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ПРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВКП (б) – Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків)
ВМРР – Виконком Миколаївської районної ради
ВОХР – воєнізована охорона
ВР СРСР – Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік
ВУЦВК – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет
ВЦВК – Всесоюзний Центральний Виконавчий Комітет
ГУТАБ – Головне Управління виправно-трудових таборів
ДАМО – Державний Архів Миколаївської області
ДАОО – Державний Архів Одеської області
ДАХО – Державний Архів Херсонської області
ДКО – Державний Комітет Оборони
ДН – депортовані німці
КДБ – Комітет державної безпеки
КП(б)У – Комуністична партія (більшовиків) України
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ
НКДБ – Народний Комісаріат Державної Безпеки
НКО – Народний комісаріат оборони
НСДАП – Націонал-Соціалістична Німецька Робітнича Партія
МВС – Міністерство Внутрішніх Справ
ОТП – Окремий табірний пункт
РКУ – Рейхкомісаріат «Україна»
РМ УРСР – Рада міністрів Української радянської соціалістичної республіки
РСХА – Головне управління раси і поселень (Rasse – und Sidlungchauptamt).
СБУ – Служба Безпеки України
СС – Захисні загони Націонал-Соціалістичної Німецької Робітничої Партії
(Schutzstaffel der NSDAP)
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка
ЦК ВКП (б) У – Центральний Комітет Всесоюзної Комуністичної партії
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(більшовиків) України
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України
ЦК КП(б)У – Центральний Комітет Комуністичної партії (більшовиків)
України
ЦК КПРС – Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу
ЦК КПУ – Центральний Комітет Комуністичної партії України
ФоМі – Фольксдойче міттельшеле
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ВСТУП
Зі здобуттям незалежності в 1991 році українська держава окреслила
курс на формування політичної нації сучасного європейського зразка,
фундаментом якої є органічна належність всіх членів соціуму до
державотворчих процесів. В контексті чого, Україна однією з перших на
пострадянському просторі сформувала необхідну законодавчо-нормативну
базу, що забезпечила етнонаціональний мир і злагоду.
Розбудова

суверенної,

демократичної

країни,

орієнтованої

на

загальнолюдські цінності є неможливою без створення умов для вільного
розвитку всіх національних груп України, їх етнічної ідентичності,
комплексного дослідження їхньої історії. Для України розв’язання цього
завдання – необхідна умова подальшої розбудови сучасної європейської
держави, духовного, соціального та економічного оновлення в цілому.
Україна всіляко підтримує

заходи,

направлені

на

відродження

історичної пам’яті, духовності, громадську самоорганізацію етнічних німців,
залучаючи до цього міжнародні установи та організації. Так, за підтримки
Федерального

уряду Німеччини

через

благодійний

фонд «Товариство

Розвитку» у понад сімдесяти населених пунктах України працюють німецькі
центри зустрічей, де вивчається німецька мова, історія, культура та інше.
Продуктивно в сфері відновлення національної самобутності та ідентичності
діє культурно-просвітницьке товариство «Відергебурт», котре об’єднує
близько п’яти з половиною тисяч німців Півдня України, серед яких Одеська
філія згуртувала навколо себе 2900 етнічних німців, Миколаївська – 1200
осіб, Херсонська – 1400 громадян німецької національності.
Вагомим є внесок етнічних німців Півдня України у соціальноекономічний, культурний, конфесійний розвиток регіону. При цьому доля
цього етносу часто кардинально й різко змінювалася, мала чимало трагічних
моментів. Серед яких особливе місце займають події середини ХХ сторіччя,
коли німецькомовна спільнота перебувала в статусі заручників диктаторських
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режимів СРСР і нацистської Німеччини, що прагнули використати їх у
власних цілях напередодні та під час Другої світової війни. Після завершення
якої етнічні німці стали об’єктом масових депортацій радянського режиму.
Актуальність теми дослідження. Винятково актуальним є питання
комплексного аналізу та об’єктивного осмислення специфіки соціальноекономічного та політичного становища етнічних німців Півдня України в
1939-1953 роках.
Актуальності неупередженого вивчення окресленого питання додає
необхідність відновлення історичної справедливості щодо депортованих у
радянські часи з території України етносів – німців, кримських татар та
інших, доля яких є невід’ємною від долі українства. Це обумовлює
активізацію уваги сучасних дослідників до тих сторінок вітчизняної історії,
що протягом тривалого часу невиправдано замовчувалися, не були достатньо
висвітлені

або

подавалися,

внаслідок

ідеологічної

ангажованості,

у

сфальсифікованому вигляді.

Оскільки

суспільство чітко усвідомлює

обов’язок вшанувати пам’ять своїх співвітчизників, які стали жертвами
політичного терору як з боку радянської системи, так і під час нацистської
окупації. Розуміння того, що глибокий аналіз минулого та відновлення
історичної правди допоможе в побудові політичної системи, яка б виключала
тоталітарний устрій, боротьбу з інакодумством, стала запорукою миру та
злагоди в країні значно актуалізує тему нашого дослідження.
Актуальність поданої дисертаційної проблеми зумовлена необхідністю
комплексного вивчення поставленої проблеми на регіональному рівні, що
дозволяє виявити загальні тенденції та місцеві особливості в ставленні
тоталітарних режимів до етнічних німців, зруйнувати негативний образ
«фольксдойче», сформований радянською пропагандою.
Актуальність

науково-дослідної

роботи

в

галузі

теоретичного

узагальнення цієї теми визначається оприлюдненням всієї можливої
інформації про період Другої світової війни, осмисленням нагромаджених
фактів, встановленням причинно-наслідкових зв’язків між ними, виявленням
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безпосередніх та віддалених наслідків трагедії.
Відтворення історичної правди про специфіку та наслідки державної
політики тоталітарних режимів щодо певних етнічних груп, зокрема німців
Півдня України, повинне в подальшому глибоко досліджуватися істориками,
що сприятиме комплексному вивченню як проблеми Другої світової війни,
так і взаємовідносин тоталітарної влад і суспільства в ХХ сторіччі у цілому.
Названі

вище обставини

зумовили

вибір теми

дисертаційного

дослідження.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний
напрям дослідження відповідає Закону України «Про реабілітацію жертв
політичних репресій в Україні» від 17 квітня 1991 року, Указу Президента
України № 51 «Про створення Українсько-німецького фонду» від 23 січня
1992 року, пакету Законів України про декомунізацію від 21 травня 2015 року,
та безпосередньо пов’язаний з програмою, затвердженою постановами
Кабінету Міністрів України № 530 від 11 вересня 1992 року, та Верховної
Ради України № 2256 – ХП від 6 квітня 1992 року про підготовку та видання
науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» в кожній області
України. Тематика дослідження пов’язана із розробкою планової наукової
теми «Актуальні проблеми історії Півдня України в загальноісторичному
вимірі» (номер державної реєстрації 0115U004380), що здійснюється
кафедрою історії України навчально-наукового інституту історії, політології
та

права

Миколаївського

національного

університету

ім. В. О. Сухомлинського. Тема дисертації затверджена вченою радою
Миколаївського

національного

університету

ім. В.О. Сухомлинського

31 січня 2012 р., протокол № 8, та зареєстрована в Українському інституті
науково-технічної і економічної інформації за № 0112U000485.
Об'єктом дослідження є політика радянського та нацистського
тоталітарних режимів щодо етнічних німців Півдня України.
Предмет

дослідження

становлять

особливості

соціально-

економічного та політичного становища німецької громади Півдня України в

8
контексті доктринальних засад і концептуальних парадигм державної
національної політики СРСР і німецько-румунської окупаційної влади
напередодні, під час Другої світової війни та в перше повоєнне десятиліття.
Територіальні рамки дослідження охоплюють землі Півдня України,
що входили до складу УРСР, Райхскомісаріату «Україна» та Губернаторства
«Трансністрія» у досліджуваний період. В адміністративно-територіальному
плані – це сучасні Одеська, Миколаївська та Херсонська області.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1939–1953-х років,
протягом якого тоталітарні режими стверджували власну гегемонію на Півдні
України. Вибір нижньої хронологічної межі (1939 рік) зумовлений
остаточною ліквідацією національних німецьких автономій на Півдні УРСР,
початком Другої світової війни, що викликало радикальні суспільні
перетворення та змінило національно-політичні пріоритети. Верхню межу
дослідження становить 1953 рік, коли зі смертю Й. Сталіна припинились
організовані радянською владою масові політичні репресії проти етнічних
німців Півдня УРСР.
Мета дисертаційного дослідження полягає в комплексному аналізі,
узагальненні

та

критичному

переосмисленні

здобутків

історіографії,

опублікованих і неопублікованих джерел, що дає можливість виявити
регіональні особливості соціально-економічного та політичного становища
етнічних німців Півдня України в досліджуваний період.
Реалізація зазначеної мети обумовила постановку таких завдань:
– вивчити та проаналізувати стан наукової розробки проблеми й
охарактеризувати джерельну базу дослідження;
– оцінити положення радянських та нацистських законодавчих норм
щодо регулювання та забезпечення державної політики по відношенню до
етнічних німців;
‒

встановити

витоки,

причини,

історичні

обставини

еволюції

політичних настроїв «фольксдойче» періоду Другої світової війни, з’ясувати
ступінь їх участі в антифашистському русі на Півдні України;
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– розкрити регіональну специфіку, шляхи формування та динаміку
розвитку

наявних

форм

громадської

самоорганізації

«фольксдойче»,

проаналізувати їх завдання, цілі та основні напрямки діяльності;
‒ виокремити

загальні

особливості

та

відмінності

соціально-

економічного становища «фольксдойче» Півдня України на територіях
генерал-губернаторства «Трансністрія» та Райхскомісаріату «Україна»;
‒ показати регіональні аспекти процесу евакуації «фольксдойче»
південноукраїнського краю на територію Райху;
– охарактеризувати репресивну політику більшовицької держави проти
етнічних німців Півдня УРСР наприкінці Другої світової та у повоєнний
період.
Методологічна

база

дослідження

ґрунтується

на

принципах

науковості, об’єктивності, системності, історизму. При написанні дисертації
нами використані як загальнонаукові, так і спеціально-історичні методи.
Зокрема, хронологічний (розгляд динаміки подій у часовій послідовності –
окупація, повернення радянської влади, повоєнні репресії), порівняльноісторичний (дослідження масштабності евакуації етнічних німців на
територію Райху та репатріації німців, масовості репресій радянської влади
напередодні початку бойових дій та у повоєнний період), конкретноісторичний (вивчення суспільно-політичних процесів у конкретно-історичних
неповторних умовах), конкретно-пошуковий (історіографічний аналіз та
систематизація

джерел

з

проблеми),

історико-генетичний

метод

(встановлення основних причинно-наслідкових зв’язків досліджуваних
подій), ретроспективний (надає можливість абстрактно науково відтворити
відповідні історичні події 1939-1953 років), критичний метод (відокремлення
з маси різнотипної інформації достовірних конкретно-історичних фактів) та
метод статистичного кількісного аналізу (вивчення кількісного складу під час
окупації і втрат від більшовицьких репресій німецького населення).
Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що
досліджено актуальну проблему, яка до цього часу не мала всебічного та
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об’єктивного висвітлення в українській історіографії. На основі широкого
пласту джерел, значну частину з яких вперше введено до наукового обігу,
дисертантка дослідила соціально-економічне та політичне становище
етнічних німців Півдня України, з урахуванням подій Другої світової війни.
Розширення географії дослідження становища етнічних груп України
окресленого в дисертації періоду, їх взаємовідношення з радянським і
нацистським

тоталітарними

режимами

становить

відмінність

змісту

представленої роботи і є важливим фактором її новизни.
У результаті вперше:
– показано, що у сучасній історіографії існує потреба комплексного
дослідження регіональних аспектів становища німецького населення краю
періоду 1939-1953 років;
– вперше залучено до наукового обігу об'ємний матеріал із державних
та службових архівосховищ України. Оприлюднені нові дані та розкрито
інформаційні можливості зазначеного масиву документів у вивченні
поставленої нами теми;
– висвітлено ключові чинники формування та подальші зміни у
ставленні німецького населення Півдня України до німецько-румунської
окупаційної влади;
– визначено роль сталінських репресій та методи їх подальшого
використання нацистською пропагандою, як ключового ідеологічного
фактору прихильного ставлення частини німецького населення Півдня
України до гітлерівців;
– дістало подальшого розвитку дослідження проблеми причиннонаслідкових зв'язків між завданнями та діяльністю Центрального бюро
«фольксдойче» Німеччини і соціально-політичними змінами у становищі
німецького населення краю періоду німецько-румунської окупації;
– з’ясовані соціально-політичні перешкоди, що стояли перед етнічними
німцями Південної України на різних етапах Другої світової війни та в
повоєнні роки в їх прагненні адаптуватися до гітлерівського окупаційного
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режиму, та радянської влади;
– розкрито форми, методи та специфіку діяльності радянських
каральних органів у повоєнних репресіях і депортаціях німецького
населення Півдня УРСР.
Уточнено:
– аспекти

діяльності

антифашистських

груп

серед

німецького

населення регіону (питання їхнього кількісного та якісного складу, основні
форми та методи боротьби).
– наявні факти та усунено певні фактологічні прогалини стосовно
процесу репатріації етнічних німців до СРСР та їх подальшої депортації до
виправно-трудових таборів та на спецпоселення.
Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати,
положення, висновки та фактичний матеріал можуть використовуватися при
написанні навчальних посібників, монографій, статей із регіональної,
етнополітичної історії, історії України в цілому; в подальшій розробці
обраної теми, пов’язаної із становищем національних меншин Півдня
України в період Другої світової війни, написанні лекційних курсів із
дотичних тем, спецкурсів із проблем етнополітичного життя регіону тощо.
Особистий

внесок

дисертантки

визначається

постановкою

та

обґрунтуванням проблеми, її самостійним вирішенням, що дозволяє глибше
та повніше усвідомити трагедію німецької громади Півдня України протягом
досліджуваного періоду, а також у введенні до наукового обігу та аналізу
значного комплексу нових джерел. Усі висвітлені в дисертації наукові
результати отримані авторкою самостійно.
Обсяг та структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (342 позиції).
Основний текст дисертації викладено на 170 сторінках, повний обсяг
дослідження становить 208 сторінок.
Апробація
пройшли

результатів

наукову

апробацію

дослідження.

Результати

на

наукових

чотирьох

дослідження
конференціях:
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VІ Міжвузівській

науково-практичній

конференції

молодих

науковців

«Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах: історія і сучасність» (м.
Миколаїв, 3 квітня 2012 року, МНУ ім. В.О. Сухомлинського);
Міжнародній

науково-практичній

конференції

Аркасівські

II

читання

(м. Миколаїв, 27-28 квітня 2012 р.); ІІ міжнародної наукової конференції
«Наука в современном обществе» (м. Ставрополь, 2012 р.); Всеукраїнській
науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Інтеграційні
процеси в міжнародних відносинах: історія і сучасність» (м. Миколаїв,
4 квітня 2013 року, МНУ імені В.О. Сухомлинського).
Основні положення та результати дослідження обговорювалися на
засіданні

кафедри

історії

України

Миколаївського

національного

університету імені В. О. Сухомлинського.
Публікації. Основні положення дисертації викладені автором у 6-х
наукових працях, із них п’ять опубліковано в наукових фахових виданнях, що
входять до переліку ВАК України та одну в іноземному науковометричному
виданні.
1. Герус-Бахтіна Н. А. Німецька громада Півдня України в 1941 другої
половини 1944 років. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. -К.:
ВІР УАН, 2013 р.- Випуск 70 (№3)., - 33-37 с.
2. Герус-Бахтіна Н. А. До питання евакуації «фольксдойче» Півдня
України на територію

Рейху (кінець 1943 - початок 1944 р.) // Науковий

вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. Випуск 3.34:
Історичні науки.- М.: МНУ, 2013., - 143-148 с.
3. Герус-Бахтіна Н. А. Німецькі етнічні меншини напередодні та в
перший рік Великої Вітчизняної війни // Гілея: науковий вісник: збірник
наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. - К., Видавництво «Гілея», 2015. Випуск № 97(№6)., - 73-76 с.
4. Герус-Бахтіна Н. А. Репресії радянської влади проти колишніх
«фольксдойче» в період пізнього сталінізму // Історичний архів. Наукові
студії: збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,
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2015. – Вип. 15., - 165-174 с.
5. Герус-Бахтіна Н. А. Ставлення радянської влади до етнічних німців на
початку ІІ світової війни. // Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського:
Збірник наукових праць. Історичні науки.- М.:МНУ 2015, №2(40), 7-11с.
6. Gerus-Bahtina Natalija. Zdrojové aspekty výzkumu stavu nĕmeckého
obvatelstva na jihu Ukrajiny ve vydání 1939-1953 rr. // Modern Sceice – Moderni
vêda. Praha. – Česká republika, Nemoros. – 2016. – №2, S. 99-113
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РОЗДІЛ І. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Історіографія проблеми
На складному етапі сучасного розвитку України, заявленою метою
якого є розбудова демократичної, правової держави, невід’ємною частиною
якої є конституційно закріплені права національних меншин на вільний
розвиток, актуалізується проблематика з дослідження питань, пов’язаних з
становищем етнічних громад держави протягом різних історичних періодів.
Дотепер, незважаючи на актуалізацію досліджень у вітчизняній
історичній науці з окресленого кола питань, нагальним залишається
вироблення науковцями системного бачення проблеми взаємовідносин
державних

інституцій

і

національних

меншин,

усунення

наявних

фактологічних прогалин, глибокий аналіз взаємодій різних історичних шкіл
та напрямків. Наведене, безумовно сприятиме, знаходженню діючого
механізму функціонування й співіснування багатонаціонального українського
суспільства та держави.
З

урахуванням

наукових,

концептуальних та ідейно-політичних

критеріїв історіографія досліджуваної проблеми охоплює два, на нашу думку,
етапи. За їх допомогою відображена динаміка розвитку історіографічного
процесу в радянський та пострадянський період.
Перший етап – радянська та закордонна історіографія другої половини
1940-х – середини 1980-х років. Хронологічні рамки другого етапу
охоплюють другу половину 1980-х років – дотепер, історіографія в якому
поділена на сучасну вітчизняну та зарубіжну.
На кожному з цих етапів рівень теоретичного осмислення обраної теми
неоднаковий. Оскільки на проведення наукових розвідок впливали такі
фактори, як можливість вільного доступу до архівних джерел, загальний
обсяг накопиченого фактичного матеріалу, політичної заангажованості та
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суспільних умов під час проведення дослідження.
Перший етап розпочався відразу після завершення Другої світової
війни і тривав до другої половини 1980-х років. До характерних ознак
радянської

історіографії

сучасні

дослідники

відносять

ідеологічну

заангажованість робіт, їх повну відповідність «букві та духу» партійних
настанов і регламентацій, що дещо послабили свій вплив у період
хрущовської «відлиги» та, особливо, горбачовської «перебудови». В цілому,
етнічні німці асоціювалися насамперед, як особи, що в більшості своїй
свідомо стали на шлях колабораціонізму.
Як зазначив з цього приводу провідний вітчизняний фахівець з історії
Другої світової війни, професор О. Лисенко: «через ізольованість радянської
історіографії,

контакти

з

«зовнішнім

світом»

відбувалися

не

за

установленими в цивілізованому світі алгоритмами наукового діалогу, а за
антитезою: відкидалося все, що не потрапляло в унісон з комуністичною
версією Другої світової війни, пояснювалося антирадянськими настроями і
політикою західних держав» [5.164, с. 10-11].
Так

само

шаблонно

оцінювала

радянська

історіографія

зміст

окупаційної політики, її демографічні прояви і наслідки. Зазвичай, окреслені
праці носили публіцистичний характер, наукова складова в яких практично
повністю

відсутня.

Питання

соціально-економічного

та

політичного

становища етнічних німців висвітлювались побічно. Безпосередньо Півдня
України роботи першого етапу практично не торкалися, факти з історії
німецької

громади

регіону

подавались

фрагментарно

в

контексті

всеукраїнських та загальнорадянських процесів. Зовсім не приділялась увага
трагічним аспектам взаємовідносин сталінського режиму та німецької
спільноти у довоєнні часи. Етнічні німці, нерідко, подавалися як «фашистські
шпигуни». Тема шпигунства та вербування радянських німців, у тому числі
Півдня УРСР, німецькою розвідкою напередодні Другої світової активно
висвітлювалась у різноманітних публікаціях, книгах, брошурах повоєнного
часу [4.149; 4.150; 4.157].
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Натомість, відхід від концептуальної складової офіційного трактування
тих подій закінчувався трагічно для авторів подібних робіт. Зокрема, у
1947 році одеського дослідника, полковника у відставці, І. Тарана засуджено
за «антирадянську агітацію та пропаганду», а його книгу конфісковано
[3.139].
Зауважимо, що незважаючи на загальний публіцистичний характер
праці І. Тарана, наукову новизну його роботи складають оприлюднені факти
функціонування кількох репатріаційних комісій в Польщі та фільтраційних
таборів на Одещині і Миколаївщини, через які пройшли, разом з іншими і
колишні «фольксдойче». На базі чого дослідник здійснив спробу висвітлити
події на основі аналізу причинно-наслідкових зв’язків між існуючими
фактами, що йшло у розріз з офіційною радянською парадигмою [4.157].
Натомість, питання примусової репатріації з території Німеччини та
окупованих нею країн, застосування репресивних заходів, зокрема щодо
репатріантів, радянськими істориками з ідеологічних міркувань практично не
розглядалось і відповідна проблематика в науці залишалася своєрідною
«білою плямою». Окремі автори в своїх роботах торкалися деяких аспектів
добровільної репатріації та проблем «переміщених осіб», втім ідеологічні та
джерельні обмеження не сприяли ґрунтовності та об’єктивності робіт і
визначили

пропагандистський

характер

праць.

