в оренду. Серед таких людей є й такі, хто почав займатися 
в колоніях ремісництвом та торгівлею. «И в еврейской деревне-
колонии имеются ленивые, уходящие на промысел, но нет ни 
одного содержателя кабака, а есть ремесленники» [21, 28].

Досить часто євреї не лише торгували збіжжям, але й самі 
займалися переробкою зерна на парових чи водяних млинах, які 
або купували, або брали в оренду. До початку ХХ ст. їм належа-
ло 365 млинів, що виробляли продукції на суму близько 20 млн. 
руб. Вони заснували численні підприємства, зокрема в Катери-
нославі, Олександрівську та прилеглих територіях [19, 95].

Отже, сільське господарство наприкінці ХІХ ст. поступово 
стає одним з найбільш перспективних напрямків єврейського 

бізнесу. І. Бабст так характеризує цей процес: «Не будь еврея, 
крестьянину и некому и негде было бы продать избыток своего 
ничтожного хозяйства, неоткуда было бы достать денег. Запре-
тить евреям таскаться из двора во двор, от села к селу, с базара 
на базар значило бы разом остановить промышленность цело-
го края, которую они одни только поддерживают» [1, 7].

В офіційній записці 1858 р. було вказано, що «Внесение 
еврейского элемента в чисто земледельческие районы России 
было бы полезно, прежде всего, для торгово-промышленного 
развития края, ибо евреи внесли бы свои капиталы, свою пред-
приимчивость и полезную конкуренцию с приложением тру-
да» [21, 7], а в матеріалах, зібраних В. Павловичем у 1862 р. 
наголошується на тому, що «уездные города превратились бы 
совершенно в деревни, если бы их не оживляли несколько ев-
реи своей деятельностью» [17, 263].

Аналізуючи всі вищезазначені точки зору можна зробити 
висновок, що сучасники не були одностайні при оцінці успі-
ху єврейської колонізації Півдня України. Найбільш змістовно 
цю думку висловив О. Лернер: «Занятие земледелием так не вя-
жется с укоренившимися представлениями о евреях… А между 
тем, действительно существуют целые поселения евреев, зани-
мающихся крестьянским трудом… Существует и в жизни и в ли-
тературе о евреях-земледельцах два резко-противоположных 
мнения… одно стремится доказать, что евреи… не способны на 
это… другое мнение видит в евреях-земледельцах подлинных 
хлеборобов, мало чем отличающихся от остального земледель-
ческого населения… спор по данному вопросу ведется свыше 
полстолетия» [13, 3]. Якщо на думку В. Нікітіна єврейська ко-
лонізація Півдня України була штучним нововведенням, яке 
було приречене, оскільки при його плануванні не враховували-
ся економічні та соціальні умови регіону, менталітет майбутніх 
колоністів, до того ж вона вимагала великих коштів-пожертву-
вань з боку єврейських громад [15, 525], то Л. Улейніков, під-
водячи підсумки свого статистичного огляду, наголошував, що 
досвід залучення євреїв до сільськогосподарської праці можна 
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вважати більш ніж позитивним та активно спростовував думку 
про нездатність євреїв до фізичної праці [21, 37].

Для досягнення відповідного рівня сільськогосподар-
ського виробництва мешканцям Катеринославських колоній 
знадобилося п’ятдесят років. Приблизно, за такий же термін 
досягли успіху й колонії менонітів. Окрім браку досвіду та праг-
нення євреїв займатися звичною діяльністю, були й об’єктивні 
причини невдач: «ни в чем им не доверяли: систему их коло-
низации меняли неоднократно, порой направлять их жизнь 
уполномочивались люди, в земледелии ничего не смыслившие 
или относившиеся к ним совершенно равнодушно… Евреи из 
горожан попадали в деревни без всякой подготовки к жизни 
в ней» [20]. До того ж, залучення єврейського населення до 
сільськогосподарської діяльності вимагало від держави досить 
великої уваги та матеріальних витрат, але російський уряд не 
мав достатніх ресурсів, –  ні організаційних, ані економічних, 
для вирішення проблем, що виникали у процесі єврейської ко-
лонізації Півдня України.
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Роман Пругло 
Запоріжжя

«Проект Мадагаскар»  
як засіб вирішення єврейського питання  

на теренах нацистської Німеччини

Голокост є знаковою проблемою сучасності. Сучасна істо-
ріографія, вивчаючи проблематику Голокосту, висвітлює лише 
репресивну політику Третього рейху після прийняття «оста-
точного рішення». Однак у нацистів були також ідеї та проекти 
«єврейської резервації», які мали на меті вирішити єврейське 
питання. Сучасна Європа зараз переживає проблему «іслам-
ських біженців», і радикальні європейські партії пропонують 
вирішити проблему «біженців» засобами, які нагадують методи 
нацистів. Отже, ми прагнемо осмислити політику нацистської 
Німеччини для того щоб не допустити подібного лиха в сучас-
ній Європі.

Метою даного дослідження є з’ясувати та проаналізувати 
нацистський проект «єврейської резервації» а також з’ясувати 
механізми втілення цього проекту.

Погляди на впровадження репресивної системи в на-
цистської верхівки були різні, перед тим як прийняти «оста-
точне вирішення питання». Ідеологи і владна верхівка режиму 
розглядали різні варіанти боротьби з «неарійською расою». 
В 30-х рр. ХХ ст. нацисти розробили план «єврейської резер-
вації» в Любліні, однак цей план натрапив на безліч адміні-
стративних перешкод. У міру згасання ідеї створити резервації 
в Любліні [6], виникла нова пропозиція щодо депортації євреїв 
на острів Мадагаскар.

У період французької військової компанії у нацистських 
дипломатів з’явилась ідея переселити євреїв Німеччини на 
острів Мадагаскар. «Проект Мадагаскар» розробив співробіт-
ник міністерства закордонних справ Ф. Радемахер. Для вирі-
шення «єврейського питання» Франція повинна була надати 