Типовим

прикладом

останнього є повоєнні роботи М. Лєснова [4.149; 4.150; 9.277]. В його працях
фактичний матеріал лише ілюстрував головну авторську тезу, згідно якої:
«люди упевнились, якими брехливими є ствердження ворогів Радянської
країни, буцімто репатрійованих будуть переслідуватися, або їм не будуть
вірити чесні люди нашої країни…» [4.149, с. 23].
Певним чином ситуація змінилась після смерті Й. Сталіна та початку
хрущовської «відлиги». У їх працях, які водночас можна віднести й до
джерельної бази дослідження, колишні радянські військовополонені і
остарбайтери отримали можливість друкувати свої спогади про часи
перебування за межами країни. Тоді ж почали з’являтися перші наукові статті

17
та монографії, пов’язані з цією проблематикою. Необхідно відмітити, що
праці того часу по-перше не спиралися на архівні матеріали, закриті на той
час; по-друге, їх територіальні рамки не співпадали з заявленими нами у
представленому дисертаційному дослідженні; по-третє, вони не торкалися
питань післявоєнної долі репатріантів не тільки німецького походження, а й
загалом. Втім, після завершення короткотривалого періоду, пов’язаного з
деяким ідеологічним послабленням у суспільно-політичному житті країни,
наукові доробки знову прийняли шаблонний характер окреслений державною
ідеолого-пропагандистською машиною.
Типовим прикладом чого є стаття В. Васильєва, що побачила світ на
шпальтах журналу «Міжнародне життя» в 1978 році. Головними тезами у ній
стали твердження, що «переважна більшість громадян СРСР, вивезена в роки
війни за кордон, бажали повернутися додому. На Заході залишилися або
зрадники Батьківщини, які співпрацювали з гітлерівцями, або люди, залякані
й заплутані англо-американською владою». До таких «жертв імперіалістичної
пропаганди» автор відносив і колишніх «фольксдойче» [10.1.296].
Певним внеском у дослідження поставленої у нашій роботі проблеми
внесли праці українського радянського історика М. Павленко. У своїх
розвідках вчений торкається тематик вимушеної міграції населення,
становища різних національних і соціальних груп на окупованих територіях
та т.п. Серед іншого, дослідник порушує питання, пов’язані з етнічними
німцями, в тому числі, Південного регіону України. У 1975 році він захищає
кандидатську дисертацію, об’єктом дослідження якої стали вимушені масові
міграції населення, обумовлені подіями Другої світової війни [7.234].
Незважаючи, що дослідження М. Павленко написані під впливом радянської
ідеологічної

парадигми,

його

публікації

в

значній

мірі

заповнили

інформаційний вакуум у вивченні проблеми біженців і переміщених осіб під
час окресленої військової кампанії. Наукова новизна його праць, перш за все
полягає в оприлюдненні раніше недостатньо досліджених документів,
пов’язаних з аналізом міграційних процесів періоду Другої світової війни, у
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тому числі й стосовно німецького населення [4.154].
Паралельно з радянськими вченими за кордоном як іноземними, так і
етнічними німцями разом з представниками української діаспори які в різні
часи емігрували з СРСР з’являються праці присвячені становищу німецької
спільноти

у

період,

окреслений

хронологічними

межами

нашого

дисертаційного дослідження.
Заслуговують на увагу роботи відомого політичного діяча української
діаспори, публіциста К. Паньківського. Так, у праці, що побачила світ у 1965
році в Нью-Йорку він намагається проаналізувати

головні аспекти

впровадження і реалізації окупаційної політики на території Райхскомісаріаті
«Україна». Враховуючи той факт, що в роки окупації Кость Паньківський
перебував на різних посадах в Українському Центральному Комітеті та
Українському крайовому комітеті, проблему він розглядає як безпосередній
учасник подій. Певну наукову цінність його роботі надає залучення достатньо
широкої джерельної бази, насамперед друкованої продукції періоду 19411944 років. Коротко автором розкрито і становище «фольксдойче». За його
твердженням, німецька адміністрація надавала етнічним німцям, особливо
тим, які вільно володіли німецькою мовою, перевагу при працевлаштуванні
на керівні посади у цивільних адміністраціях [6.202, с. 81-82].
У 1970-х роках до проблеми становища етнічних німців часів Другої
світової війни звертаються німецькі історики. Так, дослідник Д. Ліхді
розглянув релігійні аспекти питання. На прикладі конфесії менонітів автор
аналізує втілення гітлерівської окупаційної політики по відношенню до
«фольксдойче». Достатньо цікавим є авторські тези щодо спроб окупаційної
адміністрації залучати менонітські громади України до військової служби в
період 1943-1944 років. Торкаючись питання евакуації «фольксдойче» на
територію Райху, Д. Ліхді оприлюднює дані по Південноукраїнському
регіону [6.220, с. 85-86, 91-92, 97].
Продовжив дослідження взаємовідносин релігійної конфесії менонітів
радянської країни з німецькими військово-адміністративними установами
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інший німецький науковець К. Фаст. Автор розглянув процес їх залучення до
культурно-релігійного життя, мобілізацій до військових формувань. Наукову
новизну становлять подані автором матеріал про перебування німцівменонітів, які служили в підрозділах Вермахту, у радянському полоні [6.217].
Німецька дослідниця

І. Флейшхауер розкриває

широкий

спектр

взаємозалежних історичних умов і подій, якими пов’язана доля німецького
населення СРСР та Третього Рейху у 1930- 1940- х роках. На основі архівних
матеріалів І. Флейшхауер висвітлила політику Третього Райху по відношенню
до етнічних німців СРСР на територіях окупованих гітлерівськими та
румунськими військами, до яких належала Південна Україна. Особливого
значення вона надала питанням реєстрації етнічних німців і використання їх
як у геополітичних так і у ситуативних інтересах Третього Райху [6.218, с.
123-125].
У спільній монографії І. Флейшхауер та Б. Пінкуса розглянута динаміка
змін у становищі етнічних німців СРСР. Дослідники характеризують стан
німецького населення в часовому просторі. Зокрема періоду 1941-1953 років,
присвячено два розділи праці. У четвертій главі автори критично оцінили
загальний процес депортації німців, їх економічне та соціальне положення. У
п'ятому розділі мова йде про боротьбу репресованої німецької спільноти за
відновлення своїх прав після смерті Й. Сталіна [6.223].
Становище німецького населення України напередодні та на початку
Другої

світової

війни

розглянуто

в

праці

ізраїльського

науковця

М. Бухсвайлера, що вийшла в 1984 році в Німеччині. Дослідження
присвячено

політичному

статусу

«фольксдойче»

України,

соціально-

економічним і гуманітарним зв’язкам громадських організацій Райху з
етнічним німцями. Дискусійним є авторське твердження, що напередодні
війни керівництво Рейху розглядало німецьке населення СРСР, як практично
повністю

зрусифіковане

пропагандою».

та

Безперечним

«суцільно
позитивом

оброблене
роботи

оприлюднена автором широка джерельна база. [6.212].

є

більшовицькою
опрацьована

та

20
Таким чином, дослідники, що займались окресленою темою у другій
половині 1940-х – середині 1980-х рр., разом із введенням до наукового обігу
певного масиву архівних джерел, як правило, законодавчого та діловодного
характеру, друкованих видань періоду Другої світової війни та іншого
залишили невисвітленими численні аспекти проблематики. Територіально їх
роботи здебільшого присвячені загальнорадянській проблематиці в цілому,
носили узагальнюючий характер. Німецька спільнота Півдня УРСР в них
згадана фрагментарно. Радянські історики, через тиск комуністичної
ідеології, змушено трактували події того часу тенденційно, в руслі
компартійних настанов. При цьому, все, що не вписувалось в офіційну теорію
оголошувалось ворожим. Натомість закордонні історики концентрували увагу
на широкому спектрі питань – соціально-економічному, культурному,
релігійному, політичному та інших аспектах життя німецької спільноти. Втім,
неможливість доступу до радянських архівів значно звужувала джерельну
базу їх досліджень. Насамперед це стосується питань, пов’язаних з
репресіями та депортаціями німецького населення як Півдня УРСР, так і
СРСР у цілому.
Якісно новий рівень вивчення й аналізу матеріалів, пов’язаних з
тоталітарним минулим нашої країни, розпочався в період горбачовської
перебудови

другої

законодавчої

половини

реабілітації

1980-х

депортованих

роках.

Розпочинається

народів,

перегляд

процес

радянських

стереотипів, що склалися у повоєнний час. Публікуються роботи, в яких,
базуючись на сучасних методологічних принципах, робляться спроби
комплексного вивчення питань присвячених різним аспектам історії Другої
світової війни.
Певний внесок у дослідження поставленої у дисертації проблеми
зробили російські історики. Одним з факторів, що сприяв активізації
наукових розвідок у Російській Федерації, стала можливість доступу до
джерел – архівних фондів загальнорадянських партійних та державних
установ і відомств, що здійснювали загальне керівництво та відповідали за
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організацію радянської політики в регіонах.
Зауважимо, що хоча їх роботи здебільшого носять узагальнюючий
характер, втім у контексті загальноросійських процесів вони звертаються й
до питань, пов’язаних як з Україною в цілому, так і її Південним регіоном,
зокрема. Насамперед до різних аспектів питання репатріації етнічних німців
на «історичну батьківщину».
Характеризуючи російську історіографію слід виокремити провідного
науковця з окреслених у дисертаційному дослідженні питань доктора
історичних наук В. Земськова. Вчений одним з перших у СРСР, наприкінці
1980-х років, отримав доступ до закритої статистичної звітності радянських
спецслужб. Завдяки чому, вдалося оприлюднити таємні раніше дані щодо
сталінських репресій, депортацій, демографічних наслідків державного
терору та іншого. В. Земськов багато уваги приділяє статистичному аналізу
проблем, пов’язаних з примусовими переміщеннями та репатріаціями
радянських громадян, які під час війни опинились за межами СРСР, оцінює
динаміку репатріації «переміщених осіб» з країн Західної та Східної Європи
[6.195, с. 74-81; 6.196, с. 183-192; 7.230]. Торкаючись тематики примусового
вивезення етнічних німців СРСР на спецпоселення влітку 1941 року,
В. Земськов наводить загальну цифру у 949829 осіб по всьому Радянському
Союзу. З них, з території Півдня УРСР (разом з Кримом) вивезено близько 50
тисяч громадян німецької національності [10.1.297 с. 38-39].
Тему «переміщених осіб» і біженців підіймає у власних розвідках
інший російський історик, спеціаліст в області міжнародних відносин
О. Шевяков. У своїх працях він аналізує процес репатріації радянських
громадян, значну частину яких становили етнічні німці, вказує на особливу
роль міжнародних організацій у справах біженців та «переміщених осіб».
Звертаючись до теми радянсько-румунських відносин протягом 19441949 років, автор розглядає складові аспекти процесу репатріації на
територію СРСР громадян, евакуйованих з території генерал-губернаторства
«Трансністрія», серед яких йдеться і про колишніх «фольксдойче» Південних
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регіонів України [6.207; 6.208, с. 6-11].
Дослідниця Л. Чорна аналізує плани нацистів з економічного та
господарського освоєння Північного Причорномор’я, місце «фольксдойче» у
процесі онімечення етнічної палітри регіону. Зазначає виняткове значення
цього регіону, одним з прикладів чого є план німецької влади з меліорації під
час господарського освоєння Півдня України. [6.206, с. 188-190].
У 2000 році у Москві видається книга дослідника М. Семіряги, де
розглянуто таке складне явище, як колабораціонізм: його природу, типологію
і прояви в роки Другої світової війни. Звертаючись до питання становища
етнічних німців, автор аргументовано стверджує, що на території окупованих
районів СРСР найбільш масові компактні поселення етнічних німців
розташовувались

на території

республік Прибалтики

та Північному

Причорномор’ї. Взаємовідносини гітлерівської влади з «фольксдойче»
України регламентувались директивами А. Розенберга та Г. Гімлера, що
встановлювали для етнічних німців права та обов’язки. Втім, М. Семіряга
наводить приклади ігнорування «фольксдойче» ключових заходів окупаційної
влади і відповідну реакцію окупантів на це. Так, 16 лютого 1942 року
Г. Гімлер видає постанову, згідно якої особи з числа етнічних німців, які
відмовляються від отримання підданства Райху, направляються до в’язниць і
концентраційних таборів [6.205, с. 395-396].
У 2001 році російський науковець, професор П. Полян оприлюднює
матеріал, присвячений радянським громадянам, у тому числі «фольксдойче»,
переміщеним з території Радянського Союзу на територію Третього Рейху.
Акцент зроблено на кількісних показниках і територіальному розміщенні
репатріантів [6.203; 6.204, с. 126-129].
Становищу «фольксдойче» в роки Другої світової війни посвячена
праця науковця В. Люлечніка. Автор наголошує, що публікацій, присвячених
історії німецької діаспори в роки Другої світової війни, досить мало. В своїй
праці дослідник схематично окреслює положення німецької діаспори під час
Великої Вітчизняної війни. Підкреслюючи значення етнічних німців для
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гітлерівських планів з колонізації Північного Причорномор’я, В. Люлечнік
наводить висловлювання Й. Ріббентропа, згідно якого Німеччина не може не
бути відповідальною за долю 100 тисяч німців, які мешкають у Бессарабії, а
їх майбутнє буде забезпечено. Загалом, автор наводить цифру у 130 тисяч
осіб німецької національності, які мешкали на території сучасних Одеської та
Миколаївської областей [11.332].
Важливим внеском у створення об'єктивної картини подій, пов’язаних
із злочинною практикою депортацій етнічних німців, є наукові праці
російського дослідника М.Бугая. Роботи містять документи та матеріали з
історії депортацій німців та інших народів, які населяли територію СРСР. У
дослідженні прослідковано трагічні долі цих народів, причини їх примусових
переселень

та

сутність

радянської

національної

політики

стосовно

досліджуваної категорії громадян [6.186; 6.187; 6.188; 10.1.295]. У монографії
історика мова йде про переселених етнічних німців підрозділами НКВС
СРСР, а саме, про депортацію німецького населення з Півдня УРСР на
початку Другої світової та радянсько-німецької війни [4.144, с. 68-69].
Істотно новий підхід щодо вивчення діяльності партійно-політичних
організацій

окресленого

періоду розпочинається

після

проголошення

незалежності України в 1991 році. Цей етап характеризується принциповим
відходом від попередніх традиційних позицій висвітлення радянської історії.
Відбувається концептуальний перегляд структурних засад, методології її
вивчення. Активізації досліджень спонукала політика вищих органів
державної влади України, направлена на відродження німецької соціальнокультурної самобутності, зруйнованої сталінськими депортаціями. Указом
Президента України в 1992 році створюється «Українсько-німецький фонд»,
головною метою якого стала розробка та реалізація дієвих програм
повернення німців з Сибіру та Середньої Азії до, насамперед, Південного
регіону України. Окреслене викликало підвищений запит суспільства на
праці, пов’язані з різними аспектам історичного минулого німецької
спільноти протягом всього періоду їх компактного мешкання в Україні.
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Серед численних досліджень періоду, окресленого хронологічним
рамками

нашого

дослідження,

виокремимо

фундаментальні

праці

завідуючого відділом історії Другої світової війни НАН України О. Лисенко.
Професор аналізує низку питань, у тому числі, пов’язаних з темою нашого
дослідження. Зокрема, ці праці стосуються історіографії Другої світової
війни, хронології та перебігу подій, долі етнічних меншин та іншому [5.163;
5.164; 5.165; 9.272, с. 14-22; 9.273, с. 128-138; 9.275, с. 7-18; 9.276, с. 6-17].
Державному терору під час Другої світової війни присвячено нарис
О. Лисенко, Т. Вронської. Характеризуючи сталінській терор проти власного
народу часів Другої світової війни, автори слушно наголошують, що недовіра
до зовнішнього світу мотивована ідеологічними причинами та начебто
існуючими, загрозливими для режиму етнічними зв’язками поза кордонами
держави у передвоєнні роки, обумовила особливу увагу до так званих
діаспорних націй, серед яких були і німці. У роки війни ця проблема,
трансформована вже в хронічну форму, призвела до терору проти цілих груп
населення у складі корінних радянських етносів, котрі проживали в СРСР
[5.170, с. 696]. Робота ввійшла до колективної монографії Інституту історії
України НАН України під редакцією В. Смолія, присвячену дослідженню
історії політичного терору в Україні [5.170, с. 596-698].
У

колективній

праці

О. Лисенко О. Гончаренко,

М. Куницького,

розглядається комплекс питань, пов’язаних з функціонуванням окупаційного
режиму на території України в роки Другої світової війни. Подано
реконструкцію

адміністративних

структур,

схарактеризовано

їхню

компетенцію й алгоритм діяльності [5.162].
У двотомній колективній монографії істориків НАН України під
редакцією В. Смолія висвітлюється широке коло питань одного з найбільш
драматичних періодів історії України – періоду Другої світової війни. На
основі критичного аналізу вже опублікованих матеріалів і нових архівних
джерел, більшість яких вперше вводиться до наукового обігу, подається
сучасне бачення мобілізаційних і режимних заходів радянського керівництва.
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У

першому

томі

видання

розміщено

ґрунтовний

нарис

науковців

А. Айсфельда та В. Мартиненко, присвячений становищу етнічних німців під
час Другої світової війни та в повоєнні роки. Науковцями опрацьовано
значний масив архівних документів, наведені дані службових звітів та
інструкцій НКВС стосовно депортації німецького населення, соціальноекономічні аспекти становища «фольксдойче» у німецько-румунських
окупаційних зонах та інше [5.177, с. 591-644]. На прикладі Миколаївської
області автори показують жорстокість репресій НКВС на звільнених у 1944
році територіях. Каральні заходи спрямовувались навіть проти тих
«фольксдойче», хто активно не підтримував окупаційний режим. Арешти
тривали протягом багатьох років. Так, на Миколаївщині протягом 1947-1953
років щорічно заарештовувалось по кілька осіб німецької національності
[5.177, с. 618-619].
У

контексті

глибшого

розуміння

таких

складних

питань

як

колабораціонізм, особливості ідеологічної боротьби в Україні в часи Другої
світової війни, надзвичайно цінними є праці криворізьких істориків Валерія
та Валентини Шайкан. Незважаючи на те, що «фольксдойче» не є предметом
їх досліджень, до поданої дисертації залучені такі аспекти, як аналіз
міжнаціональних стосунків у контексті широкої участі представників різних
етнічних груп у колаборантських інституціях, роль та місце інтелігенції у
впровадженні в життя «східної» політики Берліна, морально-психологічний
стан населення окупованих територій, моделі поведінки і стратегії виживання
різних його категорій та інше [4.160, с. 466].
Так, у роботі, присвяченій проблемам дослідження вітчизняної історії
періоду Другої світової війни, Валерій та Валентина Шайкан звертають увагу
на становище національних меншин

в роки гітлерівської

окупації.

Погодимось з авторською тезою, що німецька влада вміло спекулювала на
прагненнях різних національних рухів і груп, використовуючи образи певної
частини населення на радянську владу за необґрунтовані репресії та
переслідування [5.178, с. 103-111, с. 107].
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Соціальна історія німців, які історично проживали на теренах України в
роки Другої світової війни, стала об’єктом окремих досліджень у вітчизняній
історичній науці з початку 1990-х років. Зокрема, спроби історичного
осмислення долі українських «фольксдойче» в часи Другої світової війни
розпочалися зі статті М. Коваля та П. Медведка, де висвітлено різні аспекти
становища

німецького

населення

в

Україні

періоду

нацистської

окупації [10.1.301, с. 24].
Близькою до досліджуваної теми є роботи науковця І. Винниченка.
Характеризуючи депортації, заслання та вислання, що пережили народи
України протягом радянської доби, автор акцентує увагу на репресивному
характері депортації етнічних німців на схід СРСР [4.146, с. 88-89].
Першими працями джерелознавчого характеру, в яких вивчались окремі
аспекти стосовно етнічних німців, зокрема, створення національних судових
камер стали дослідження Б. Чирка, у яких він задіяв фонди Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління України [4.159, с. 215].
У 1997 році виходить у світ монографія В. Косика присвячена Другій
світовій війні та її наслідкам. Наукову новизну відображає те, що вона
містить матеріал з державних архівів Німеччини ‒ копії оригінальних
німецьких архівних матеріалів та їх український переклад [3.133].
Суть економічного колабораціонізму під час Другої світової війни, його
прояви в Україні в роки німецької окупації розкрив київський дослідник
історії України періоду Другої світової війни і повоєнного часу, доктор
історичних наук О. Потильчак [9.283].
Інформаційно-ідеологічним особливостям втілення в життя політики
німецької окупаційної адміністрації посвячена праця доктора історичних наук
О. Салати. У монографії авторка подає матеріали з формування німецького
інформаційного простору в Райхскомісаріаті «Україна» та в зоні військової
адміністрації України під час Другої світової війни. Розкриває концептуальні
засади інформаційної політики Німеччини та основні положення нацистської
пропаганди, що направлені на різні верстви населення та етнічні групи,
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зокрема німецьку [4.156].
Окрема публікація О. Салати присвячена місцю етнічних німців у
колонізаторських планах Третього рейху. Науковець зазначає, що одним із
актуальних питань цього періоду є нацистська політика протиставлення
різних народів в їх етнічній особливості. Так, німецька окупаційна влада
намагалася продемонструвати місцевому населенню зверхність і права
німецької раси і за допомогою потужної інформаційної політики та
пропаганди схилити етнічних німців на свій бік. «Фольксдойче» також
отримали низку привілеїв, недоступних для українського населення та інших
етнічних груп [11.336].
Науковець П. Рекотов вивчає характер німецького окупаційного режиму
в Україні, структуру та діяльність органів управління, нацистські плани з
національної політики, особлива роль у яких відводилась етнічним німцям,
яку гітлерівці розглядала як свою головну базу для підтримки окупаційної
політики [10.1.304 с.78-81; 10.1.305 с.92-98].
На початку 2000-х років виходять праці О. Соловйова. Він висвітлив
питання взаємовідносин «фольксдойче» з нацистськими організаціями в
окупованій Україні. В одній зі своїх праць він аналізує діяльність та вплив
Гітлерюгенду на українських «фольксдойче» [9.285, с.120-132 ].
Національні аспекти окупаційної політики фашистської Німеччини в
Райхскомісаріаті «Україна» аналізує київська дослідниця А. Петрова. На
основі

документальних,

літературних,

архівних

джерел

досліджено

становище і доля етнічних німців («фольксдойче») в роки Другої світової
війни. Проаналізовано динаміку розвитку та методи втілення окупаційною
владою національної політики, що дає змогу зрозуміти місце і роль, що
відводились німцями з рейху німцям, які мали таке ж коріння, але проживали
зокрема в Україні [9.282, с. 185-186].
Один з напрямів політичних репресій в УРСР у повоєнний період –
національний. Статистичні дані, наведені в праці В. Нікольським, стосуються
етнічних німців. Кількість заарештованих етнічних німців приводиться
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істориком у власній монографії [4.153, с. 365-371].
Політику нацистського режиму стосовно етнічних німців України
дослідили науковці О. Іванов та І. Іваньков. У статті, на основі архівних
документів гітлерівського окупаційного режиму 1941-1944 та сучасних
німецьких досліджень, розглядаються основні риси політики нацистської
влади стосовно німецької етнічної меншини України («фольксдойче») в
основних регіонах її компактного проживання [10.1.298, с. 83-95].
Відома своїми науковими працями Е. Плеська-Зебольд – історик,
етнограф, член асоціації німців України. Авторка аналізує політику
радянського уряду та досліджує історію німців і менонітів в умовах
конфлікту ХХ ст., розглядає джерелознавчі й історіографічні аспекти
перебування останніх у різних регіонах України [9.284, с.178-186].
Одеський дослідник А. Келер на основі документів, що зберігаються в
Державному архіві Одеської області, намагається прослідкувати долі
депортованих у повоєнний період осіб німецької національності. Аналізуючи
дані з картотек фільтраційних таборів, автор прийшов до висновку, що
найбільшу кількість

німців

Одещини

в

1941

році

направлено

на

спецпоселення до Сузунського краю Новосибірської області. В той час, як у
повоєнний період – до Карагандинської області Казахстану [9.279, с. 379384].
На підставі літератури та архівних документів дослідниця Г. Калінічева
розглянула та проаналізувала політичні заходи влади нацистської Німеччини
стосовно етнічних німців, що проживали на окупованій її військами території
України. Дослідниця довела, що незважаючи на те, що етнічні німці України
мали високий політико-правовий статус, «фольксдойче» так і не стали
«п'ятою колоною» Третього Рейху. [9.263, с. 227-243].
У статті І. Тарнавського розглянуто плани керівництва Третього Рейху
щодо германізації окупованих східних земель, у тому числі, території
України. Дана політика повинна привести до знищення або виселення
місцевого населення й заселення цих земель представниками німецької раси.
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Відображено процес створення нових німецьких колоній в Україні, як етнічну
основу для майбутньої колонізації завойованих територій [4.158, с. 147-154].
Використовуючи матеріали Державного архіву Російської Федерації та
архіву Донецького обласного національно-культурного товариства німців,
історик О. Дингес опрацьовував матеріал про депортацію німців України,
мобілізацію німців у трудармію, відкликання німців з лав Червоної армії та
початок радянсько-німецької війни [3.137].
Цінну інформацію щодо положення етнічних німців на території
генерал-губернаторства «Трансністрія» надає одеський дослідник М. Шевчук.
Спираючись на документи служби СС «Фольксдойче Міттельштелле», автор
вводить до наукового обігу дані стосовно різних аспектів соціальноекономічного та культурного становища «фольксдойче», їх взаємовідносин з
румунською адміністрацією, стану шкільної та вищої освіти та ін. М. Шевчук
зазначає,

що свої

привілеї

«фольксдойче»

отримали

за принципом

приналежності до німецької етнічної групи, а не обов’язково за певні послуги
окупантам. Оцінюючи безсумнівний трагізм долі етнічних німців, М. Шевчук
наводить цифру близько 125 тисяч осіб етнічних німців, які в якості біженців
залишили Південь України в лютому-березні 1944 року, де їх надалі чекали
важкі випробування долі [9.293, с. 355-372].
В публікаціях науковця Д. Титаренка, з залученням матеріалів
Федеральних архівів Німеччини, зроблено спробу охарактеризувати зміст
основних програмних документів, які визначили напрями нацистської
пропаганди на території України. Акцентується увага на тому, що нацистська
пропаганда, з метою підвищення своєї ефективності та досягнення
поставлених нею політичних цілей, мусила враховувати історичне минуле
України та очікування населення на окупованій території [9.290; 9.291, с. 6163].
На регіональному рівні виокремимо праці миколаївського дослідника
М. Шитюка [4.161; 5.166; 5.180]. В ґрунтовній монографії, присвяченій
масовим репресіям проти населення Півдня України в 20-50-ті роки ХХ
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століття, автор звертається до тематики сталінського терору проти етнічних
німців у довоєнний період [4.161, с. 303-320]. Аналізує репресії проти
окресленої національної групи в період пізнього сталінізму на базі
конкретних архівно-кримінальних справ. Зокрема, професор наводить факти
арештів та заслання колишнього бійця Червоної армії з Херсонщини
К. Графа, родин Фітвег, Гейне, Ріхерт та інших [4.161, с. 370-371].
Новий імпульс дослідженню історії німців Півдня України надала низка
заходів, присвячених відзначенню в 2009 році двохсотої річниці заснування
на території сучасної Миколаївщини першої німецької колонії. На базі МДУ
імені В. Сухомлинського проведено представницьку міжнародну наукову
конференцію, в якій прийняло участь більш 50 провідних вчених з
Німеччини, Австрії, Канади, Росії, Казахстану, Узбекистану, України. Під
головуванням

професора М. Шитюка видано колективну монографію

присвячену історії німецької громади Півдня України, в окремому розділі якої
розглянуто становище німецького населення Півдня України в період 19411944 років [5.166, с. 373-388].
Активізації

досліджень

проблеми

становлення

та

ескалації

тоталітаризму на регіональному рівні сприяла підготовка та випуск
багатотомної серії книг «Реабілітовані історією», що розпочалася з першої
половини 1990-х років. Завдяки чому, з’являються ряд ґрунтовних праць,
документальних збірок, нарисів, присвячених даній проблемі [5.171; 5.127;
5.173; 5.174; 5.175; 5.176].
Трагічна доля німецького населення краю періоду Другої світової війни
розглянута в п’ятій обласній Книзі «Реабілітовані історією. Миколаївська
область» авторами А. Айсфельдом, І. Ніколаєвим, С. Кокіним та Л. Ташлай
[5.174].
Так, А. Айсфельд аналізує становище німецького населення в Україні
протягом 1941-1949 років. Акцентує увагу на різкому підвищенні інтересу до
етнічних німців України з боку гітлерівського військового командування та
урядових інституцій після того, як громадськості стало відомо про Указ
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Президії Верховної Ради СРСР від 28 серпня 1941 року про депортацію
німців, які мешкали в районах Поволжя. Слушною є авторська теза, що на
окупованих територіях «фольксдойче» стали поза власною волею частиною
тих людських ресурсів, які використовувались Німеччиною для досягнення
своїх цілей. Наведено статистичні дані, згідно яких з 27 тисяч репатрійованих
протягом

1944-1946

років

німців,

колишніх

мешканців

Одеської,

Миколаївської та Херсонської областей, 26,3 тисячі осіб направлено на спец
поселення в різні регіони СРСР [5.174, с. 55, 62, 65].
Дослідник І. Ніколаєв, безпосередньо аналізуючи соціально-економічне
та політичне становище «фольксдойче» Миколаївщини, наводить дані
перепису від 22 вересня 1941 року, згідно яких на території міста Миколаєва
зареєстровано 1228 осіб німецької національності. Також показано різні
аспекти гуманітарної політики влади щодо німців (гуманітарна допомога з
Німеччини, право отримувати продукти у спеціалізованих магазинах,
безкоштовні

курси

з

вивчення

німецької

мови),

участь

німців

в

антифашистському русі та інше [5.174, с. 44-55].
Безпосередньо участь «фольксдойче» у підпільно-партизанському русі
Миколаївщини висвітлено у спільному нарисі дослідників С. Кокіна та
Л. Ташлай. Автори розповідають про допомогу резиденту радянської
розвідки в Миколаєві В. Лягіну з боку родини етнічних німців Магди та
Емілії Дукарт, без яких навряд чи можлива ефективна діяльність підпільного
«Миколаївського центру» [5.174, с. 130-135].
Протягом останнього часу з’являються роботи краєзнавчого характеру,
присвячені долі німецького населення Північного Причорномор’я. В них
автори розглядають проблему як на регіональному рівні, так і на прикладі
окремих населених пунктів – колишніх німецьких колоній.
Питання

розвитку німецьких

колоній

на

території

Північного

Причорномор’я розглянуто в краєзнавчому дослідженні Д. Заковоротнього.
Краєзнавець торкається низки питань з життя етнічних німців періоду
окресленого хронологічними рамками нашої роботи. Так, автор стверджує,
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що під час гітлерівської окупації німецькі колоністи знаходились у
привілейованому

становищі,

отримували

пільги

на

продовольче

та

промислове забезпечення. Разом з епізодами колабораціонізму, наведено
фактичні приклади участі німців в антифашистському русі. Зокрема, йдеться
про підпільників Емілію та Магдалину Дукарт, Галину Келем, бійців
Червоної армії Антону Кляйну та інших [4.147, с. 113-115].
Інший миколаївський краєзнавець – В. Нікітін на прикладі німецької
колонії Катериненталь (нині село Катеринівка Веселинівського району
Миколаївщини) показує долю німецького населення в часи Другої світової
війни та при радянській владі [4.151; 4.152]. Заслуговує на увагу авторська
теза, що гітлерівське керівництво відносилось з підозрою до старшого
покоління радянських німців, вважаючи його таким, що підпало під вплив
більшовицької пропаганди. Натомість, нацистська влада сподівалась виховати
нове покоління «фольксдойче» у руслі ідей націонал-соціалізму. Для
реалізації чого лише на території Миколаївщини створено більше десяти
таборів для Гітлерюгенду, загальною чисельністю в 1200 осіб [4.147, с. 46].
Миколаївський краєзнавець О. Захарченко присвятив Півдню України
під час ІІ світової війни шість статей. У працях він досліджує такі питання,
як: німецькі плани меліорації і господарського освоєння Півдня України і
Криму, колонізаторські плани нацистів. Науковець зазначає, що у вітчизняній
історіографії слабо досліджена проблема участі етнічних німців України в
запланованій нацистами аграрній колонізації Північного Причорномор'я
[9.255, с. 144-146; 9.256, с. 112-115].
Дослідник А. Ліньов розглядає стан наукової розробки теми політичних
репресій щодо репатрійованих, «переміщених осіб», в Південно-Західному
регіоні УРСР упродовж 1944-1953 років. Розглянуто специфіку наукових
робіт відповідної проблематики радянських, українських та закордонних
дослідників [10.1.295, с. 23-27].
Протягом

першого десятиріччя

історії

нашої

держави

періоду

незалежності з’являються роботи українських науковців, розроблені у
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співпраці з Інститутом історії з культури німецьких поселенців у Північній та
Східній Європі німецького міста Геттінген. Не в останню чергу це пов’язано
з тим, що заступник директора інституту, професор Альфред Айсфельд, сам
народився в Україні, у родині етнічних німців на Дніпропетровщині.
Так, однією з перших у цьому напрямі стала узагальнююча праця з
історії етнічних німців України професора А. Кудряченко, написана автором
після проходження стажування в цьому закладі [4.148].
Значний фактичний матеріал, присвячений історії етнічної громади
німців України, подано на сторінках збірника наукових праць «Вопросы
германской истории», перший випуск якого побачив світ у 1973 році. Наразі
видання

є

спільним

проектом

Дніпропетровського

національного

університету імені О. Гончара, Центру Україно-німецьких історичних
досліджень при університеті, що активно співпрацює з німецьким Інститутом
культури та історії німців у Північно-Східній Європі. Після здобуття
Україною незалежності на його сторінках почали з’являтися праці таких
відомих дослідників, як А. Айсфельд, В. Клець, О. Соловйов, М. Шевчук та
інших, присвячених трагічній долі етнічних німців у радянській країні,
взаємовідносинам

нацистської

влади

з

«фольксдойче»,

діяльності

гітлерюгенду серед «фольксдойче», становищу етнічних німців у Трансністрії
[5.174, с. 55, 62, 65; 5.177, с. 591-644; 6.181; 6.214; 9.293, с. 355-372]
Зазначимо, що вказаний Центр при ДНУ імені О. Гончара займає
провідне місце серед регіональних центрів історичних розвідок з проблеми
етнічних німців. Очолює його професор, спеціаліст з історії Німеччини та
німців Півдня Російської імперії і України нового часу С. Бобилєва.
Результатом науково-дослідницької роботи співробітників Центру стали
численні публікації, колективні та індивідуальні монографії. Серед яких
виокремимо праці В. Клеця, предмет наукових інтересів якого становить
історія німецького населення України періоду Другої світової війни. Додамо,
що

окресленою

десятиріччя,

проблематикою

видавши

близько

вчений

займається

п’ятдесяти

вже

наукових

понад

публікацій

два
з
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досліджуваної проблеми, у яких автор аналізує стан сучасної історіографічної
розробки теми, аспекти національної, соціально-економічної, культурної
політики гітлерівського режиму щодо «фольксдойче» та інше. Окремі статті
присвячені участі етнічних німців у антифашистському русі на окупованих
територіях [9.264; 9.265; 9.266; 9.267; 9.268; 9.269].
Характеризуючи

національну політику нацистів

на

окупованих

територіях та її особливості щодо «фольксдойче», В. Клець наголошує, що у
межах здійснення окупаційної політики керівництво нацистської Німеччини
передбачало спиратися на певні верстви населення в окупованих країнах.
Однією з таких груп стали етнічні німці. Однак, реакцією німецького
населення на режим окупації стали три лінії поведінки: одна частина
сприймала гітлерівців з радістю, інша – вороже, а більшість – з пасивним
очікуванням [9.260, с. 137, 144]. У контексті розв’язання поставлених у
дисертації дослідницьких завдань, заслуговують на увагу оприлюднені
В. Клецем дані щодо діяльності на окупованих територіях спеціальної
команди з вивчення документів і матеріалів радянських німців Німецького
закордонного

інституту

на

чолі

з

уродженцем

німецької

колонії

Олександгільф під Одесою Карлом Штумпом [9.270, с. 78-79].
Паралельно з вітчизняними вченими за кордоном як іноземними, так і
етнічними німцями, які в різні часи емігрували з СРСР, з’являються праці,
присвячені

становищу

німецької

спільноти

у

період,

окреслений

хронологічними межами нашого дисертаційного дослідження. Зазначимо, що
глобальна геополітична подія – об’єднання Німеччини дала поштовх до
кооперації німецьких дослідників з істориками східноєвропейських країн у
всебічному вивченні питання, пов’язаного з становищем етнічних німців у
СРСР та країнах колишнього соціалістичного табору.
Насамперед, виокремимо праці доктора А. Айсфельда. Наразі він є
провідним дослідником з питань становища етнічних німців СРСР загалом і
України

зокрема

у

радянську

добу.

У

чисельних

працях

вчений

концептуально аналізує становище німців у Радянському Союзі та Україні під
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час та після Другої світової війни, звертається до складних питань
адміністративних, економічних, побутових, культурних взаємовідносин
етнічних німців з окупаційною адміністрацією, процесів пов’язаних з
радянськими репресіями та депортаціями німецького населення з різних
районів СРСР, у тому числі Східного та Південного її регіонів [5.174; 5.177;
6.181; 6.214].
В контексті предмету нашого дисертаційного дослідження виокремимо
тезу професора стосовно фрагментарності вивчення проблеми депортації
німців СРСР на початку Другої світової та у повоєнні часи. А. Айсфельд
зазначає, що при наявності певної кількості досліджень стосовно депортації
німців Поволжя, майже повністю відсутні роботи по депортаціям німців з
території Криму та України [9.242].
Проблеми депортації та мобілізації у трудові армії німецького
населення розглядає дослідниця Г. Гетте. Авторка емігрувала до Німеччини з
Радянського Союзу у 1975 році. Зауважимо на автобіографічний характер
праці, що дає можливість віднести її як до історіографічної, так і до
джерельної бази. В контексті теми нашої дисертації, цінність роботи Г. Гетте
полягає в тому, що вона досліджує біографію власної родини на основі
аналізу документального масиву окупаційного періоду, насамперед Півдня
України. Так, основою джерельної бази її праці стали документи Державного
архіву Херсонської області [6.190; 6.191].
Серед низки проблем історії «фольксдойче» актуальним залишається
дослідження такого питання, як статус етнічних німців під час окупації.
Цьому питанню присвячені праці дослідників з Німеччини, Росії, Англії,
Чехії, Канади та США. Хоча за своїми територіальними рамками вони майже
не торкаються безпосередньо Півдня України, аналіз їх розвідок надає
допомогу у розв’язанні окреслених у дисертації дослідницьких завдань.
Так, німецький історик Е. Висотцкі, спираючись на численні спогади та
хроніки

окремих населених пунктів,

застосовувані

менонітами

в

СРСР.

розглядає
Вчена

стратегії

висвітлила

виживання,

різні

аспекти
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функціонування менонітських громад в роки Другої світової війни,
зупинившись на соціальних аспектах. Враховуючи те, що серед етнічних
німців Півдня України достатньо велику кількість становили меноніти,
інтерес становлять авторські висновки щодо релігійних аспектів становища
«фольксдойче» періоду гітлерівської окупації та інше [6.227, с. 168-169].
Книга німецького історика Р.-Х. Вальта розкриває ставлення до
етнічних німців СРСР з боку як радянської системи, так і нацистського
режиму не тільки в роки війни, а й до початку війни [6.226].
Безпосередньо

Півдню

України

присвячена

публікація

історика

Е. Фелькеля. Він розглянув проблему управління «Трансністрією» за весь час
її окупації німецькими й румунськими військами, акцентував увагу на
політику окупаційної влади стосовно «фольксдойче» [6.225].
Літератор Г. Грассом оприлюднив матеріал щодо трагічної долі
біженців-»фольксдойче» зі Східної Європи в завершальний період Другої
світової війни. Автор застерігає від подальшої спекуляції на трагедіях з боку
радикальних сил [5.219].
Дослідник А. Ангрік, висвітлюючи діяльність поліції безпеки та її
«айнзатцгрупи Д» в Україні, докладно розглянув питання зачисток у тилу
німецьких військ і здійсненні ними військових злочинів [6.210].
Вчений Д. Айхгольц дослідив мету та завдання Генерального плану
«Ост». Детально описує нацистську програму «Джерело життя» та
всиновлення дітей східних територій, яких можливо «онімечити» в сім'ї до
нацистських родин [6.184 ;6.216].
У статті відомого німецького дослідника професора Х-Х. Нольте
викладений власний погляд фахівця на політику фашистської окупаційної
влади на східному фронті [6.201].
Науковець В. Бройнінгер розглядає події, пов'язані з призначенням
австрійця

А. Фрауенфельда

генеральним

комісаром

«Таврії»,

побічно

торкаючись становища «фольксдойче» в цьому аспекті [6.185].
У монографії американського історика Д. Моссе особливу увагу
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приділено культурі, за допомогою якої здійснювався ідеологічний вплив на
маси і формувався світогляд. Книга розповідає про спосіб життя німців при
нацистському режимі, коли побут, дозвілля, громадські та сімейні взаємини,
виховання та освіта молоді, ідеали й устремління підпорядковувались тим
цілям, які ставив перед народом його фюрер [6.199; 6.200].
Вчений А. Бистрикер наводить низку даних про роль та місце
німецького населення України під час Другої світової війни. Ця публікація
використана російським дослідником В. Люлечніком у статті, присвяченій
«фольксдойче», в роки Другої світової війни [6.184; 11.332].
У ході дисертаційного дослідження нами опрацьована низка праць
дослідників з Центральної та Західної Європи. Зокрема, англійський
дослідник Я. Кершоу аналізує феномен особистості А. Гітлера у формуванні
нацистської політики. Він звертає нашу увагу на харизматичну сторону
особистості А. Гітлера, в якій втілилось велике розмаїття суспільних надій та
сподівань німців ХХ століття, в тому числі тих, хто мешкав за територією
Рейху [6.197].
У повоєнні роки багато істориків та публіцистів шукали пояснення
причин перемоги ідеології Гітлера у Німеччині. Одні були переконані, що
секрет успіху полягає у харизматичній фігурі Гітлера, інші – в окультних
зв'язках фюрера, треті – в соціально-економічних негараздах Веймарської
республіки тощо. У книзі відомого журналіста Веймарської Німеччини
Конрада Гейдена розкритий шлях партії Гітлера та її фюрера до влади, що
частково дозволяє проаналізувати відносини між владою Третього рейху та
«фольксдойче» [6.189, с. 29]
Англійський вчений Д. Армстронг у своїх дослідженнях стосовно
націоналізму часів Другої світової війни аналізує його крайні форми. Разом з
іншим, історик торкається питання співпраці українських націоналістів та
етнічних німців з окупаційною владою [6.183].
Питання,

що

стосується

освітньої

політики

Німеччини

в

рейхскомісаріаті «Україна», знаходились у центрі уваги чеської дослідниці
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Б. Єржабкової. У виданій монографії, вона оприлюднює низку документів:
інструкції, постанови, адміністративні розпорядження, звіти, повідомлення,
рапорти, кореспонденції з німецьких воєнних архівів. Зауважимо, що основні
положення монографії друкувались у часопису «Визвольний шлях».
Вивчивши архівні матеріали, дослідниця дійшла висновку, що німецька
окупаційна політика в Україні стала повною невдачею не тільки у військовій,
адміністративній та політичній сферах, а також і в культурному (освіта,
релігія та інше) житті. У книзі розглянуто майже недосліджений період в
історії української педагогіки – шкільна політика, яку здійснювали в Україні у
1941-1944 рр. рейхсміністр з питань окупованих східних територій Альфред
Розенберг та рейхскомісар України Ерік Кох. Авторка, професор Українського
Вільного Університету в Мюнхені, у своєму дослідженні використала
джерела із кількох німецьких архівів і зробила їх доступними широкому
загалу читачів [6.193; 6.194].
Таким чином, розглянутий нами другий етап історіографічних
досліджень, дає чимало інформації для використання її в наукових працях.
Особливо це стосується тих праць, де задіяні архівні джерела Німеччини та
інших країн [6.211; 6.213; 6.216; 6.221; 6.224].
Останнім часом питання, пов’язані з становищем німецького населення
України, стали предметом обговорення на наукових конференціях, темою
дисертаційних досліджень, що розкривають проблему як у всеукраїнському
масштабі, так і на регіональному рівні, частково і Півдня УСРР, таких як
І. Ветров, В. Василенко, Л. Задорожна, Г. Калінічева, А. Ліньов, В. Клець,
О. Соловйов, А. Петрова та інші [9.247, с.446-475; 9.246; 9.260; 9.277;
9.263;9.282].
Виокремимо дослідження В. Васильчука, представлене на здобуття
наукового ступеню доктора історичних наук. Дисертант намагається дати
комплексний аналіз суспільному та національному аспектам життєдіяльності
німців на теренах України в ХХ-ХХІ сторіччі. Враховуючи широкі
хронологічні та тематичні рамки роботи, питання соціально-економічного та
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політичного становища етнічних німців періоду Другої світової війни
розглянуто поверхово. Погодимось з висновками науковця, що особливість
становища етнічних німців полягала в тому, що політичні режимиантагоністи прагнули використати її у своїх власних цілях. Німецька громада
стала об'єктом масових радянських депортацій та спеціальної двоїстої
політики гітлерівців. В повоєнні часи партійно-радянське керівництво
всілякими способами намагалося закріпити депортоване населення у
віддалених регіонах держави [7.229, с.32].
Дисертація І. Іванькова є спробою аналізу архівних документів
окупаційних органів влади РКУ та їх ставлення до етнічних німців Півдня
України [7.232;7.233].
Дисертація І. Спудки присвячена аналізу нацистської політики у
соціокультурній сфері на окупованій території України протягом 1941–1944
рр. Визначено роль органів місцевого самоврядування у реалізації
соціокультурної політики; рівень соціального забезпечення населення;
особливості політики окупаційної влади в освітній сфері. Доведена
невідповідність довоєнних планів окупантів щодо соціокультурної сфери з їх
практичними кроками у цій царині [7.235].
Отже, характеризуючи другий етап історіографічних розвідок із
досліджуваної тематики, слід відзначити кардинальну зміну історичних
концепцій, введення сучасних методологічних принципів, появу можливості
доступу науковців до раніше закритих архівних матеріалів, що спонукало
зародження низки дискусійних питань, початок якісно нового етапу
комплексного вивчення проблеми як взаємовідносин національних груп та
тоталітарних режимів періоду Другої світової війни, так і безпосередньо
місця у цьому процесі німецької спільноти.
Таким чином, у силу певних історичних причин, ідеологічного впливу
на наукові розробки, проблема життєдіяльності німецького населення Півдня
України періоду 1939-1953 років досліджена фрагментарно. Існують
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дослідження, в яких розглянуті лише окремі питання історії німецьких
поселень в роки Другої світової війни. Є праці, де досліджені соціальне та
політичне становище етнічних німців у повоєнний період, але вони
присвячені глобальним аспектам проблеми, стосовно саме Півдня України ці
проблеми не розглядались. За хронологічними параметрами деякі праці
виходять за рамки представленого дослідження, тому використовуються
частково лише в межах зазначеного часу. Потребують вивчення питання
аналізу форм і методів роботи органів НКВС стосовно репресій проти німців,
як у довоєнний, так і в повоєнний час. Дуже мало відомо про повсякденне
життя депортованих з Півдня України німців.
Все це обумовлює потребу подальшого поглибленого вивчення як
питань регіональних особливостей становища національних груп України,
так і комплексного дослідження актуальних проблем Другої світової війни.

1.2.Джерельна база дисертації.
Специфічні особливості джерельної бази дослідження визначаються
характером теми представленої дисертації, хронологічними рамками,
включаючи в себе широке коло різноманітних за походженням і видовими
ознаками

джерел.

Комплекс

джерел

представленого

дослідження

опрацьовано за наступними категоріями: 1. Законодавчі акти, партійні
документи та документи вищих органів влади; 2. Матеріали центральних
державних архівів; 3. Збірки документів; 4. Матеріали обласних державних
та галузевих архівів; 5. Мемуарна література; 6. Матеріали періодичної
преси.
Основу дисертації складають неопубліковані архівні джерела, зокрема,
матеріали фондів Центрального державного архіву вищих органів влади і
управління України (ЦДАВО України), Центральний державний архів
громадських об’єднань України, м. Київ (ЦДАГО України), Державного
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архіву Одеської області (Держархів Одеської області), Державного архіву
Миколаївської області (Держархів Миколаївської області), Державного
архіву Херсонської області (Держархів Херсонської області).
При

написанні

роботи

використаний

великий

масив

джерел,

представлений такими видами: документами, мемуаристикою, епістолярними
матеріалами, що зберігаються в центральних і обласних державних та
галузевих архівах України.
Перша група джерел – документи та матеріали вищих органів
державної влади (законодавчі державні акти, протоколи, постанови, накази,
обіжники, інструкції центральних владних структур, правові акти тощо)
дозволили

проаналізувати

законодавчо-правове

забезпечення

процесу

регуляції становища етнічних німців Півдня України в досліджуваний
період.
Центральне місце займає аналіз, узагальнення та систематизація
Конституцій СРСР та УРСР, законів і підзаконних актів радянської держави,
Указів Президії Верховної Ради СРСР, відомчих і розпоряджень накази
НКВС та Постанови Державного Комітету Оборони СРСР стосовно
практичної реалізації репресивної політики радянської держави до етнічних
німців, зокрема процесів депортації та репатріації; протоколи та постанови
Верховної Ради СРСР [1.1, 1.2, 1.4, 1.5,1.6, 1.7,1.8, 1.9].
Вагомий внесок надало залучення до нашої роботи документів, що
дозволяють

на

загальнорадянському

рівні

простежити

відношення

більшовицької влади до етнічних німців. Зокрема, залучені Указ Президії ВР
СРСР від 22 червня 1941 року про оголошення воєнного стану в окремих
місцевостях, постанова Політбюро ЦК ВПК(б) № 197 від 31 серпня 1941 року
«Про німців, які мешкають на території Української РСР», Указ Президії
Верховної Ради СРСР від 28 серпня 1941 року про переселення німців,
мешкаючих в Поволжі та складена на її підставі довідка відділу спецпоселень
НКВС СРСР від 11 вересня 1941 р. про депортацію німців з Кримської
області, постанова Державного Комітету Оборони СРСР № 702 від 22
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вересня 1941 року «Про переселення німців з Запорізької, Сталінської та
Ворошиловоградської областей», постанова Державного Комітету Оборони
від 10 січня 1942 р. «Про порядок використання німців-переселенців
призовного віку від 17 до 50 років» та інше [1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13].
До документів, пов'язаних з регулюванням процессу репатріації
«фольксдойче» на територію СРСР, належить Постанова Ради Народних
комісарів СРСР № 1315-392 від 4 жовтня 1944 року «Про Уповноваженого
Ради Народних Комісарів по справам репатрійованих громадян СРСР» [1.9].
Жорсткі умови перебування та засоби покарання щодо депортованих
німців ми можемо виокремити на підставі положень Указу Президії
Верховної Ради СРСР від 26 листопада 1948 р. «Про кримінальну
відповідальність за втечі з місць обов'язкового і постійного поселення осіб,
виселених у віддалені райони Радянського Союзу в період Вітчизняної
війни» від 26 листопада 1948 року. [1.13].
Друга група джерел – матеріали центральних архівів. Зокрема, під час
наукового пошуку нами опрацьовані документи, що знаходяться в
Центральному державному архіві громадських об'єднань України (ЦДАГО)
та Центральному державному архіві вищих органів влади та управління
України (ЦДАВО), дають можливість дослідити соціально-економічний стан
етнічних німців Півдня України в період війни, простежити хід та
особливості депортації з Південних областей України в 1941 році на базі
документів вищих республіканських органів державної влади УРСР та
керівних структур Рейхскомісаріату «Україна».
Наразі матеріали ЦДАГО, що містяться у Ф.1. «Центрального комітету
Комуністичної партії України. Особливий сектор ЦК Компартії України»
(1941-1946 роки) та Ф. 57 «Щоденники, спогади, бесіди, листи» дають змогу
простежити за процесом депортації етнічних німців у 1941 році, дозволяють
здійснити аналіз становища етнічних німців на базі доповідей регіональних
окупаційних
2.47;2.48].

адміністрацій

Рейхскомісару «України»

та

інше

[2.46;
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Значний документальний масив залучено нами при досліджені
поставленої у дисертації проблеми на базі архівосховищ Центрального
державного архіву вищих органів державної влади та управління України
(ЦДАВО України).

Так,

у Колекції

мікрофотодокументів німецько-

фашистських адміністративних установ, армійських групп та їх тилових
охоронних підрозділів, що діяли на окупованих територіях (1939-1945 роки),
нами залучено матеріали донесень групи доктора Штумпа про етнічних
німців, підготовлені на підставі досліджень німецьких поселень між
Південним Бугом та Дністром. Цінність їх полягає в тому, що «Бюро доктора
Карла Штумпа» залишило численну джерельну базу, до якої входять не лише
різноманітні звіти, характеристики наявного німецького населення Південної
України, а й карти розташування німецьких поселень, тих, що збереглися на
1941 рік [2.15].
Документи Ф. 3206 «Рейхскомісаріат України. Рівне» (1941-1945 років)
дозволяють

зробити

аналіз

основних

правових

актів,

постанов

та

розпоряджень гітлерівської окупаційної адміністрації, що регулювали
соціально-економічні та громадські аспекти життя «фольксдойче» [2.25,
2.26].
Низку документів, що стосуються безпосередньо етнічних німців
Півдня України нами опрацьовано в Ф. 3676 «Штаб імперського керівника
рейхсляйтера Розенберга для окупованих східних областей, м. Берлін,
м. Київ» (1941-1945 роки). Зокрема, це доповіді і звіти німецькофашистського командування спеціальних груп по обстеженню становища
німців (фольксдойче), які мешкають в окупованих районах, відомості про
німецьке населення сіл Миколаївської та Херсонської областей та інше
[2.28;2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35]. Особливості ідеолого-пропагандистської
роботи з молоддю, працівниками освіти та матеріали окупаційної преси ми
маємо змогу аналізувати, завдяки дослідженню уривків з німецькофашистських газет, звітів керівників окружних організацій гітлерівської
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молоді в Україні та документів про діяльність німецько-фашистського
першого імперського учбового табору для вчителів фольксдойче [2.41; 2.45].
Також зазначимо, що частина документів німецької окупаційної влади
після Другої світової війни потрапила до Радянського Союзу і нині
зберігається в Центральному державному архіві вищих органів державної
влади та управління України, насамперед у «фонді Розенберга» (документи
Міністерства східних окупованих територій). Інша ж частина цих «звітів»
опинилась у руках західних союзників і пізніше осіла в бібліотеці Конгресу
США. Тому документи другої групи джерел ще потребують певної
систематизації та комплексного вивчення.
Третя група джерел – збірники документів. Певним чином події як
початкового періоду війни, так і періоду німецько-румунської окупації ми
маємо змогу дослідити за допомогою науково-методичного видання
Одеських архіваріусів [3.131]. Вони надають додаткові можливості для
розгляду

питання

порівняння

соціально-економічного

становища

«фольксдойче» на території Генерал-губернаторства «Трансністрія» та
Рейхскомісаріату «Україна».
Раніше закриті матеріали Державного архіву Російської Федерації
стосовно становища німців України, в тому числі, періоду, окресленого
хронологічними рамками нашої дисертації, спільно оприлюднені донецьким
дослідником О. Дигнесом та товариством «Відергебурт». Серед іншого,
автор розглядає зміни у соціально-економічному становищі «фольксдойче»
Півдня України періоду 1941-1944 років. У збірнику також подані витяги
архівних довідок на репресованих та депортованих з Півдня УРСР етнічних
німців і членів їх родин [3.137, с. 8-16; 68-70, 73].
З точки зору дослідження подальшої долі депортованих у 1941 році
етнічних

німців

Півдня

України,

викликають

інтерес

оприлюднені

О. Дигнесом накази народного комісара внутрішніх справ СРСР Л. Берії:
«Про організацію загонів з мобілізованих німців при таборах НКВС» від 10
жовтня 1942 р., та «Про проведення додаткової мобілізації німців» від 14
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жовтня 1942 року. Всі вони відмічені грифом «цілком таємно» [3.137, с. 2627].
Праця вітчизняного дослідника В. Косика присвячена оприлюдненню
та аналізу німецьких матеріалів. Серед іншого вона містить розпорядження
Райхскомісаріату «України» стосовно «фольксдойче» [3.133, с. 506].
Окремо привертають увагу документи вищого політичного керівництва
України, звіти, підготовлені офіцерами КДБ у післявоєнний період, з
політичною характеристикою південних областей України, де в достатній
мірі висвітлюються масштаби колабораціонізму місцевих мешканців під час
німецько-румунської окупації. Окреслена документальна база оприлюднена в
матеріалах «Окремої папки» на сторінках журналу «З архівів ВУЧК-ГПУНКВД-КГБ» [3.133, с. 186-189].
Враховуючи, що значна частина фонду партійних документів КП(б)У
вивезена з України в Москву до Центрального партійного архіву Інституту
марксизму-ленінізму при ЦК КПРС (нині РДАСПІ), джерельна база нашого
дослідження значно виграла б від залучення цього документального масиву.
На жаль, через відомі причини, українським дослідникам на сьогоднішній
день вкрай важко здобути дозвіл для роботи в московських архівах. Цей
недолік автори дослідження намагались компенсувати використанням
документів, опублікованих в серії «Архіви Кремля» і викладених в архівному
фонді О. Яковлєва в інтернет-ресурсах. Особливу цінність в рамках цієї
роботи становлять матеріали партійної та чекістської документації, відомчі
розпорядження, службове листування, що стосуються таких процесів як
німецьке населення СРСР у контексті сталінських національних операцій,
депортації етнічних німців, повоєнна репатріація «фольксдойче» в СРСР
[11.328].
Більш детальне дослідження механізмів проведення та наслідків
сталінських депортацій стало можливим, завдяки виданню в 2005 році
міжнародним фондом «Демократия» збірки тематичних документів на базі
фонду О. Яковлєва. Академік особисто став головним редактором праці, в
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якій оприлюднено близько 500 документів радянських органів влади та
спецслужб, в тому числі стосовно німецького населення [3.138].
Четверту джерельну групу складають документи державних архівів
Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Завдяки їм, дисертантка
мала змогу не тільки усунення певних фактологічних прогалин, а
виокремлення регіональних особливостей генези соціально-економічного та
політичного

становища

«фольксдойче»

Півдня

України

протягом

досліджуваного часу.
Наведене, сприяло можливості з'ясування певних закономірностей
репресивних дій радянської влади стосовно етнічних німців Півдня УРСР,
надання характеристики взаємовідносинам німецько-румунської окупаційної
адміністрації з «фольксдойче», оцінки масштабів та наслідків повоєнних
депортацій і репресій та інше.
Окрему групу складають документи установ і організацій періоду
нацистської окупації Південноукраїнських областей в 1941-1944 рр. Серед
них численні накази, розпорядження, інструкції гітлерівських окупаційних
властей. Документи Ф. Р-1016 «Адресне бюро міста Миколаєва (1941-1944
роки)» дають змогу прослідкувати статистичну динаміку змін числа
«фольксдойче» регіону періоду 1941-1944 років, заявдяки наявним у них
іменним спискам фольксдойче, картотекам адресного бюро на осіб
німецького походження, тощо [2.50; 2.59; 2.61; 2.62; 2.63; 2.64; 2.65].
Цінним джерелом для дисертаційного дослідження стали документи
Миколаївського державного архіву – службові матеріали оперативного
штабу Райхсляйтера Розенберга, списки фольксдойче мешканців міста
Миколаєва та Миколаївської області, списки фільтраційних справ мешканців
Миколаївщини [2.50; 2.59; 2.61; 2.62; 2.63; 2.64; 2.65].
Зазначимо,

що

негативну

роль

у

комплексному

дослідженні

поставленного в дисертації питання зіграв той факт, що під час Другої
світової війни до Німеччини вивезено 18 фондів, тобто 5754 одиниці
збереження документальних матеріалів німецьких колоній не тільки
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Миколаївщини, а й Півдня УРСР загалом. Крім цього, багато документів
знищено при пожежі під час відступу німецьких військ. Без сумнівів, вказані
документи значно збагатили б джерельну базу нашої роботи.
Аналізу специфіки повоєнного становища етнічних німців допомогли
матеріали фільтраційних справ репатріантів німецького походження, що
зберігаються в держархівах Півдня України. Так, у Миколаївському
державному архіві знаходиться більше двох тисяч фільтраційних справ з
фонду репатріантів. У фонді виконавчого комітету Очаківської районної
Ради народних депутатів Миколаївської області зберігаються постанови,
рішення,

директивні

вказівки

та

розпорядження

облвиконкому про

репатріацію громадян. Є списки репатріантів, яким надавалась грошова
допомога, відомості про репатріантів, які

прибували на територію

Жовтневого району та інше.
У Державному архіві МВС України в Миколаївській області
зберігаються

облікові

справи

репатріантів,

які

перебували

на

спецпоселеннях. Вивчення цих матеріалів розширює знання дослідників про
маловідомі аспекти воєнного періоду. Підрахунки репресованих репатріантів
можливо провести за звітними матеріалами військових комендатур,
узагальненими даними управлінь з питань репатріації при кабінетах міністрів
союзних республік про кількість виданих продуктових пайків, матеріалами з
міністерств внутрішніх справ окремих суб’єктів СРСР.
В Державному архіві Одеської області нами опрацьовано 78 справ
стосовно

діяльності

організації

«Фольксдойче

Міттельштелле»

та

функціонування зондеркоманди «Р» м. Одеси у 1941-1944 роках (Ф. Р-2295.
Фольксдойче Міттельштелле «СС» Зондеркоманда «Р» м. Одеси (1941-1944
роки). Органи німецької окупаційної влади в місті Одесі досить педантично
підходили до своєї справи. В результаті зібрали багато матеріалів: звіти про
склад і структуру німецьких поселень, розгорнуті списки родин німецьких
колоністів, списки депортованих та репресованих німців. Документальні
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матеріали фонду відображають діяльність «Фольксдойче Міттельштелле» в
забезпеченні «фольксдойче» певними пільгами та державною допомогою.
Певні труднощі у дослідженні документообігу наведенного фонду
становить той факт, що документація надійшла до Державного архіву
Одеської області після визволення м. Одеси в 1944 році в неупорядкованому
стані. Також, ускладнює їх дослідження те, що справи фонду за 1941-1944
роки велись німецькою мовою.
Документи установ і організацій періоду румуно-нацистської окупації
регіону в 1941-1944 років нами залучено до дослідження з Ф. Р-2361
«Префектура Березівського повіту», Ф.Р-3363 «Відділ преси Губернаторства
Трансністрія»

(1941-1943

роки),

Ф.

Р.-3366

«Друкарня

м.

Одеси

Губернаторства Трансністрія» (1941-1944 роки), Ф.Р.-3964 «Редакція газети
«Молва», орган дирекції культури губернаторства Трансністрія» (1942-1944
роки), Ф.Р-4093 «Редакція газети «Одеська газета», орган примарії Одеського
Муніціпалітету» (1941-1944 роки), Ф. Р.-4192 «Редакція газети «Немец в
Транснистрии», орган Фольксдойче Миттельштелле «СС» Зондеркоманда
РБК ХХV» (1942-1943 роки).
Переважна більшість документів румуно-німецької окупації завдяки
грифу «Таємно» залишалися тривалий час недоступними для об'єктивного
наукового

вивчення.

Фонди

цієї

категорії

переважно

німецько

та

румунськомовні, що є певною перепоною на шляху до використання цих
документів.
Період німецько-румунської окупації – це величезний пласт історії,
який ще не досліджений у всій повноті і об’єктивності. Завдяки матеріалам
Ф.П-92 «Документи і матеріали з історії Великої Вітчизняної війни 19411945 рр. на території Одеської області. Підпільно-партизанський рух на
Одещині» (1941-1944 роки), який налічує загалом 358 справ. В свою чергу,
дисертантці на матеріалах фонду вдалося висвітлити певні аспекти питання
участі етнічних німців у підпільно-партизанських рухах на Півдні України.
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У

Державному архіві

Херсонської

області

документи

періоду

нацистської окупації Херсонщини зберігаються в фонді Р-1824 «Херсонський
окружний комісар(гебітскомісар)» (1941-1944 роки).
Цей фонд складається з одного опису на 293 справи за 1941-1945 роки.
Як і фонди Миколаївського держархіву, він є не повним, унаслідок
постраждань при відступі німецьких військ та подальшій розпорошеності
його зібрань. Частина документів фонду Р-1824 надійшла з Центральних
Державних архівів Української РСР (м. Київ, 1953 р.) і Латвійської РСР (м.
Рига, 1964 р.), частина виявлена при розборі листівок окупаційного періоду в
Херсонському обласному держархіві у 1964 році.
Для

нашого

дослідження

інтерес

становлять

розпорядження

рейхсміністра зайнятих східних областей та циркуляри Миколаївського
генерал-комісара про працевлаштування робітників німецького походження
[2.113]. Більш глибоко ознайомитись з питаннями повсякденного життя
етнічних німців допомагають персональні справи, заведені на «фольксдойче»
Херсонщини німецькою адміністрацією – управляючого обласною касою
Макса

Біркена,

перекладачки

обласного

комісаріату

Тетяни

Кляйн,

районного шефа з сільського господарства Вернера Третіна та інше [2.110;
2.111; 2.112].
Окрім іменних справ, у фондах державного архіву Херсонської області
зберігається чимало різноманітних іменних списків, що складалися з різною
метою: для обліку, для отримання перепусток, для оплати лікарняних листів
та ін. Окрім наведеного, представлені також списки службовців та
працівників комісаріатів, міської і районних управ (в.т.ч. фольксдойче),
педагогів-фольксдойче в Миколаївському генеральному окрузі, сільських
старост в Херсонському окрузі, власників приватних підприємств міста
Херсона, власників гужового транспорту в місті Херсоні та інше [2.108;
2.114; 2.116; 2.118; 2.119; 2.120].
Також серед документів фонду нами оброблені розпорядження,
циркуляри

Райхсміністра

східних

областей,

Райхскомісара

України,
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головного військового командування,

Господарського

штабу східних

областей, командування Південного військового округу, Господарської
інспекції Півдня України, Миколаївського генерал-комісара, Херсонського
гебітскомісара, різні звіти та інше.
Цінну статистичну інформацію дають зведення, відомості про кількість
вчителів німецьких шкіл, список вчителів-фольксдойче у Херсонському
окрузі [2.117].
Окремі групи документів містять анкети фольксдойче м. Херсона, які
побажали змінити ім'я чи прізвище, свідоцтва про народження та смерть
«фольксдойче» тощо [2.120-2.128].
П'ята джерельна категорія – мемуарна література. Спогади учасників
тих трагічних подій, їх сприйняття та історична оцінка подій у країні, дають
змогу проаналізувати та зрозуміти ідеологію того часу та направленість
владної

політики

щодо

фольксдойче

Півдня

України.

У

контексті

дослідження історії політичних репресій винятковий інтерес становить
мемуарна література. Спогади учасників тих трагічних подій, їх сприйняття
та оцінка існуючої, на той момент, ситуації в країні, дають змогу глибше
зрозуміти мету та складові політичних репресій, що радянська влада
застосовувала проти «фольксдойче» Південноукраїнського регіону.
Зокрема, окреслених питань торкається у своїх спогадах О. Дружиніна
у другій половині 80-х років [8.241, с. 121-137]. Інтерес становлять праці
німецьких письменників на основі мемуарних свідчень «фольксдойче»
Е. Айриха та П. Берга [7.238, 8.239, 8.240].
Праця Д. Лоевена, присвячена депортаціям етнічних німців Півдня
України, складена на основі спогадів очевидця тих подій, мешканця села
Францефельд [6.222].
До шостої групи джерельної бази нашого дисертаційного дослідження
належать матеріали періодичної преси. До числа таких джерел, які дійшли до
наших днів, повною мірою можна віднести пресу, що видавалася під час
окупації на території Півдня України. В газетах міститься багато фактичного
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матеріалу, стосовно досліджуваної категорії населення. Завдання істориків на
сучасному етапі полягає в тому, щоб об’єктивно, зважено підійти до подій
того часу, комплексно висвітлити трагічні та суперечливі сторінки в історії
німецького народу Півдня України.
У Фондах Органів влади й управління періоду тимчасової німецькорумунської

окупації

Одеси

та

Одеської

області

«Губернаторства

Трансністрії» (1941-1944) знаходяться та нами оброблені примірники
місцевої колабораціонистської преси – «Одеської газети», «Одеса» та
«Молва»[2.66; 2.67;2.68; 2.101; 2.102; 2.103; 2.105; 2.106; 2.107].
Встановлено, що вплив окупаційної преси, сама можливість її
існування обумовлювалися колом осіб, що співпрацювали в ній. До роботи в
періодичних виданнях як на штатній, так і на позаштатній основі залучено
колишніх журналістів, письменників, представників місцевої інтелігенції,
працівників культурно-освітніх, господарчих, адміністративних органів.
Найпотужніший фаховий склад та найширше коло фахівців відмічено в
друкованих виданнях Півдня України, котрі виходили в обласних центрах і
поширювалися по всій території у відповідних областях, а часто і поза їх
межами: це Миколаївська «Українська думка» та газета для німців та
«фольксдойче» Миколаєва «Deutsche Bug-Zeitung», «Буг», «Новое слово»,
«Одесская газета» та інші.
На початку війни на сторінках газет «Українська думка» та
німецькомовної газети «Deutsche Bug-Zeitung» містились публікації в
основному

пропагандистського

характеру,

що

висвітлювали

у

позитивістському світлі перебіг подій на фронтах. Також, протягом всього
часу їх випуску на їх шпальтах постійно виходили оголошення культурноосвітнього та гуманітарного характеру для місцевих «фольксдойче».
У газетах «Буг», «Новое слово», «Одесская газета» та інших містився
матеріал, що висвітлював переваги «нового порядку», злочини більшовизму
проти «фольксдойче», побутові оголошення, інформація про культурні події,
народні свята та інше.
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Таким чином, джерельна база дослідження регіональних аспектів
соціально-економічного та політичного становища етнічних німців Півдня
України у 1939-1953 роках представлена різноманітними за походженням
джерелами. Матеріали, що висвітлюють різні аспекти соціально-політичної
історії, взаємовідносин етнічних німців з тоталітарними сталінською та
гітлерівською системами, дозволяють провести дослідження особливостей і
загальних рис становища окресленої етнічної громади Південноукраїнського
регіону у довоєнний, воєнний і повоєнний періоди. Інформативний потенціал
опрацьованих джерел дозволяє вирішити основні завдання дослідження.

1.3.

Теоретико-методологічні засади дослідження

Незалежність України надала науковцям сприятливі умови для
розширення проблематики історичних розвідок, творчого переосмислення та
доповнення його методологічних аспектів. Специфіка сучасної дослідницької
роботи проблематики взаємовідносин радянської та нацистської тоталітарних
систем з певними етнічними групами населення полягає в надзвичайно
динамічному розвитку цього напряму історичної науки, звільненні від
міфологем радянських часів. Нині розроблено значну кількість загальних та
спеціальних методів дослідження. У підсумку це створило підґрунтя для
отримання нових наукових результатів. Завданням науковця є ретельний
відбір

логічно

поєднання

несуперечливих

методів,

правильне

їхнє

застосування, щоб максимально сприяти вирішенню сформульованих
науково-дослідних завдань.
Разом із тим характер підходів до вивчення подій Другої світової війни
вирізняється в залежності від культурно-політичного середовища, яке прямо
чи опосередковано впливало на формування науково-історичної парадигми.
Так, висновки вчених України, Канади, США, Росії та Європи різні та певною
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мірою суперечливі. Окрім того, необхідно констатувати не лише культурногеографічні відмінності в оцінці конкретної етнічної групи, зокрема
розглянутих у дисертації етнічних німцях Півдня України в контексті подій
Другої світової війни, а й хронологічні (наприклад, зміни у вітчизняній
історіографії, започатковані в середині 1980-х рр.).
Необхідною складовою методології є проблема теоретичних підходів
до вивчення історичного минулого. У сучасній науці дослідниками широко
використовується цивілізаційний підхід, орієнтований на сприйняття історії
як багатовимірного поліцентричного процесу в межах єдиної людської
цивілізації, враховує основні чинники, які впливають на світовий історичний
розвиток. Використання даного підходу при аналізі ставлення обох
тоталітарних режимів до етнічних німців Південноукраїнського регіону
дозволило поглянути на їх становище крізь призму цивілізаційного
катаклізму: світової війни, політичних репресій і терору.
Враховуючи, що предмет цього дослідження становлять особливості
соціально-економічного та політичного становища німецької громади Півдня
України в контексті доктринальних засад і концептуальних парадигм
державної національної політики СРСР і німецько-румунської окупаційної
напередодні, під час Другої світової війни та в перше повоєнне десятиліття,
теоретико-методологічна

база

ґрунтується

на

загальнонаукових

та

спеціально-історичних методах пізнання.
Зокрема, при розробці поставленого у дисертації питання серед
загальнонаукових методів застосовувалися: метод аналізу, синтезу, аналогії,
узагальнення, системного підходу, ідеалізації та абстрагування, що зумовило
характер спеціально-історичної та історіографічної складової методологічної
бази дисертації. Поєднання даних принципів та методів дає змогу відтворити
події, які відбувалися у суспільно-політичному, соціально-економічному та
гуманітарному середовищі Півдня України в 1939-1953 роках. Вказати їх
вплив на історичну долю етнічного німецького населення краю.
Важливу роль в нашому дисертаційному дослідженні відіграв принцип
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об’єктивності. Це дало змогу провести неупереджений аналіз та оцінку
історіографічної бази (підрозділ 1.1.). Уникаючи заангажованості, дати оцінку
залученим до дослідження фактичним матеріалам радянської та нацистської
репресивно-каральної та соціально-економічної практики до окресленої
групи населення Півдня України, що складають джерельну базу роботи
(підрозділ 1.2.).
Принцип системності дозволяє розчленовувати дослідницький об’єкт,
у нашому випадку політику радянського та нацистського тоталітарних
режимів щодо етнічних німців Півдня України, на групи та розглянути його
як задану систему функцій індивідів, що становлять дану групу з одного боку.
З іншого, проаналізувати питання уніфікації дій місцевих органів влади з
загальнорадянськими

та

центральними

органами

управління

Рейхскомісаріатом «Україна» та Генерал-губернаторством «Трансністрія», які
затверджували основні принципи життєдіяльності німецької громади регіону.
Зокрема, окреслений принцип використано в другому та третьому розділі
дисертації при аналізі становища німецького населення напередодні Другої
світової, під час німецько-румунської окупації та в повоєнні часи.
Принцип історизму забезпечує аналіз еволюції тоталітарних режимів
по відношенню до певних груп населення, появу, становлення й розвиток
кожного

досліджуваного

застосування

спільно,

історичного

але

не

факту.

одночасно,

Історизм
двох

має

на увазі

підходів:

історико-

ситуаційного та історико-ретроспективного.
Історико-ситуаційний підхід дозволяє розглядати явища та процеси
минулого в контексті відповідної історичної ситуації. У представленому
дослідженні це допомагає з’ясувати, наскільки адекватно представники
«фольксдойче» сприймали ідеолого-пропагандистську, соціально-економічну
та гуманітарну політику гітлерівської влади по відношенню до себе,
сприймали та враховували історичні реалії при визначенні цілей і завдань
своєї діяльності (підрозділи 2.2; 2.3; 3.1). Із позицій історико-ситуативного
підходу розглядаються можливості, які обидві тоталітарні режими надали
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німецькій громаді Півдня України для реалізації власних національнокультурних і соціально-економічних інтресів, розвитку та існування.
Історико-ретроспективний підхід розкриває суть та прогресивність
явищ минулого з певної історичної дистанції, коли тією чи іншою мірою
виявилися історичні результати відповідної діяльності в минулому, що
дозволяє поглибити розкриття її об’єктивної значимості та прогресивності,
дати їй глибшу оцінку. Принцип застосовано протягом основної частини
роботи при аналізі ідеологічно-пропагандистських та каральних заходів як
більшовицької, так і нацистської влади по встановленню повного контролю
власних режимів над усіма групами населення, роль і місце етнічних німців у
цьому процесі.
Історико-хронологічний

метод

використано

для

вивчення

досліджуваного процесу, його аналізу в хронологічній послідовності, щоб
виявити загальні закономірності, регіональні особливості взаємовідносин
двох режимів з досліджуваною в дисертації етнічною групою. Зокрема,
використання нацистами у власних пропагандистських інтересах фактору
тоталітарних репресій більшовицьких режиму, його антирелігійної політики,
Голодоморів проти етнічного німецького населення Півдня УРСР (підрозділи
2.2; 2.3).
Історико-генетичний метод застосований для встановлення основних
причинно-наслідкових зв’язків подій протягом всього дослідження. Метод
дозволяє розрізнити ключові положення історичного розвитку, приватні
особливості такого розвитку, одиничні подробиці, обумовлені динамікою
історичного процесу. Зокрема, ключовим моментом причинно-наслідкового
ходу подій, проаналізованих у роботі, є практично повне знищення з
етнополітичної палітри Південноукраїнського історично однієї з найбільш
чисельних її громад – німецької, протягом середини та другої половини 1940х років.
Під час вивчення подій і процесів депортації німецького населення,
репатріації та післявоєнних репресій використовується метод конкретних
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соціологічних

досліджень

(анкетування,

опитування).

В

дисертації

використовувались спогади німців, які пережили репресії радянської влади та
евакуацію, організовану німецькою окупаційною владою (підрозділи 2.1.,
3.1., 3.3.).
Діахронічне порівняння здійснено для співставлення дій конкретного
репресивно-карального, державно-окупаційного адміністративного інституту
в різні періоди його діяльності. Так, відношення органів радянської та
німецько-румунської влади до етнічного німецького населення Півдня
України досліджена в динаміці, у міру змін ключових аспектів політики
окреслених режимів до етнічних німців (підрозділи 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3).
Виявлено

закономірності,

характерні

риси,

юридичне

та

ідеолого-

пропагандистське обґрунтування здійснення владної політики, спрямованої
на закріплення, з одного боку, комуністичного єдиновладдя та реалізацію
класового підходу управління країною, з іншого утвердження нацистської
влади з расовою концепцію подальшого державного устрою по відношенню
до певної національно-етнічної групи Півдня України.
Статистичний метод, використання кількісних показників допомогли
ефективному аналізу кількісних даних щодо змін кількісного складу етнічних
німців Півдня України у хронологічному розрізі, динаміці посилення
каральних дій, депортацій, статистиці арештів по конкретних справах та
інше.
Для виконання завдань дослідження використана широка джерельна
база, аналітична обробка якої потребувала використання конкретизованих
методів історичного пізнання. Серед них найбільше значення мали
конкретно-пошуковий, критичний та метод систематизації джерел за
проблематикою.
Отже, сукупне використання окресленої теоретико-методологічної
бази дозволило авторові вивчити, проаналізувати та дослідити широкий
джерельно-історіографічний масив. Це сприяло визначенню динаміки змін
соціально-економічного та політичного становища етнічних німців Півдня
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України протягом 1939-1953 років, розгляду основних характеристик
взаємовідносин радянської та німецько-румунської влади з ними, що загалом
дозволяє вирішити поставлені дослідницькі завдання, розкрити обрану тему.
Таким чином, на основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних
істориків,

присвячених

різним

аспектам

досліджуваної

проблеми,

дисертантка дійшла висновку, що науковці зробили значний крок у
характеристиці проблеми становища етнічних німців Півдня України
протягом окресленого в дисертації хронологічного періоду.
Втім, низка питань залишилася недостатньо висвітленою. Враховуючи
той факт, що під час перебування на посаді канцлера ФРН Віллі Брандта та
започаткованої ним «нової східної політики», певна частина репатрійованих
до СРСР колишніх «фольксдойче» зуміло виїхати до Німеччини з Сибіру та
Казахстану, де їх ідентифікували під загальною назвою «російські німці».
Натомість, чимало з них є вихідцями саме з Півдня України. Тому потребують
уточнення, як комплексні питання, пов’язані з процесом репатріації до СРСР
«фольксдойче», так і встановлення чітких статистичних даних відносно
кількості направлених на спецпоселення етнічних німців саме з Південного
регіону УРСР.
Окрім того, окремого дослідження потребують питання подальшого
дослідження персональних справ депортованих, репатрійованих етнічних
німців. Слабо дослідженими є питання участі етнічних німців Півдня України
в акціях протесту та антирадянському русі, що існував у виправно-трудових
таборах та спецпоселеннях Сибіру та Казахстану.
При обробці джерельної бази нами використано два масиви джерел –
архівні та опубліковані матеріали. До архівних джерел відносяться архівнослідчі

справи

органів німецько-румунської

окупаційної

адміністрації,

матеріали радянських державних і репресивно-каральних органів, відомчі
розпорядження, циркуляри, постанови, інструкції, направлені на здійснення
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політики радянського та гітлерівського режимів щодо заявленої у дисертації
етнічної групи. До другого масиву джерел ввійшли матеріали періодичної
преси, мемуарістика. Статистичні, тематичні збірники дозволили по-новому
поглянути на відомі історичні події, відкрити їх раніше невідомі аспекти не
тільки масовому читачу, а й професійним дослідникам.
Отже, усі документи та матеріали, у сукупності з методологічними
засадами роботи, проаналізовані нами у представленому розділі, допомогли
вирішити поставлені завдання та вивчити різні аспекти обраної теми
дисертаційного дослідження.
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РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГРОМАДСЬКОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ НІМЕЦЬКОЇ ГРОМАДИ ПІВДНЯ
УКРАЇНИ В 1939 – НА ПОЧАТКУ 1944 років.
2.1. Етнічні німці південноукраїнського краю напередодні та на
початку Другої світової війни
Аналізуючи становище етнічних німців Півдня України напередодні та
на початку Другої світової війни, перш за все, слід звернути увагу на непрості
відносини окресленої спільноти з державною владою протягом двох перших
більшовицьких десятиріч. Враховуючи важливість їх впливу на формування
ідеологічної

політики

гітлерівської

влади

до

«фольксдойче»,

ґенезу

суспільної думки німців Півдня України, вважаємо за необхідне дещо
розширити хронологічні рамки нашого дослідження, розглянувши головні
аспекти реалізації політики компартійної влади щодо німців Півдня України.
Адже, саме радянська репресивна політика стала передумовою
формування

відповідних

настроїв

серед

значної

частини

німців

Південноукраїнського регіону в 1941-1944 роках. За підрахунками сучасних
дослідників, довоєнні репресії тільки на території сучасної Миколаївської
області становили 1212 осіб німецької національності, з них 585 засуджено до
вищої міри покарання [5.166, с. 373]. Незважаючи на терор 1930-х років, за
даними радянського перепису населення лише на територіях Одеської,
Миколаївської та Херсонської областей на 1 січня 1939 року, осіб німецької
національності мешкало 120, 6 тис. чол., а на території УРСР у цілому 392
458 чол. [11.328]. Цілком природно, що керівництво Третього райху не могло
не враховувати цей фактор, плануючи наступальні військово-політичні акції.
Загалом, інтереси німців, як і представників інших національностей,
були частково проігноровані в процесі адміністративно-територіальних
реформ в Україні в 1921-1923 роках. Згідно яких, німці розпорошувалися по
різним

адміністративно-територіальним

одиницям,

це призводило

до
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занепаду традиційних форм господарської діяльності, руйнації національнокультурного укладу життя німецького населення. В подальшому, проводячи
сталінський курс на придушення опору національних меншин політиці
національного нігілізму більшовиків, партійне керівництво України протягом
1930-х років посилило тиск на населення німецьких районів, остаточно
ліквідувавши німецькі адміністративно-територіальні райони в 1939 році. Це
знаходило свій вияв у посиленні репресій проти заможних селян-колоністів,
знищенню їх голодоморами, проведенні масштабних пропагандистських і
репресивних кампаній з недопущення прийняття гуманітарної допомоги від
громадян

Німеччини

в

голодні

роки,

штучному

утворенню

НКВС

«контрреволюційних фашистських організацій» серед етнічних німців та
іншому. У політичній сфері окреслена політика відображалась у поступовому
звуженні та подальшій ліквідації національних німецьких автономій,
видаленню етнічних німців з керівних посад органів місцевої влади та
управління, наступі на німецьку національну культуру та будь-які її прояви на
побутовому рівні.
Пік масових репресій припав на 1937 рік. На цей час припадає так звана
«німецька операція» НКВС, фундаментом якої став Наказ НКВС СРСР за
№ 00439 від 25 липня 1937 року про негайний облік та арешти всіх підданих
Німеччини на промислових об’єктах. Незважаючи на те, що директива НКВС
стосувалася насамперед іноземців, у поле зору каральних органів потрапили
майже всі громадяни німецької національності. Враховуючи факт існування
компактних розселень громадян німецької національності на території
здебільше південної України, репресії проводились саме на території цих
поселень. Тут фабрикувалися численні справи про так званні «Національні
союзи

німців

України»,

«Національний

фашистський

центр»,

«Контрреволюційну фашистську організацію» та ряд інших [5.171, с.58].
Погодимось з точкою зору провідного дослідника еволюції радянської
тоталітарної системи у Південній Україні професора М. Шитюка, що
німецька спільнота регіону стала третьою, після української та польської, з
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найбільш постраждалих громад Південного регіону від сталінських репресій
[4.161, с. 303-320]. Загальна кількість репресованих німців Півдня України, за
даними науковця, становить близько десяти тисяч осіб. М. Шитюк наводить
чисельні факти практичної реалізації злочинної політики більшовицької
держави. Зокрема, з 254 студентів Одеського німецького педагогічного
інституту у 89 з них родичів заарештовано як «ворогів народу», четверо
педагогів інституту в якості «фашистів» «викриті» та заарештовані НКВС. По
справі

«контрреволюційної

організації»

Карл-Лібкнехтського

району

спочатку було заарештовано 15 осіб, за короткий термін їх кількість виросла
до 100 та інше [4.161, с. 303-320].
19 етнічних німців заарештовано в 1938 році за обвинуваченням у
створенні «німецької контрреволюційної організації». Всі вони були
мешканцями села Роштадт колишнього Мостовського, нині Доманівського
району на Миколаївщині, працювали у колгоспі «Рот-Фронт». Після
проведення слідства 17 осіб, серед яких громадяни Копп, Кайзер, Гертнер,
Беліцер, Кох, Штейф, Гекк, Вільдт та інші отримали вищу міру покарання.
Євгена Майора та Євгена Йордана засуджено до десяти років виправнотрудових таборів [5.171, с.46].
Показовим є той факт, що фальсифікування справ проти осіб німецької
національності носило настільки брутальний характер, що перші випадки
реабілітації відбулися вже в 1939 році. Так, було скасовано вирок, щодо
десяти років ув’язнення мешканці села Ейгенгут Тілігуло-Березанського
району Миколаївської області Розі Келлер, яку звинувачували в створенні
«Союзу фашистської молоді» [ 3.136, с. 18].
Атмосферу того часу добре передають матеріали засідань окремих
партійних організацій німецьких національних районів Півдня України на
початку 1939 року. Так, збори Карл-Лібкнехтської організації від 12 лютого
1939 року присвячувались обговоренню тез доповіді Молотова на XVIII
партійному з’їзді щодо третього п’ятирічного плану з розвитку народного
господарства СРСР. Однією з ключових тез якої стали вислови радянського
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керівника про «намагання ворогів народу в крові потопити здобутки
Великого Жовтня. Втім, під керівництвом Сталінського ЦК основні сили
контрреволюційного

кубла,

троцькістсько-бухаринської

та

буржуазно-

націоналістичної агентури фашизму розгромлено» [3.136, с. 56].
В контексті чого нагальним постало питання виправлення «помилок та
перегинів» цієї рішучої боротьби. Так, дискусія розпочалася з виступу
головуючого Зексера,
значення

перемог,

який

крім підкреслення

досягнутих

двома

всесвітньо-історичного

п’ятирічками,

зазначив

на

неприпустимість наклепів на чесних комуністів, зокрема Зецера, Боппа,
Брауна, Павліна та інших. Наступний доповідач Бінненбаум додав, що
колишній директор МТС Бібик кілька разів намагався зняти найкращого
агротехніка радгоспу Еллі лише тому, що він походив з родин колишніх
куркулів [3.136, с. 59].
У підсумку ухвалено резолюцію, згідно якої підкреслювалось, що
разом з проведеною значною роботою по очищенню більшовицьких лав від
ворогів народу, партійна організація допустила низку помилок і викривлень,
зокрема виключивши з партії товариша Зецера. Надалі, взято зобов’язання
вести сувору боротьбу з наклепниками та ворогами народу, які викривляють і
саботують рішення партії та радянського уряду[3.136, с. 56]. Зауважимо, що
до моменту ліквідації Карл-Лібкнехтського району, протягом лютого 1939
року, проведено ще два зібрання місцевого активу. Темами для обговорення
на яких стали дискусії з приводу виконання завдань третьої п’ятирічці та тези
доповіді товариша Жданова.
Втім, незважаючи на деяке послаблення режиму терору в 1939 році та
далекосяжні плани керівництва німецьких національних районів про
«посилення випуску продукції народного господарства у третій п’ятирічці»
на початку 1939 року, компартійним керівництвом СРСР вже прийнято
рішення про ліквідацію національних районів.
Формалізацією чого стала постанова ЦК КП(б)У від 5 березня 1939
року «Про ліквідацію і перебудову штучно створених національних районів».
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Ліквідації підлягали всі німецькі райони, а сільради, що входили до їх складу,
передавалися до інших районів республіки. В Одеській області сільради
розформованого

Спартаківського

німецького

району

(Темерстальська,

Юзефетальська, Марієнгальська, Францфельдська, Кляйн-Лібентальська,
Спартаківська, Олександргільфська та Нейбурзька) передані до створеного
Овідіопольського

району,

Фрейдентальська

—

Біляївського

району.

Ліквідовано німецький відділ Одеської обласної сільгоспшколи, німецький
сектор Одеського медичного інституту [5.166, с. 366].
Сільради розформованого Карл-Лібкнехтського німецького району –
Карл-Лібкнехтівська, Шпеєрська, Карлсруївська, Ватерлооська, Рорбахська,
Катеринентальська,

Йоганенстальська

–

передані

до

новоствореного

Веселинівського району Миколаївської області. Вормська – Березовського,
Зельцська, Гольбштадська, Шейнфельдська і радгосп імені Тельмана – до
Варварівського району Миколаївської області [5.166, с. 366].
Масові

репресії,

знищення

національно-культурних

закладів

адміністративно-територіальних одиниць німецького населення

та

Півдня

України передували новій хвилі ескалації насилля, що сталася з початком
бойових дій між СРСР та Німеччиною 22 червня 1941 року.
В умовах війни з Німеччиною та союзними їй державами, радянський
уряд вбачав у етнічних німцях потенційних зрадників та агентів нацизму. Так,
31 серпня 1941 року приймається постанова Політбюро ЦК ВКП(б), за якою
усі німці, мешканці УРСР, як антирадянський елемент, несуть кримінальну
відповідальність (наприклад: за шпигунство на користь німецької держави).
Працездатну частину населення віком від 16 до 60 років мобілізують у
трудові батальйони НКВС для використання в східних районах СРСР [4.152,
с. 44].
Утім, найбільш тяжким злочином перших місяців радянсько-німецької
війни щодо етнічних німців, не тільки досліджуваного регіону, а й України в
цілому, стало рішення сталінського керівництва щодо їх депортації.
В умовах війни з Німеччиною та союзними їй державами, радянський
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уряд вбачав у етнічних німцях потенційних зрадників та агентів нацизму. За
наказом РНК СРСР від 28 серпня 1941 року німецьке населення підлягало
депортації (насильницькому переселенню) до Середньої Азії, Казахстану,
Сибіру. Велику кількість етнічних німців направлено до виправно-трудових
таборів. Зазначимо, що якщо кількість німецького населення Півдня України
в довоєнний період достатньо точно підраховується за даними переписів
населення УРСР, то щодо чисельності українських «фольксдойче» в умовах
нацистської окупації існує певна кількість різноманітних і не завжди
систематизованих цифрових показників саме через сталінські депортації
середини 1941 року [10.1.298, с. 86].
Аналізуючи процес депортації, слід зазначити, що певну складність у
нашому

дисертаційному

дослідженні

становить

питання

відсутності

остаточних статистичних показників кількості депортованих осіб і родин
німецької національності з Півдня України. Це пояснюється тим, що
розпорядження з депортації складались і виконувались в період активного
гітлерівського наступу перших місяців війни та певної дезорганізації
більшовицького керівництва, що сукупно значно ускладнило практичну
реалізацію завдань з депортації. У підсумку, органи радянської влади,
незважаючи на заплановані показники, так і не змогли повністю депортувати
німецьке населення Півдня України.
Погіршення ситуації на фронті спонукало більшовицьке керівництво
продовжувати виселення німецького населення з різних частин як України,
так і СРСР у цілому. Ухвали про депортацію неодноразово приймали як
структури НКВС, так і Ради Військових фронтів. Незважаючи на те, що
депортація мала проводитись відповідно до вимог військового часу, плани
переселення не виконувались у повному обсязі Також, слід враховувати, що
депортація проходила без необхідного матеріально-технічного забезпечення,
форсованими темпами. Не вистачало транспортних засобів для перевезення,
через що на збірних пунктах часто скупчувалась велика кількість людей.
Багато людей, не витримуючи важкості переїзду, хворіли та вмирали. Через
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що, у документах, відповідальних за окреслений процес органів влади, є
певна плутанина між плановою кількістю родин і осіб, які підлягали
вивезенню, підрахунком депортованих німців та остаточною цифрою тих
осіб, які залишились на окупованій території.
Так, 23 вересня 1941 р. секретар ЦК КП(б)У Д. Коротченко і заступник
голови РНК УРСР І. Старченко інформували ЦК ВКП(б), що завдання щодо
депортації німців виконано лише в трьох областях. Головна причина
невиконання – зрив залізницею планів поставки вагонів [2.46, арк. 13-14].
Становлять

інтерес статистичні

дані,

оприлюднені

українським

дослідником О. Дингесом. Історик, використавши фонди Державного Архіву
Російської Федерації, наводить довідки Відділу спецпереселень НКВС СРСР
про переселення німців з УРСР, телеграми та інші важливі документи.
Показово, що співробітники НКВС враховували не тільки окремих громадян,
які підлягали виселенню, а загальний кількісний склад німецьких родин.
Так, згідно зведення № 1 від 30 вересня 1941 заступника наркома
І. Сєрова на ім'я наркома Л. Берія, підлягали переселенню з УРСР громадяни
німецької національності та, зокрема з Одеської області 6000 осіб, загальна
кількість родин нараховувала 1800 сімей. Для порівняння з іншими регіонами
УРСР, зазначимо, що це середній показник по республіці. Найвища кількість
депортованих запланована на Запорізьку область – 53566 осіб, 15985 родин,
найменша – на Дніпропетровську – 3200 осіб, тисяча родин [3.137, с. 2-3].
Ще однією особливістю процесу депортації на Півдні УРСР стала
нерівномірність у просуванні німецьких військ територією регіону. Якщо
Миколаїв було взято 16 серпня 1941 року, а до кінця серпня 1941 року під
контролем гітлерівців знаходилась вся область, то оборона Одеського
оборонного району тривала до 16 жовтня 1941 року. Це важливо в плані
розуміння специфіки депортації німців України у регіональному розрізі.
Адже найбільш масово депортація німців відбувалась після прийняття
постанови Державного комітету оборони № 702 про переселення німців з
УРСР від 22 вересня 1941 року. За нею з УРСР усього переселено 38639
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сімей, тобто 111778 осіб німецької національності [9.262, с. 13]. З них – з
Запорізької – 63000 осіб німецької національності, Сталінської – 41000 осіб,
Ворошиловградської – 5487 осіб німецької національності. Керівництвом з
переселення займалися працівники НКВС СРСР. Усі завдання з переселення
працівниками НКВС виконані у максимально короткі строки (1-2 тижня
згідно розкладу подачі вагонів) [3.137, с. 2-3].
У той час, як враховуючи фактичну втрату СРСР над територіями на
момент прийняття постанови про депортацію, значно меншими є цифри по
Півдню України. Зокрема, за постановами Державного Комітету Оборони та
Ради фронтів протягом 1941 року виселено 9200 німців з Одеської та
Дніпропетровської областей [9.245, с. 605]. Здебільшого, постраждалими
виявилися ті німці Півдня України, яких мобілізовували до трудових армій на
Сході СРСР, ще до офіційного початку процесу депортації.
Подібна ситуація траплялась і в Південно-східних регіонах нашої
держави.

Так,

правобережна

частина

Запорізької

області

захоплена

Вермахтом у середині серпня 1941 року, через що частина місцевих етнічних
німців потрапила в зону гітлерівської окупації та уникла переселення на Схід
СРСР. З частини області підконтрольної радянським військам, німців повинні
були вивезти, згідно постанови ДКО від 22 вересня 1941 року, у термін з 25
вересня по 2 жовтня 1941 року. Але, враховуючи, що Запоріжжя було
окуповано нацистами 3 жовтня 1941 року, виконати у повному обсязі
процедуру депортації органам НКВС не вдалося [2.46, арк. 32-33].
В той же час, незважаючи на інтенсивні бойові дії, депортація тривала у
тих районах, що залишались під контролем Червоної армії. За телеграмою від
6 жовтня 1941 року наркома внутрішніх справ УРСР Савченко відомо про 13
ешелонів, в яких із Запорізької області відправлено 30352 людини. 8 жовтня
1941 року відправлено ще 14 ешелонів з 31718 осіб [3.137, с. 3-4].
Загалом же, на думку ряду сучасних істориків, у 1941 році депортувати
вглиб СРСР вдалося близько 15% етнічних німців з місць їх компактного
розселення в Україні. Виконати план на 100% завадило, як ми згадували
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вище, швидке просування військ Вермахту.
Справжнім тягарем виявилося життя німців Півдня України, яких
вивезено до трудових армій, або депортовано на Схід СРСР. Згідно постанови
Державного Комітету Оборони СРСР від 10 січня 1942 року, про порядок
використання німців-переселенців призивного віку від 17 до 50 років, які
підлягали мобілізації, а це чоловіки в віці від 17 до 50 років, а також жінки у
віці від 16 до 45 років (з числа висланих до Новосибірської та Омської
області, Красноярського та Алтайського краю, Казахської РСР) розподіляли у
табори. Звільнялися від мобілізації лише вагітні жінки і жінки, які мали дітей
віком до трьох років. У другому пункті зазначено про підготовку табірних
пунктів для прийому та розміщення мобілізованих німців, формування з них
загонів чисельністю у півтори-дві тисячі чоловік у кожному. Утримання
подібних загонів передбачалось поставити на повну самоокупність [3.137, с.
6-8].
Більш глибоко зрозуміти ступінь «особистої свободи» та «дотримання
прав людини» по відношенню до мобілізованих німців дозволяють пункти
три та чотири окресленої постанови ДКО СРСР. В них подано розпорядження
оперативно-чекистському відділу Державного Управління таборами НКВС
СРСР та оперативним відділам таборів встановити агентурно-оперативне
забезпечення

мобілізованих німців,

заздалегідь

припиняючи можливі

випадки дезертирства, саботажу, порушень дисципліни. Мобілізованих німців
запропоновано попередити, що в разі неявки по мобілізації на збірні пункти,
за порушення дисципліни та відмову від роботи, дезертирство, вони
притягуються до суворої карної відповідальності із застосуванням вищої міри
покарання – розстрілу [3.137, с. 6].
Спираючись на матеріали, що зберігаються у сховищах Донецької
обласної національно-культурної спілки німців «Відергебурт», ми маємо
можливість не тільки простежити за долями мобілізованих до трудових армій
мешканців Півдня України, а й проаналізувати головні складові політики
радянської

пенітенціарної

системи

до

окресленої

в

дисертаційному
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дослідженні

групи

населення.

Так,

депортовані

німці

визнавалися

«соціально-небезпечним елементом» вже за національною ознакою. Їх було
розподілено на три категорії: засуджені до виправних робіт у виправнотрудових таборах; направлені на спецпоселення до Сибіру або Казахстану;
мобілізовані в трудові армії на Схід СРСР, де вони працювали в жорстоких
умовах війни на шахтах, будівництві оборонних підприємств, лісоповалах та
інших об’єктах. Як загальну рису для всіх трьох категорій виокремимо
примусовий характер праці, що порушувало всі міжнародні угоди про права
людини, майже повна відірваність від зовнішнього світу, вкрай висока
ступінь захворюваності та смертності [3.137, с. 90].
При цьому, етнічні німці, які знаходились на спецпоселеннях і трудових
арміях, знаходились під постійною увагою каральних органів, через що
нерідко засуджувались на різні терміни ув’язнення за різні порушення, або
«антирадянські висловлювання».
Так, уродженця села Михайлівка, Варварівського району Миколаївської
області Т. Карі засудили за антирадянську агітацію за ст. 208 КПК РРФСР.
Підставою для арешту слугували анонімні свідчення, згідно яких: «Карі
неодноразово критикував дії радянського уряду, запевняв, що він нічого
поганого для СРСР не зробив, ні в яких стосунках і ніякого відношення до
уряду Німеччини чи Гітлера не має... Вважав, що німці чесно та старанно
працювали на землі, покращували врожаї для радянської влади, а їх за це
грабували та заарештовували в 1930-х роках, а зараз їх без провини заслали
вмирати на Північ» [3.137, с. 39-40].
За ці «антирадянські вислови» в вересні 1942 Т. Карі засуджено до
восьми років позбавлення волі у виправних таборах Свердловської області.
Де він незабаром захворів на туберкульоз і помер [3.137, с. 40].
Так само за «антирадянські вислови» з лав трудової армії міста Нижній
Тагіл Свердловської області до виправно-трудових таборів потрапив
уродженець села Шпеєр, Веселинівського району Миколаївської області
А. Шаф. Надалі, в 1946 році його переведено на спеціальне поселення, де він
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буде знаходитись до 1956 року, звільнившись лише в період «хрущовської
відлиги» [3.137, с. 82-83].
Трагічною та показовою в дослідженні репресій проти етнічних німців
Півдня України протягом є справа уродженки села Ландау, КарлЛібкнехтовського району Одеської області Маргарити Валізер. Враховуючи її
важливість для аналізу становища етнічних німців напередодні радянськонімецької війни, дозволимо зупинитись на ній більш детально. В 1931 році,
Маргариту Валізер, якій на той час виповнилось 11 років, як члена родини
куркуля відправили з Одеської області на спец поселення до Свердловського
краю, де їх розмістили у селищі Волчанка, без надання речової допомоги. З
початком бойових дій 1941 року, М. Валізер, разом з іншими членами родини,
серед яких були неповнолітні діти, мобілізували до трудової армії та
направили на промисловий комбінат міста Карпінськ. На якому, через важку
працю померло двоє з семи членів родини. Тих, хто вижив, у 1944 році
направили до віддалених спецпоселень Уралу, де Маргарита Валізер
незабаром помре. Тобто, фактично долю М. Валізер, як і інших членів її
родини, радянською владою зламано ще з дитинства [3.137, с. 19].
Про важку долю дітей етнічних німців, яких мобілізували до трудових
армій, згадує інша німкеня, уродженка села Карлсрує, Миколаївського району
Г. Кооп: «у 1943 р. завезли до нас у Сибір дітей німецьких. До цього їх
батьків і матерів забрали у трудоармію. Не маючи даху над головою,
зимового одягу та шматка хліба, мої земляки-німці з України гинули раніше і
більше інших...» [3.137, с. 51].
Велика смертність та нелюдські умови перебування стали тим
фундаментом, на якому будувалось відношення радянської влади до етнічних
німців. Як згадує депортована з Одещини німкеня А. Ганзер, мобілізованим
до трудармії німцям довелось йти взимку 1941 року пішки 350 кілометрів до
Казахстанського села Куйган, під час чого, супроводжуючи їх конвоїри,
постійно закидали образливі вислови про «зраду та симпатії німців до
Гітлера, дивляться на нас як на фашистів». Там їх залишили на роботи майже
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на рік, згодом знову примусили йти пішки близько 350 км. до села Баканас.
Багато німців не винесли цих знущань і померли, загиблих навіть не ховали,
закидуючи трупи біля дороги снігом [3.137, с. 26].
Натомість, керівництво нацистської Німеччини, маючи інформацію
щодо радянського терору проти етнічних німців, і керуючись власними
інтересами

розбудови

суспільства з «германською расою на чолі»,

розраховувало на німецьку діаспору як на один з головних важелів підтримки
та утримання влади на окупованих землях. Для цього гітлерівці почали з
перших днів окупації здійснювати акції підтримки «фольксдойче».
Показовим є приклад, що вже на третій день після захоплення міста
Херсон, 22 серпня 1941 року, німецька військова адміністрація звернулась до
етнічних німців з наступним: «Переможна армія Вермахту звільнила ваш
край від жахів більшовизму. Тепер для вас розпочинається нове життя.
Німецьке управління відновить всі ваші, забрані більшовиками, права. Вам
повернуть господарські та земельні наділи, будівлі, підприємства та засоби
праці, що належали вам станом на 1 січня 1914 року» [2.108, арк. 4].
Для ідентифікування прав власності етнічними німцям необхідно
заповнити анкету, опрацьовувала які, спеціально створена комісія. Відповідь
надавалась протягом чотирьох тижнів по округу, у негативному випадку
«фольксдойче» мав право звернутися протягом 14 днів до центральних
органів управління із запитом. Кожна відповідь оформлялася у трьох
примірниках: перший залишався в органах німецької адміністрації, а після
створення 1 вересня 1941 року Рейхскомісаріату «Україна», передавався до
його структурних підрозділів, другий та третій екземпляр направлялися до
Головного управління Східних територій у Берліні [2.108, арк. 10].
Цілком природньо, що окреслене відношення гітлерівців до своїх
закордонних співвітчизників, яке різко контрастувало з політикою радянської
влади, на початковому етапі окупації вселило надії на позитивні переміни у
певної частини етнічних німців Південної України. До того ж, така
патерналістична політика Райху була не спонтанною, а добре продуманою та
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організованою, мала свою кінцеву мету і механізми її реалізації.
Адже, складові чинники планів Третього райху відносно етнічних німців
існували ще до початку Другої світової війни. Вони трансформувались по
мірі того, як змінювалась політична ситуація в Європі. І хоча в дисертації
розглядається німецька громада Півдня України, без аналізу головних
постулатів політики Райху щодо німців діаспори та створених для вирішення
цього питання адміністративних управлінь і інституцій, вкрай важко
комплексно оцінювати становище етнічних німців Південноукраїнського
регіону періоду гітлерівської окупації.
Так, німців, рідною мовою яких являлася німецька мова і які мешкали
за межами Німеччини, називали «фольксдойче», на відміну від «райхсдойче»,
тобто німців з Третього райха. Автором цього визначення вважають Адольфа
Гітлера, хоча саме поняття «фольксдойче» виникло ще по закінченню Першої
світової війни [10.1.306, с. 7].
Перші п'ять пунктів положення гітлерівської НСДАП, прийнятих 1
квітня 1920 р. зазначали: 1) ми вимагаємо об’єднання всіх німців на основі
права народів на самовизначення у Велику Німеччину; 2) ми вимагаємо
рівноправності для німецького народу нарівні з іншими націями та відміни
положень Версальського та Сен-Жерменського мирних договорів; 3) ми
вимагаємо територій та земель (колоній) для утримання німецького народу та
розселення надлишкового населення; 4) громадянином держави може бути
лише той, хто належить до німецького народу. Належність до народу
визначається кровною спорідненістю з німецькою нацією, незважаючи на
конфесійну приналежність. Таким чином, жоден єврей не міг належати до
німецького народу та 5) особи, що не є громадянами держави, можуть
проживати на території Німеччини як гості, на правах іноземців [10.1.306, с.
8].
Для перетворення цього лозунгу у життя створювалися: імперське
міністерство східних окупованих територій, управління безпеки рейху,
управління молоді рейху, центральні та регіональні управління НСДАП,
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управління расової політики. Всі ці організації діяли в тісному контакті та
мали розгорнуту структуру.
За їх участі вже наприкінці 1930-х років у Німеччині існували мапи
поселень етнічних німців, що жили за межами Третього райху, зокрема на
Півдні Україні. Надалі, органи німецької окупаційної влади, як уже
зазначалося, досить педантично підходили до справи дослідження німецьких
поселень. У результаті вони зібрали досить цінні та цікаві для істориків
матеріали. До них входять звіти про склад і структуру німецьких поселень,
розгорнуті списки родин німецьких колоністів, списки померлих від голоду,
депортованих та німців, які зазнали репресій [2.28, арк. 38-40; 2.40, арк. 15].
6 вересня 1939 року А. Гітлер у своїй промові в Рейхстазі виголосив
концептуальні засади політики щодо етнічних німців. Він зазначив, що між
європейськими народами повинні бути чіткі та ясні межі, заради чого
Німеччина повинна переселити на нові місця сотні тисяч фольксдойче
[10.1.306, с. 8].
7 вересня 1939 року створено підрозділ Рейхскомісаріат з питань
зміцнення німецької народності (Rasse – und Siedlungshauptamt SS), який
очолив СС-обергруппенфюрер У. Грейфельд. Завдання цього підрозділу –
здійснення репатріації до Третього рейху всіх фольксдойче, які мешкали поза
його межами.
Цей підрозділ згодом підпорядкувався Головному управлінню безпеки
рейху (РСХА), створеному 27 вересня 1939 року. Головне управління з 1939
по 1942 рр. очолював СС-обергруппенфюрер і генерал поліції Р. Гейдріх, з
1942-1943 років – особисто рейхсфюрер СС Г. Гіммлер та з 1943-1945 років –
СС-обергруппенфюрер,

генерал

поліції,

доктор

юриспруденції

Е. Кальтербруннер [4.154, с. 34].
Справами реєстрації етнічних німців та допомозі «фольксдойче» з
переселенням на територію Рейху займалась організація «Фольксдойче
Мітельштелле» під керівництвом групенфюрера СС В. Лоренца. Про її
значущість свідчить той факт, що вона мала статус одного з п’яти головних
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управлінь СС. Безпосередньо для роботи з етнічними німцями окупованих
територій в структурі організації створено центральне реєстраційне бюро під
назвою «Список німецьких громадян», філії якого діяли в обласних центрах
та місцях компактного розташування німецької громади. Так, у Миколаєві
подібний реєстраційний пункт створено вже наприкінці серпня 1941 року.
Розташовувався він за адресою вулиця Таврійська, будинок № 42 [5.174, с.
46].
Окрім

«Фольксдойче

Мітельштелле»

питаннями

взаємодії

з

«фольксдойче» на Півдні України займалась, створена 11 липня 1941 року,
зондеркоманда «R», що входила до Управління у справах зв'язків з етнічними
німцями. Головним завданням цієї групи стала реєстрація та надання
підтримки особам німецької національності на території губернаторства
«Трансністрія». На момент створення, зондеркоманда налічувала 160
есесівців під керівництвом бригаденфюрера Х. Гофмейера. Штаб підрозділу
знаходився в німецькій колонії Ландау Одеської області. Регіональні осередки
зондеркоманди налічували 18 філій у районах «Трансністрії» та 12 діючих у
межах Райхскомісаріату «Україна» [5.174, с. 45].
Ще однією організаційною структурою, що займалась питаннями
«фольксдойче», став створений 7 листопада 1941 року підрозділ під
керівництовм К. Штумпа. До його складу увійшли етнічні німці з України,
приблизною кількістю у 50 осіб. Підрозділ отримав назву «Зондеркоманда
К. Штумпа» та знаходився у складі армійського управління групи армій
«Південь». Спочатку центр «Зондеркоманди К. Штумпа» знаходився в
м. Дніпропетровськ. До сфери її діяльності входив весь рейхкомісаріат
«Україна», а також частково територія губернаторства «Трансністрія». Це
місто обрано центром, завдяки тому, що на Півдні України перебувала значна
кількість

німецьких

колоній.

Місцеві

уповноважені

перебували

під

особистим контролем та наглядом керівника або його заступника, які в разі
необхідності видавали відповідні циркуляри [2.28, арк. 128].
Основним видом діяльності зазначеного підрозділу є складання звітів
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про соціально-демографічний, економічний та культурно-освітній стани
німецьких поселень та адміністративна робота з реєстрації «фольксдойче».
Команда займалась вивченням архівних документів, збором та
вивченням генеалогічного матеріалу, збирала німецькі пісні та казки,
обробляла статистичні дані, проводила опитування місцевого населення,
складала мапи німецьких поселень. Всі дані вносились до так званих
сільських журналів. На жаль, після перебазування команди у 1943 році до м.
Житомира, більша частина матеріалів загубилася. Після війни керівник
команди К. Штумп напише низку праць, що спиралися на матеріали, зібрані у
роки війни [9.270, с. 78].
Певна частина цих журналів зберігалася у Центральному державному
архіві вищих органів влади й управління України. Документи цього архіву
дають змогу дослідити географію діяльності команди. Збереглися, зокрема,
звіти про поїздки в поселення Одеської та Миколаївської областей та інші
регіони України. У звітах є також відомості про облаштування німецьких
колоній, характерні особливості німецьких житлових та господарчих
будівель. Велику увагу приділено питанням стосунків німецького та
українського населення [9.270, с. 79].
Крім іншого, метою роботи окреслених підрозділів стало швидке
виключення та припинення будь-якого шкідливого впливу з боку місцевого
населення, формування нових ареалів розселення німецького народу за
допомогою переселення до нього репатрійованих німців, перш за все, з
Півдня України. Так почалася компанія під девізом «Heim ins Reich»
(«Додому в Імперію!») [4.156, с. 2-3].
До травня – червня 1941 р. керівництво гітлерівської Німеччини
покладало зусилля по переселенню до Третього рейху значної частини
етнічних німців. Але з початком німецько-радянської війни плани Німеччини
стосовно етнічних німців змінилися. Відтоді посилення німецької нації
очільник Райху А. Гітлер вбачав у збільшенні німецького населення, але не в
самій Німеччині, а на захоплених німецькою армією територіях. Південь
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України у цих планах розглядався як найбільш придатний регіон для ведення
сільського господарства. Родючі землі, велика територія, кліматичні умови
сприяли до схилення німецької нацистської верхівки до планів колонізації
цього регіону. Це передбачало низку прав і привілеїв для етнічних німців
Півдня України [4.156, с. 46-47].
Основною опорою в аграрній колонізації Північного Причорномор’я,
на думку нацистів, мали стати українські «фольксдойче», які протягом майже
двох століть мешкали на території Півдня України, переважно в сільській
місцевості. На 1939 рік кількість німецьких колоній у Північному
Причорномор’ї становила 151 одиницю. Найбільш потужними з яких були
Катериненталь, Йоганесталь, Карлсрує, Зульц та Карл-Лібкнехт [4.161, с.
303].
Доля цих територій вирішувалась на нараді у А. Гітлера 16 липня 1941
року, де заявлено наступне: «Крим з прилеглими територіями (тобто Південь
України) повинні стати частиною імперії» Він також запропонував збільшити
простір для німецьких поселенців за рахунок земель Півдня України. Для
цивільного управління окупованими території, відповідно до наказу
А. Гітлера від 17 липня 1941 року, створено Імперське міністерство
окупованих східних територій [4.161, с. 304].
Незадовго до нападу на Радянський Союз імперське міністерство
окупованих східних областей, зокрема, його спеціальна команда під
керівництвом Г. Айбрандта, займалась вивченням історії німецьких поселень
в Україні, особливо в Північному Причорномор’ї. До моменту вторгнення
військових частин вермахту на територію Півдня України керівництво
Німеччини та військове командування не мало чіткого уявлення про кількість
та стан німецького населення, яке там мешкало. До такого висновку прийшов
відомий німецький історик А. Ангрік, який вивчав службове листування
різних відомств і штабів з питання можливого використання етнічних німців
Півдня України в планах Третього райху [6.210, с. 96].
Відзначимо, що активним прибічником германізації Півдня України був
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рейхсфюрер СС Г. Гіммлер. Як основу німецького панування на цих землях,
він

виношував ідею створення

низки

поселень

для

солдатів-селян

(Wehrbauern). На його думку, таке селище мало включати від 30 до 40
господарств, де кожний «вербауер» отримає по 300 акрів землі у власність.
Плануванням земельних наділів і розселенням есесівців мало займатись
Головне управління раси і поселень (РСХА).
Для швидкого економічного освоєння окупованих південноукраїнських
земель, керівництво Третього райху збиралося задіяти, в першу чергу,
виховану в нацистському дусі молодь – членів Гітлерюгенду та спілки
німецьких дівчат [2.106, арк. 21].
На думку фюрера, разом з переселенцями з Райху, в аграрній
колонізації слід задіяти близьких до арійської раси: шведів, норвежців,
валлонів та голландців. Планами нацистської влади передбачалось після
перемоги над СРСР виселити з Півдня України корінне населення і заселити
цю територію «рейхсдойче» з Німеччини та «фольксдойче» з союзних країн
[2.105, арк. 23].
На підставі звітів, підготовлених групою, очолюваною Г. Айбрантом,
почалося вироблення практичних рекомендацій, яких слід дотримуватися
щодо етнічних німців у ході військових дій [9.253, с. 124].
У липні 1941 року управлінці СС приймають генеральний план «Ост».
Він складався з двох фаз – короткочасної та розрахованої на перспективу (на
30 післявоєнних років). За планом «Ост» зона колонізації включала в себе
західні райони СРСР, зокрема Південь України.
За цим планом, за 30 років передбачалось переселити у Західний Сибір
понад 65% українців, а звільнену територію заселити німцями з Третього
Рейху – «райхсдойче» та «фольксдойче» [10.1.304, с. 79].
17 жовтня 1941 року в розмові з рейхсміністром Ф. Тодтом і
гауляйтером Е. Заукелем А. Гітлер заявив, що розраховує поселити на Сході
через 10 років чотири мільйони райхсдойче, а через 20 років – десять
мільйонів фольксдойче, вихідців з Райху, Америки, Голландії, Фландрії та
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скандинавських країн. Внаслідок чого, протягом 25-30 років, на Півдні
України планувалося створити низку колоній з німецьким населенням.
Потрібно відмітити, що понімеченню підлягала саме територія, а не
населення [7.236, с. 69].
Ще

в

довоєнних

планах

визначалися

адміністративні

форми

переселень: спочатку виникають окремі форпости, так звані марки, заселені
переважно фольксдойче, що з часом перетворюються на сільські поселення з
ознаками постійного проживання; пізніше з’являються міста уздовж
залізниць, стратегічних шосе, поблизу аеродромів, де проживають 15-20
тисяч осіб німецької національності [9.235, с. 338].
Про

важливість

Північного

Причорномор’я,

його

подальшу

колонізацію, вихідцями з Райху наголошував рейхсміністр у справах
окупованих східних територій А. Розенберг. Під час окупації Півдня України
18 листопада 1941 року він надіслав рейхскомісару України Е. Коху таємну
директиву, в якій зазначалось, що завоювання українського Півдня, та
подальше заселення німецькими поселенцями, має вирішальне значення для
охорони німецького панування [7.232, с. 78].
Другий варіант генерального плану «Ост» подали на розгляд голові
команди рейхсфюреру СС Г. Гімлеру у квітні 1942 року. Він передбачав
знищення або переселення більшої частини мешканців Півдня України, ніж
це передбачено першим варіантом. Ставилось завдання у найкоротші строки
заселити німцями Херсонську та Миколаївську області. Шеф СС ухвалив цей
варіант генерального плану.
Відомо що існувало вісім пунктів «германізації» регіонів тотального
заселення німцями. Але, незважаючи на те, що політика німецької колонізації
України скрупульозно спланована, на практиці вона розпочала втілюватися
великою

кількістю

адміністративних

органів

різного

відомчого

підпорядкування. Це призвело до виконавської плутанини, дублювання
різними структурами сфер повноважень, конкуренції між ними. Згодом, усі
заходи щодо колонізації Півдня України, передані у відомство німецьких
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спеціальних служб (Райхкомісаріату з посилення німецької нації, Головного
управління з питань раси і переселення, Головного управління з репатріації
етнічних німців) під егідою СС [7.232, с. 79].
На думку дисертантки, розгляд становища етнічних німців Півдня
України напередодні та на початку Другої світової війни буде не повним без
характеристики адміністративно-територіальних утворень, що виникли на
території Південноукраїнського краю після окупації. Оскільки соціальноекономічне та політичне положення «фольксдойче» мало свої специфічні
особливості у різних зонах окупації, аналіз яких є одним з поставлених
завдань нашого дисертаційного дослідження.
Так, окуповані області Півдня України поділили на дві частини: зону
цивільного

і

зону

військового

управління.

Перша,

в

політико-

адміністративному відношенні, підпорядковувалась імперському міністерству
у справах окупованих східних областей,
економічного

характеру,

друга, за винятком питань

підпорядковувалась

Головному командуванню

сухопутних військ вермахту. Південноукраїнські землі, де здійснювалося
цивільне управління, розділялися між Румунією та Райхскомісаріатом
«Україна» [10.1.305, с. 90].
Згідно домовленостей між урядами Румунії та Німеччини, окупована
територія Півдня України між ріками Дністром та Південним Бугом
передавалась під юрисдикцію королівської Румунії в якості адміністративнотериторіальної одиниці Губернаторство «Трансністрія» на чолі з цивільним
губернатором, професором Г. Алексяном. До неї ввійшла вся територія
Одеської області, частина сучасної Миколаївської області (Кривоозерський,
Доманівський, Веселинівський, Березанський, Очаківський і частково
Миколаївський райони) і південь Вінничини [3.130, с. 2].
До адміністративних повітів «Трансністрії» належали такі повіти:
Ананьївський,

Балтський,

Березовський,

Дубосарський,

Голтянський,

Жугастрівський, Могилівський, Очаківський, Овідіопольський, Одеський,
Рибницький, Тираспольський, Тульчинський. Етнічні німці, які мешкали на
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території «Трансністрії», за даними різних джерел, складали близько шести
відсотків

населення

цієї

території.

Німецьке

населення

формально

знаходилось під захистом Райху та користувались деякими привілеями. Їх
інтересами опікувалась, насамперед, Зондеркоманда «R» [3.131, с.2-4].
Безпосередньо в Одеській області нараховувалось 15 німецьких
поселень загальною чисельністю населення у 12500 мешканців. Архівні
документи доводять, що німці, які мешкали в румунській окупаційній зоні,
намагалися не залишатися під румунською окупаційною адміністрацією і
вимагали захисту від Німеччини. Підставою для цього стали чисельні факти
пограбування румунськими військами місцевого селянства, брутально
поводження з місцевим населенням. Незважаючи на заборону німецького
командування

проводити

будь-які

дії,

що

обмежують

інтереси

«фольксдойче», в архівах збереглися чисельні скарги етнічних німців на
військових Румунії.
Так у мародерстві та безпідставному вилученні худоби (однієї корови та
восьми курей) обвинувачує румунську адміністрацію німецький колоніст
Кнупп з Балтського повіту «Трансністрії» у скарзі на адресу командування
Вермахту. Подібних скарг від «фольксдойче» Балтського повіту лише за
період з 15 по 20 серпня 1941 року надійшло 15 одиниць [2.15, арк. 77].
Зазначимо, що проблема грабунків румунською армією місцевого
населення становила проблему і для гітлерівців. Оскільки керівники
Німеччини планували максимально використовувати економічні та людські
ресурси завойованих територій на потребу Райху. Тому, коли серед чисельної
кількості потерпілих від грабежів румунських солдат верств населення
опинилися десятки «фольксдойче» Трансністрії, німецьке командування
вимушено було на це реагувати. Відповіддю на що стало розквартирування у
серпні 1941 року між містами Тирасполь та Одеса в населених пунктах з
домінуючої кількістю етнічного німецького населення шостої роти німецької
спецчастини «Бранденбург-800». Вжиті заходи дозволили значно покращити
становище «фольксдойче» у румунській окупаційній зоні [6.210, с. 260].
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Інша частина Півдня України – території, на якій розташовані сучасні
Миколаївська та Херсонська області, згідно затвердженого від 20 вересня
1941 року декрету А. Гітлера про створення нової військово-адміністративної
одиниці

–

Райхскомісаріату

«Україна»,

округи

якої

поділено

на

генералбецірки, що, в свою чергу, складалися зі крайсгебітів.

До

«генералбецирку» Миколаїв (площа 46 880 км², 1920 тис. осіб) входили
сучасна Кіровоградська, Херсонська та Миколаївська (до Південного Бугу)
області.

На

чолі

округу

призначили

генералкомісара

Оппермана

-

обергрупенфюрера СС і СА [9.259, с. 63].
Після окупації 19 вересня 1941 року міста Херсон, почалось створення
нових адміністративно-територіальних одиниць на Півдні України. Так,
Правобережжя сучасної Херсонської області увійшло до Миколаївського
генерального округу. Лівобережжя сучасної Херсонщини увійшло до
генерального округу «Таврія» з центром у м. Мелітополі [3.134, с. 10]
На відміну від «Трансністрії», «фольксдойче» німецької окупаційної
зони відразу були взяти під захист Рейху, тому майже повністю відсутні
факти протиправних дій та грабунків їх з боку військово-поліцейських
структур. Саме в цьому полягає базова відмінність становища етнічних
німців на території «Трансністрії» та Рейхскомісаріату «Україна».
Таким чином, аналізуючи становище етнічних німців напередодні та на
початку Другої світової війни, слід зазначити, що окреслена група населення
стала заручником відразу двох тоталітарних систем – сталінської і
гітлерівської. Період до радянсько-німецької війни відзначався відразу
кількома репресивними хвилями влади проти німецького населення Півдня
України. До них слід віднести розкуркулення та голодомор першої половини
1930-х років, масові репресії, жертвами яких стали понад десять тисяч
етнічних німців Південноукраїнського регіону, ліквідація адміністративнотериторіальних утворень і наступ на національну німецьку культуру. Все це, з
початком радянсько-німецької війни, доповнилось мобілізацією німців до
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трудових армій з подальшою відправкою на Схід СРСР і депортацією
окресленого етносу в віддалені райони радянської країни. Окреслене, не
могло не вплинути на настрої етнічних німців з початком бойових дій 1941
року. Посилювала їх протекціоністська політика нацистського Рейху до
«фольксдойче». Це пояснює факти співпраці частини етнічних німців з
окупаційною владою. Адже, підґрунтям того, що окупаційній владі вдалося
на початковому періоді Другої світової війни привернути на свій бік тих
німців, які все ще залишалися на Півдні України, стали репресивні дії
радянської влади, її негативне ставлення до німецької спільноти.

2.2.

Взаємовідносини

«фольксдойче»

регіону

з

німецько-

румунською окупаційною владою
Протягом майже п’яти десятиріч тема взаємовідносин етнічного
німецького населення Півдня України з окупаційною адміністрацією
подавалася вітчизняною історичною наукою в контексті, вироблених
радянською

пропагандою

шаблонів.

Серед

яких

фундаментальним

твердженням стало те, що будь-яка взаємодія з німецько-румунськими
окупантами є зрадою батьківщини. При цьому не враховувались такі речі, як
моральний стан «фольксдойче» після років радянського терору, потужна
ідеологічна кампанія Райху відносно німців діаспори та інше.
Так, керівники Третього райху висували концепцію створення на
території Європи єдиного «німецького простору». В рамках чого, саме
етнічні німці ставали основною привілейованою групою. Вони отримали
особливий правовий статус у «Трансністрії», протекторах, Райхскомісаріаті, а
також на території держав, що були союзниками Німеччини у війні (а саме
Румунія, Фінляндія). «Фольксдойче» мали стати надійною опорою новій
владі, захисником її інтересів, бути готовими невідкладно підтримати її у тій
формі, яку вимагали б нагальні потреби Райху. Все це різко контрастувало як
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з репресивною політикою сталінської держави по відношенню до етнічних
німців, так і зі становищем інших національних груп на територіях,
окупованих Вермахтом.
Аналізуючи

в

представленому

дисертаційному

дослідженні

взаємовідносини етнічних німців Півдня України з німецько-румунською
адміністрацією, першочергово слід виокремити той факт, що політика
гітлерівської Німеччини стосовно етнічних німців у країнах Європи носила
стратегічний і геополітичний характер. На «фольксдойче» гітлерівське
керівництво покладало головні надії у розвитку господарства, насамперед,
сільського, окупованих територій. Також, на основі досвіду набутого у
Польщі та колишній Чехословаччині, нацисти намагались використовувати
«фольксдойче» у сфері адміністративного управління територіями.
Враховуючи демографічні втрати від довоєнних репресій та депортацій
початку Другої світової війни, німецьке командування намагалось створити
для них низку прав і привілеїв, що зберігали основний генофонд німецької
нації на східних землях загалом та Півдні України зокрема. Реалізація цієї
мети вимагала, насамперед, фіксації реальної чисельності етнічних німців.
Тому в липні 1941 року керівництво СС уповноважило органи «Фольксдойче
Мітельштеле» продовжити реєстрацію «фольксдойче» в окупованих районах
і взяти їх під свою опіку, охрестивши це завдання як «невідкладне» [2.23, арк.
5].
Статистичні дані, отримані внаслідок окреслених реєстраційних
програм, є надзвичайно цінними, оскільки надають інформацію про динаміку
кількісних змін, релігійні, соціальні та інші аспекти становища німців Півдня
України.
Так,

після

окупації

німецькими

військами

міста

Миколаєва,

заплановано і проведено проведення реєстрацію місцевого населення. Її дані
подано в місцевій окупаційній пресі, зокрема часопису «Українська думка».
Згідно результатів перепису, на 22 вересня 1941 року у Миколаєві мешкало
1228 чоловік німецької національності. За віросповіданням, вони складались
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з наступних груп: протестанти – 612 чоловік, католики – 375, меноніти – 241
осіб. Майже таку ж цифру дає реєстрація «фольксдойче» у місті, проведена 7
лютого 1942 року – 1238 чоловік [10.2.314, 29 вересня 1941].
У той час, як за даними архівного фонду Райхскомісаріату «Україна»,
на всій території України, зайнятій Вермахтом, налічувалося близько 200 тис.
етнічних німців, які жили в 486 населених пунктах [2.17, арк. 4].
За німецькими розрахунками, на початку 1942 року, в Північному
Причорномор’ї мешкало 182 тис. «фольксдойче». З них, в румунській зоні
окупації «Трансністрії» – 130 тис.; в німецькій окупаційній зоні РКУ – 52 тис.
(генерал-бецирк «Миколаїв» – 28 тис.; генерал-бецирк «Крим» – шість тисяч і
генерал-бецирк «Таврія» – 18 тис. етнічних німців) [10.1.298, с. 8].
Зазначимо, що у 1943 році на Одещині знаходилися великі німецькі
села: Рорбах, де у 1941 році проживало 2480 осіб, Шульц (2670 осіб),
Кандель (3491 особа). Виникали і нові німецькі села. Зокрема, у 1942 році на
Херсонщині

створено

село

Гагендорф

(212 німців).

Збільшувалася

чисельність населення й тих німецьких колоній, що брали свої витоки ще з
ХІХ ст. [2.28, арк. 23].
Окрім етнічних німців-колоністів, німецька адміністрація планувала
активно залучати «фольксдойче» до комерційної діяльності у містах. Так,
німецько-румунською адміністрацією в листопаді 1941 року складено списки
етнічних німців м. Одеса,

які

займаються,

або бажають

розпочати

підприємницьку діяльність. Їм належить, на думку гітлерівців, надавати
усіляку підтримку та стимулювати їх у цьому процесі. Окрім цього, по місту
проведено перепис етнічних німців по районам Одеси, де разом з графою
«віросповідання» міститься «рід занять» з відміткою, що була неможлива в
радянські часи, «підприємець» [2.43, арк. 2; 2.89, арк. 5].
Протягом окупації, в силу різних причин, змінювалась у сторону
зменшення чисельність німецького населення. Так, за даними державного
архіву Миколаївської області, в іменному списку «фольксдойче» в період з 15
листопада 1942 року по 7 листопада 1942 року зареєстровано 2813 етнічних
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німців [2.58, арк. 1-6]. В свою чергу, у листі, адресованому гебітскомісару від
2 грудня 1943 року бургомістром міста Миколаєва, зазначалась кількість
знятих з обліку німців. За даними на 1 грудня 1943 року, знято з обліку 2305
німців, з них 459 чоловіків, 1110 жінок та 763 дітей до 16 років [2.62, арк. 8].
Тобто, ми можемо побачити, що за період з 7 листопада 1942 по 1
грудня 1943 року чисельність «фольксдойче» в місті Миколаєві зменшилась
на 508 осіб.
Окрім даних, занесених до відомостей про рух населення міста
Миколаєва та його передмістя, адресного бюро міста Миколаєва наявні
статистичні дані з картотеки адресного бюро в період з 1941 по 1944 рік. За
листками прибуття ми маємо змогу проаналізувати кількість німецького
населення у зазначений період та його рух в місті Миколаєві та
Миколаївській області. Так, наприклад, німкеня К. Анер зареєстрована в
листі прибуття, так як прибула до Миколаєва з села Ландау Варварівського
району [2.65, арк. 6].
Слід зазначити, що точний підрахунок німецького населення Півдня
України періоду окупації є достатньо проблематичним з цілого ряду причин:
це і військове лихоліття, крім того певна кількість місцевого населення з
кон’юнктурних міркувань видавала себе за німців, а серед самих
«фольксдойче» чимало «нечистокровних німців», що суттєво ускладнювало
демографічні підрахунки [5.166, с. 375].
Окрім того, німецька адміністрація здійснювала спроби перепису та
реєстрації тих «фольксдойче» Південної України, які знаходились у лавах
Червоної армії, або знаходились на спецпоселеннях Сибіру. Так, на шпальтах
«Одесской газеты» в грудні 1941 року на німецькій мові вийшло оголошення.
В ньому закликалося всіх етнічних німців невідкладно (кінцевий термін
подання відомостей встановлено 15 січня 1942 року) повідомити про своїх
рідних та знайомих, яких на початку війни депортовано, вбито, або
мобілізовано до Червоної армії. Пунктом реєстрації визначена колишня
будівля німецького консульства по вул. Петра Великого 10, де розташовано
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бюро «Фольксдойче Мітельштеле». Також, вказана об’ява цікава тим, що
починається зі звернення до місцевих німців «Народ Німеччини!». В
подальшому, таке ідентифікуюче пафосне гасло буде розпочинати найбільш
важливі для гітлерівської влади інформаційні звернення. При публікації
оголошень побутового чи гуманітарного характеру, газети Південної України
розміщуватимуть текст, вживаючи назву: «інформація для фольксдойче», або
«увага, фольксдойче» [10.2.325, 24 грудня 1941 р.].
Разом з реєстрацією осіб німецької національності, після окупації
переважної більшості території Півдня України у вересні 1941 року,
«Фольксдойче Мітельштеле» розпочинає роботу зі створення відповідних
відділів, що займались правовим оформленням «фольксдойче». До кола
питань, які підлягали регулюванню, крім безпосередньої реєстрації,
відносились

працевлаштування

«фольксдойче»,

надання

необхідної

гуманітарної допомоги, виконанням трудової повинності тощо [9.282, с. 314].
Разом з юридичною допомогою, окупаційна влада особливу увагу
приділяла ідеологічній роботі. Серед проблемних питань, у веденні якої
відзначався «вплив протягом двох десятиріч більшовицької ідеології на
німецьке населення», вже 12 жовтня 1941 року, на нараді у селі Ландау
вирішено проводити пропаганду серед місцевих німців за прийнятою
керівництвом Німеччини політичною лінією. Про масштабність якої свідчить
той факт, що для ведення ідеологічно-пропагандистської роботи серед
«фольксдойче

Півдня

України, нацистською владою

сформовано

17

агітаційних команд, під сферу впливу яких підпало близько 140 тисяч
етнічних німців Південноукраїнського краю [6.213, с. 22-25].
Ще однією формою ідеологічної роботи з етнічними німцями стало
відзначення різноманітних народних свят. Так, 26 вересня 1943 року в
приміщенні Миколаївського театру проходило, влаштоване «фольксдойче»,
Свято вражаю, де за особисті заслуги нагородили спеціальною медаллю для
східних народів 32 особи, зокрема старост, бургомістрів та керівників
підприємств [10.2.307, 2 жовтня 1943 р.]. Подібна ситуація відбувалась і на
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території «Трансністрії», де місцевий відділ культури систематично проводив
низку культурних заходів,

зокрема концерти,

проведення

німецьких

релігійних та громадських свят [2.101, арк. 1].
Також, з перших днів окупації, у зверненнях до етнічних німців, лунали
гасла: «Німецьке управління поверне вас у ваших правах». Вам (тобто
власникам) повернуть господарські та інші земельні наділи, будівлі,
підприємства та засоби праці (ті, які забрала радянська влада станом на 1
січня 1914 року) [2.108, арк.16].
Окупаційною адміністрацією для «фольксдойче» надавались пільги у
відкритті та розвитку власної підприємницької діяльності. Так, етнічний
німець

В. Фреліх,

уродженець

Карл-Лібнехтського

району

сучасної

Миколаївщини, відкрив у місті Миколаєві в період окупації магазин, де
реалізовував сільськогосподарську продукцію. Як «фольксдойче», його
звільнили від плати подушного податку на підставі розпорядження
окупаційної влади. Податок мав назву «за звільнення від більшовицької
влади». Етнічні німці небезпідставно вважались гітлерівцями найбільш
постраждалами верствами населення від дій радянської влади, тому в якості
своєрідної «компенсації за багаторічні збитки та радянській терор»
звільнялись від окресленого податку [5.174, с. 48].
Розгляд списку з 42-х приватних підприємців з числа «фольксдойче» 4го району Одеси свідчить, що в 1942 році вони володіли в місті низкою
магазинів, ковбасною фабрикою, електромеханічною майстернею, питними
закладами, фабрикою з виробництва лімонаду, буфетом і їдальнею [9.293, с.
369].
Зазначимо, що юридичне оформлення податкових привілеїв відбулося
після прийняття райхскомісаром України постанови від 20 квітня 1942 року
«Про податкові пільги для фольксдойчів» (цей документ ґрунтувався на
постанові А. Розенберга від 21 лютого 1942 року). Згідно якої, етнічні німці
звільнялися від сплати податків, інших видів грошових виплат, чинних на
території Рейхскомісаріату «Україна» [9.245, с. 609].
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Роз’яснюючи це рішення, гауляйтер Е. Кох стверджував: «більшовизм
систематично винищував селянське господарство та ремісничу старанність,
притаманну «фольксдойче». Німецьке управління вважає своїм обов`язком
відшкодування завданого збитку». Через це, німцям, які в радянський та
дорадянський часи володіли певною власністю на східнослов’янських
землях, але потім її втратили, надавалася повномасштабна компенсація
[6.218, с. 82].
При цьому, «фольксдойче», як і «райхсдойче» у Німеччині, збирали
пожертви на користь Вермахту. Зокрема, згідно даних, оприлюднених
одеським дослідником М. Шевчуком, у 1942 році 14 «фольксдойче» в Одесі
зібрали для поранених німецьких вояків 455 рейхсмарок (за рахунок внесків
від 10 марок та двох осіб, які внесли по 100 марок). Інші 12 «фольксдойче»
зібрали 82 рейхсмарки (внески від двох до п’яти марок), ще 64
«фольксдойче» сумарно зібрали 1157 марок [9.293, с. 371].
Уміло спекулювали нацистські пропагандисти на більшовицьких
злочинах у передвоєнний час. На підтвердження кривавої політики режиму,
направленої на знищення всього німецького, на сторінках «Deutsche BugZeitung»

протягом кількох номерів, виходив матеріал, присвячений

репресіям проти співробітників німецької школи № 22, що знаходилась у
місті Миколаїв, вулиця Декабристів 34, в будинку колишнього римокатолицького костелу. Саме тут у 1938 році, за сфальсифікованими
звинуваченнями заарештовані викладачі: Маєн, Бознак, Шнайдер, Акерман, а
директор Т. Міллер засуджений до вищої міри покарання з конфіскацією
майна [5.174, с. 653].
Тема сталінських репресій перетворилася на один з центральних
чинників нацистської пропаганди. Крім численних публікацій в окупаційній
пресі, факт репресій постійно фігурував під час різноманітних агітаційних
зустрічів. Наприклад, керівниця окружного управління «Гітлерюгенду» в
Дніпропетровську Герта Грюнбауер під час поїздки до родин фольксдойче
Миколаївщини, зустрічалася переважно з родинами, батьки яких були
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репресовані в 1937-1938 роках. На її думку, серед них вона знайшла
підтримку і повну упевненість у тому, що організація «Гітлерюгенду» дасть
молоді фольксдойче краще виховання [9, 291, с. 63].
Ще однією важливою складовою ідеолого-пропагандистської роботи
нацистів стало виховання молоді у потрібному для інтересів Рейху дусі.
Молоді українські німці стали основою організації «Гітлерюгенду» на
окупованих територіях. Осередки цієї організації створювались у всіх
населених пунктах, де мешкали етнічні німці. Місцеві «фольксдойче»
входили до керівництва «Гітлерюгенду» [9.256, с. 333].
Робота «Гітлерюгенду» мала кілька напрямків. До одного з яких
відносилась організація літніх таборів. Зокрема, у генеральній окрузі
«Миколаїв» знаходилось десять таборів «Гітлерюгенду», в яких проходили
вишкіл під наглядом унтер-офіцерів вермахту 1200 вихованців. Один з
найбільших таборів для молоді Миколаївщини знаходився біля міста
Вознесенськ [9.258, с. 334].
На чолі організації Миколаївського «Гітлерюгенду», сформованого
наприкінці 1941 року, перебував оберштамфюрер З. Шеллер. 13 грудня
1941 року, в Миколаївській газеті «Українська думка» надрукувано заклик
З. Шеллера до «Юнацтва фольксдойчей», де йшлося: «Фюрер вважає вас
майбутнім Німеччини. Пам'ятайте, що ви німці і бути молодим, означає
вірити у перемогу і своє покликання до боротьби! 16 грудня 1941 року юнаки
1926-1931 років народження повинні зібратися в німецькій школі, будинок
Міського поштампу, юнакам 1921-1925 років народження з'явиться на
військові курси» [2.45, арк. 4-5].
Зазначимо, що український «Гітлерюгенд» отримав назву «Дойче
Югенд України» Німецька Молодь України [2.45, арк. 16]. Його членами
зобов'язані ставати молоді фольксдойче першої та другої категорії у віці від
10 до 21 років. Що ж стосується фольксдойче третьої категорії, то їх брали з
дозволу місцевого гебітскомісара. Підготовка фюрерів з числа «фольксдойче»
«Гітлерюгенду»

проводилась

на

курсах

фюрерів.

У

1943

році

з
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Миколаївщини на курси відправлено 14 осіб [2.45, арк. 18].
У державному архіві Одеської області збереглися чернетки статей про
роботу гітлерюгенду в «Трансністрії», а також біографії видатних нацистів,
які очолювали рух німецької нації та німецької молоді зокрема [2.105, арк.
17 - 67].
Ідеологічно-пропагандистська робота гітлерівців тісно пов’язана з ще
однією складовою політики нацистської влади – онімечення Півдня України,
основні положення якої увійшли до «Директиви стосовно поводження з
етнічними німцями», розробленого у квітні 1942 року міністерством
А. Розенберга. Документ заохочував переселення німців із різних населених
пунктів у компактні поселення, що пояснювалося необхідністю захисту
«фольксдойче» від партизанських нападів. За гітлерівськими планами,
«фольксдойче» мали формувати поселення біля великих міст Півдня України
– Миколаєва, Херсона та Запоріжжя, залишаючи свої старі місця [4.158, с.
147].
Загалом, за підрахунками сучасних дослідників, за період 1941-1942
років на території Райхскомісаріату «Україна» оселилося близько 20 тисяч
колоністів з Німеччини [10.1.298, с. 87].
Щоб бути визнаним «фольксдойче», необхідно підтвердити своє
німецьке походження за допомогою не менш ніж двох свідків, німецьке
походження яких не визивало сумнівів. Усі особи німецького походження
повинні одержувати посвідчення, а тому запрошувалися для цього до
окружного чи міського комісаріату. Отримані документи, «фольксдойче»
постійно мали при собі заради власної безпеки [9.282, с. 314].
Всі, хто вважав себе «фольксдойче», у визначеному порядку мали
повідомити про це органи окупаційної адміністрації. Після заповнення
опитувальних листів та прийняття німецькою владою позитивного рішення,
вони потрапляли до «Списків фольксдойче України» («Deutsche Volksliste
Ukraine») [2.59, арк. 63].
Опитувальні листи для «фольксдойче» Херсона поділяли етнічних
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німців на чотири групи: першу заповнювали німці, які активно сприяли
встановленню німецького ладу, були у складі німецьких організацій та
конфесій (євангелістів та католиків); другу заповнювали німці, які в радянські
часи активної участі у громадському житті не брали, і принаймні, в сім'ї
дотримувались німецьких традицій; третя група розподілялась на: а) особи,
які відносять себе до німців, але пов'язані з іншими національностями
(наприклад: перебували в шлюбі з не німцями), усвідомлюючи при цьому
свою належність до німецького співтовариства; б) особи німецького
походження, які частково запозичили німецький стиль життя; в) особи,
народну належність яких важко встановити, але поклик, кров та культура
яких тяжіє до німецької народності (для осіб першої, другої та третьої
категорії груп «а» та «б» існувала умова, щоб один із батьків мав німецьке
походження і це можна було довести); четверта група: опитувальні листи
заповнювали особи, які негативно ставились до німецької влади, а тепер
всіляко допомагають німецькій владі (останнє доводилось доказувати за
допомогою двох свідків) [2.115, арк. 2].
В опитувальних листах всіх груп ставились запитання щодо володіння
німецькою мовою та навчання дітей німецькій мові. Окремі питання
стосувалися батьківства [2.117, арк. 4].
Для опрацювання анкет створювалась спеціальна комісія. Відповідь
надавали через чотири тижні в окрузі, у протилежному випадку громадянин
мав право звернутися протягом 14 днів до центральних органів управління із
запитом. Кожна відповідь оформлялася у трьох примірниках: перший
залишався у Рейхскомісаріаті, другий і третій направлялися у Берлін до
Головного управління східних територій [2.109, арк. 10].
Відповідно директивам А. Розенберга, та рейхсфюрера СС Г. Гіммлера,
статус «фольксдойче» присвоювався кожному громадянинові (який мав
німецьке коріння), після постановки до центрального реєстраційного бюро
«Deutsche Volksliste Ukraine» [2.113, арк. 2].
Громадяни,

які

доказували

німецьке

походження,

отримували
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спеціальний документ – «Фолькслист», що слугував одночасно і паспортом, і
посвідченням про «чистоту походження». Зокрема, декілька зразків цього
документу збереглися в державних архівах Миколаївської, Херсонської та
Одеської областей. Особи, віднесені до першої і другої категорій, отримували
посвідчення синього кольору, а особи, включені до третьої та четвертої
категорії – зеленого кольору. В синіх посвідченнях фіксувався запис, що
підтверджував німецьке громадянство власника посвідчення. В зелених
посвідченнях стояв штамп, що підтверджував отримання власником
посвідчення німецького громадянства на випробувальний термін [6.211, с.
514].
Переважну більшість (приблизно 75%) «фольксдойче» Південного
регіону України занесено до третьої та четвертої категорії через повне
незнання рідної мови або недостатнє володіння нею [5.166, с. 376].
Надання німецького громадянства, однак, не означало надання рівних з
«рейхсдойче» прав. Це стосувалося усіх сфер життя. Циркуляр Імперського
міністерства окупованих східних територій від 1 грудня 1942 р. свідчив, що
німецькі піддані, тобто рейхсдойче та етнічні німці «фольксдойче», мають
різний правовий статус. Зокрема, що «фольксдойче» – це особи німецької
національності, які не мають німецького громадянства [6.224, с. 8].
Циркуляром Рейхскомісаріату від 18 вересня 1943 року з посиланням на
різницю прожиткового мінімуму в Німеччині та Україні, вимагалося не
прирівнювати заробітну плату «фольксдойче» до платні німецьких підданих
(«рейхсдойче») до затвердження відповідних інструкцій [6.221, с. 117].
Для того, щоб активізувати в етнічних німцях бажання мати
громадянство Третього Рейху, Міністерством народної освіти і пропаганди та
інформаційного

впливу

Німеччини

зверталось

особливу

увагу

на

привілейованість німецької національності, надавались різноманітні пільги
[11.336].
Насамперед, пільги стосувалися родин «фольксдойче». Особи німецької
національності, яким вдалося зареєструватися, отримували особливий
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правовий

статус,

краще

харчування,

більші

можливості.

Вони

обслуговувалися в магазинах, кафе, ресторанах, перукарнях, користувалися
залізничним транспортом, електрострумом, поштою. Окрім продуктів
харчування, пільги розповсюджувались на одяг та меблі.
Так, у місті Херсон, зареєстровані «фольксдойче», через мережу
спеціальних

магазинів

раз

на

тиждень

отримували

безкоштовний

продуктовий набір, який складався з наступного: 150 грамів жиру, один
кілограм сиру, чотири яйця, 50 грамів м’яса, 20 грамів цукру, 25 грамів
мармеладу, 500 грамів картоплі, інших овочів та фруктів, мед, сіль та інші
продукти, як правило, недоступні для людей, не включених до реєстру [2.108,
арк. 37].
В Одесі, для «фольксдойче» видавали щотижнево півкілограму хліба,
один кілограм муки, сто грамів олії, 150 гр. сливочного масла, три кілограми
картофелю. Окрім того, дані «продуктові оголошення» доповнювались
роздачею теплих речей, що в якості гуманітарної допомоги «німці Рейху
направляють для своїх братів на Східних територіях» [10.2.325, 14 січня 1942
р.].
«Фольксдойче Мітельштеле» проводило також облік багатодітних
родин «фольксдойче». Так, по 4-му району Одеси у другій половині 1943
року нараховувалось 63 багатодітні родини, кожна з яких мала від чотирьох
до 14 дітей. Їм було організовано допомогу продуктами харчування та
одежою, а також для них збиралися пожертви серед більш заможних
співвітчизників, наприклад, пожертви вносились для заснування сирітського
будинку у Гросслібенталі [9.293, с. 371].
Під опіку «Фольксдойче Мітельштеле» потрапили і «фольксдойче»
похилого віку. Так, з проханням про допомогу на адресу організації звернувся
81-річний «фольксдойче» Симон Штурн, який мешкав у Одесі разом з 45річною донькою-вдовою та її чотирма дітьми. Не дивлячись на те, що двоє з
чотирьох дітей працювали у військовій частині, продуктів на родину не
вистачало. На другий день після звернення з проханням про допомогу до
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«Фольксдойче Мітельштеле», Симон Штурм отримав такий продуктовий
набір: дві буханки хліба, кілограм сливочного масла, кілограм м’яса, п’ять
кілограмів картофелю та 20 штук яєць [9.293, с. 370].
Дослідник М. Шевчук, зазначає, що практика термінової допомоги для
«фольксдойче» Одещини була достатньо поширеною. В Архівах збережено
багато продуктових карток, де від імені «Фольксдойче Мітельштеле»,
вимагалось негайно та безкоштовно видати для «фольксдойче» тижневий
продуктовий набір: три кілограми хліба, кілограм масла, 12 яєць, півтора
літри молока (щоденно), один літр рослинной олії, по десять кілограмів
картоплі та муки. Також, дуже часто до видачі в продуктових картках
зазначено домашню птицю – гусака, або утку [9.293, с. 370].
Враховуючи, що становище більшої частини населення Південної
України під час окупації було вкрай важким, напівголодним, тому не дивно,
що потрапити у списки «фольксдойче» бажало і неарійське населення на
окупованому німцями Півдні України.
Про нагальність проблематики матеріального забезпечення етнічних
німців свідчить розпорядження штабу німецької армії, видане у серпні 1941
року щодо напрямів та розмірів матеріальної допомоги «фольксдойче».
Передбачалось поліпшення їх житлових умов, сприяння при виділенні
продовольчих

ресурсів,

допомога

кредитами.

Для

етнічних

німців

встановлювалась вища, ніж для інших верств населення, четверта категорія
постачання,

відкривалися

спеціальні

торгівельні

пункти.

Чиновники

рейхскомісаріату піклувалися також про забезпечення продовольством
лікарень,

дитячих

«фольксдойче».

садків,

Також

будинків

передбачалось

для

людей

створення

похилого

віку для

лікарських

закладів,

будинків для людей похилого віку та дошкільних навчальних закладів тощо
[9.245, с. 610].
Робочий відділ ІХ «Соціальне забезпечення» Земельного правління
України НСДАП забезпечував етнічних німців товарами побутового
призначення, одягом, взуттям. Ці речі надходили із Німеччини та з
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окупованих країн Європи у якості матеріальної та гуманітарної допомоги.
Оголошення

про

її

отримання

друкувалися

на

сторінках

місцевих

окупаційних газет. Так, в номері «Deutsche Bug-Zeitung», що видавався
Миколаївським Генеральним комісаріатом від 13 січня 1943 року, йдеться про
те, що з нагоди 50-річчя вождів Рейху Г. Герінга та А. Розенберга (обидва
народилися 12 січня 1893 року) брати з Німеччини надсилають подарунки сіль, мило, тютюн, сірники, а для маленьких дітей – цукор. Голова кожної
німецької родини одержував один пакунок, що видавався по вул. Спаській
спуск, 20. З німецького боку організатором акції виступала «Націоналсоціалістична

взаємодопомога»

(Nationalsozialistische

Volkswohifahrt)

[10.2.321, 6 січня 1943 р.].
Етнічні німці, які мешкали на території «Трансністрії», отримали
посвідчення про їх статус «фольксдойче», в якому на німецькій та румунській
мовах вказані прізвище, ім'я, дата і місце народження. 12 грудня 1941 року
між румунським і німецьким урядами досягнуто згоди про розмежування
повноважень

стосовно

німецького

населення

«Трансністрії».

Органи

«Фольксдойче Мітельштеле» зобов'язувалися до 28 вересня 1942 року надати
кожному етнічному німцю «Трансністрії» відповідне посвідчення. Власники
цих посвідчень знаходилися під захистом Третього райху. З іншого боку, вони
ставали заручниками свого положення, отже, також повинні довести вірність
новій владі.
25 вересня 1943 року прийнято розпорядження райхскомісара України
Е. Коха № 19 «Про порядок прийому до списків фольксдойче» на території
райхскомісаріату «Україна». Як зазначалось в розпорядженні етнічних німців
Півдня України, які протягом століть перебували під іноземним (а саме
радянським) пануванням, приймали до німецького співтовариства. По-перше,
всі «фольксдойче» повинні вноситися до окремих списків та розселятися у
східних областях,

визначених ще 4

підпорядковуються

«фольксдойче»

в

березня
округах

1941 року.

По-друге,

безпосередньо

генерал-

комісаріату, на місцях – окружному комісару. По-третє, на «фольксдойче»
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розповсюджуються німецькі закони у разі, якщо інше не визначено. Контроль
за виконанням цього наказу здійснює безпосередньо райхскомісар України
Е. Кох [2.20, арк. 10].
Серед нагальних питань окупаційної адміністрації стояли аграрні
перетворення. Базовою формою утворення нових німецьких колоній у місцях
компактного проживання «фольксдойче» стали сукупності населених пунктів
під назвою «хегевальди». Німецькі села, що виникли на Херсонщині,
отримали назву «гагендорф». Втім, згодом спроби створення великих
німецьких поселень визнані несвоєчасними й від них тимчасово відмовилися
[10.1.298, с. 88].
Ситуація на ринку робочої сили регулювалася за посередництвом
бірж праці, що підпорядковувалися міською та районними управами. Ці
організації займалися обліком безробітних та забезпеченням підприємств
міста Херсона робітниками. Херсонську біржу праці відкрили 14 вересня
1941 року. 9 березня виданий наказ про створення районних бірж праці, хоча
фактично вони почали роботу значно раніше [2.113, арк. 13].
До складу міського комісаріату входило три відділи: перший з яких –
головне управління (бюджетне, касове і розрахункове відділення, міський
інспектор, канцелярський секретар, стенотипіст, перекладач), другий –
політичний або відділ по роботі серед молоді, третій – господарськотехнічний (господарський інспектор, міський секретар, стенотипіст) [2.108,
арк. 14].
Для втілення в життя наказів окупаційної влади утворювалися органи
місцевого управління: міські управи на чолі з міськими головами
(bürgermeister), районні на чолі з районними шефами (rayonchef) і сільські на
чолі з сільськими старостами (dorfschulz). Документація окреслених
адміністративних структур дозволяє дисертантці більш глибоко розкрити
особливості

соціально-економічного становища «фольксдойче» Півдня

України зазначеного періоду.
Заслуговує

на

увагу розгорнута доповідь

старшого інспектора

96
м. Херсон Ернера, який у вересні 1942 року перевіряв діяльність херсонської
нової окупаційної влади [2.109, арк. 1-16]. На початку документа наведено
загальну характеристику міста Херсона. Зокрема, вказано, що на момент
перевірки у місті, без урахування окупаційних військових і цивільних служб,
мешкало близько 60 тисяч осіб, з них дві тисячі – «фольксдойче». Ернер
наголошував, що житловий фонд міста знаходиться в задовільному стані,
оскільки

кількість

повністю

зруйнованих

будинків

є

незначною,

промисловість представлена трьома крупними заводами, на яких зайнято 2,5
тисячі робітників, є багато дрібних підприємств [2.109, арк. 2].
Під час окупації німецьке командування сформувало п'ять підрозділів
«зельбастшутц» загонів «місцевого самоврядування», чисельністю біля
трьохсот громадян німецької національності з поселень Роштадт, Мюнхен.
Нова Америка, Михайлівка та хутора Богданівський Веселинівського району
Миколаївської області [4.147, с. 112].
Також слід зазначити, що «фольксдойче» мали грати відповідну роль в
адміністрації Райхскомісаріату «Україна». Так, з їх числа нерідко призначали
старост, бургомістрів, агентів поліції і гестапо, перекладачів. Почалося
формування

із

населення

німецьких

новостворених

районів

загонів

самооборони «фольксдойче». Найчисленніші з них діяли в районі Миколаєва,
де у їх створенні, активну участь взяла громада на чолі з бургомістром
[10.1.294, с. 23].
Уточнимо, що члени загонів самооборони до серпня 1942 року
перебували під юрисдикцією СС [9.245, с. 613].
«Фольксдойче», які вміли поводитися зі зброєю, вербувалися на службу
у війська СС. Більшість українських фольксдойче служили як рядові або
нижчі офіцери [6.209, с. 79-81].
Сучасні українські дослідники М. Коваль і П. Медведко зазначають, що
наприкінці 1941 року на острові Хортиця в частини німецької армії
мобілізовано близько 1500 фольксдойче, в тому числі, з Півдня України
[10.1.301, с. 23].
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На зміну радянський системі управління на селі приходила німецька
система управління. Так, на чолі сільських управ у Німеччині обиралися
старости. За німецьким зразком в селах Херсонщини також обирали старост.
Так, 21 жовтня 1942 року в листі обласному комісару м. Херсон
повідомляється, що згідно розпорядження, в селі Садово обрали старосту.
Вибір зафіксований у протоколі Садівської сільської громади [2.112, арк. 4].
У сільському господарстві німецька влада охоче йшла на створення
серед місцевих німців приватних господарств. Німцям надавалась всебічна
допомога в розвитку приватних господарств на Україні та їх рентабельності.
У зв'язку з цим серед місцевого населення зростало невдоволення відносно
німецьких колоністів, чого не відбувалося до початку війни [4.152, с. 45].
Початком гітлерівської аграрної реформи 1942 року стало скасування
колгоспів та перетворення їх на приватні, родинні господарства. У
винагороду селянин отримував попереднє збільшення садиби на 1,5 га. І це
стосувалось

не

тільки

етнічних

німців.

Громадянам,

лояльним

до

окупаційного уряду, пропонувалась співпраця, за яку вони мали можливість
отримувати в майбутньому право на земельну ділянку [3.134, с. 7].
У квітні 1942 р. за цією реформою проводилися загальні збори з метою
розпуску колгоспів. За наказом цивільного Губернатора «Трасністрії»
колгоспи перетворилися на трудові, родинні громади з адміністрацією, що
існувала на момент їхнього розпуску, із збереженням їх устрою. Трудові
громади формувалися з 20-30 родин. Члени родин одночасно перебували у
трудовій громаді. Кожна трудова громада організовувала бригади з 10-20
членів родини. Члени бригади обирали начальника (старшину) зі свого
середовища. Старшина підлягав затвердженню агрономом комуни та
відповідав перед владою за управління бригадою. Кожній бригаді надавалось
100-200 га земель колишніх колгоспів для обробки. Земля, що надавалася
бригадам, вважалась закріпленою остаточно [2.112, арк.5].
Відділ сільського господарства Губернаторства «Трансністрії» розробив
планування для сільських родинних господарств у німецьких колоніях Півдня
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України [2.83, арк. 6].
У містах обирають районних шефів сільського господарства. Зокрема
30 грудня 1941 року районним шефом сільського господарства в одному з
районів Херсонської області обрано Вернера Третіна. Його особова справа і
досі зберігається в Державному архіві Херсонської області [2.112, арк. 1]. З
грудня 1941 року всі німецькі сільські поселення входили до підпорядкування
підрозділу, який очолював Г. Гофмайер [2.89, арк. 6].
31 березня 1943 року «Фольксдойче Мітельштеле» розробило для
«фольксдойче» інструкції стосовно організації сільськогосподарської роботи
в німецьких колоніях Півдня України [2.89, арк. 4]. Згідно яких, німецьким
сім'ям Тилігуло-Березанки надали в користування земельні ділянки та
дозволили займатися торгівлею. Активну господарську діяльність вели артілі
в старих німецьких колоніях: три з яких знаходились у Катериненталі, дві у
Йоганесталі, п'ять у Карлсруе, три у Зульце та три у Карл-Лібкнехті [2.89,
арк. 8-9].
Аналізуючи плани нацистів з економічного та господарського освоєння
Північного Причорномор’я, ми можемо побачити його виняткове соціальноекономічне значення для Райху. На окупованій території німецька влада
зробила спробу розпочати меліорацію і господарське освоєння Півдня
України. Одразу після падіння м. Севастополя, окупаційна влада приступає
до запланованого господарського освоєння Північного Причорноморʼя. Вже
30 липня 1942 року на ім’я Е. Коха надійшла доповідь щодо зрошення Півдня
України та Криму водами рік Інгульця та Дніпра. План зрошувальної системи
подавався на мапі з усіма подробицями та розрахунками. Окупаційна влада
розраховувала

цей

проект

реалізувати

впродовж

чотирьох

років,

використавши близько чотирьох млрд. рейхсмарок. Згідно з планом
передбачалось зрошування за рахунок вод Інгульця – 539000 га, за рахунок
ріки Дніпро – 2205000 га та за рахунок каналу Дніпро-Кривий Ріг 161000 га.
Для будівництва і риття каналів окупаційна влада планувала задіяти близько
мільйона військовополонених та місцеве населення. Розпочався розшук
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радянських фахівців, які до війни займалися зрошувальними технологіями.
Восени 1943 року планувалось ввести інгулецько-дніпровську зрошувальну
систему. За розрахунками експертів, врожайність зросла б у два з половиною
рази, що забезпечувало валовий збір приблизно в п’ять мільйонів тон зерна.
Перш за все, цим проектом зацікавився рейхсфюрер СС Г. Гіммлер, який
неодноразово приїжджав з інспекціями у цьому регіоні та мав диплом
спеціаліста-аграрія [6.206, с. 202].
Весь зібраний урожай планувалося негайно відправляти до Німеччини,
для цього передбачалося будівництво польових залізниць. 28 березня
1942 року генерал-комісаром м. Миколаєва ухвалено рішення про початок
будівництва вузькоколійних польових залізниць. Спорудження доручалося
залізничним дирекціям Південь та Схід. Планувалося шляхом залучення
військовополонених та цивільного населення вже до жнив 1943 року
прокласти шість залізниць [9.259, с. 67-68].
Зазначимо,

що

німецька

адміністрація

переймалась

не

лише

економічними та соціальними проблемами «фольксдойче», а й сприяла
розвитку освіти та культури, що б насамперед допомогли виховати вірних
«фюреру» та партії громадян. Так, на території генерального округу
«Миколаїв» функціонувала німецька школа, виходила німецькомовна газета
«Deutsche Bug-Zeitung». Видання висвітлювало життя німецької громади
Миколаївщини, звернення до «фольксдойче», наукові та історичні публікації
поради для «фольксдойче» по веденню домашнього господарства та інше.
Центральне місце займали матеріали, присвячені керівникам Третього Райху:
А. Гітлеру, Г. Герингу, Г. Гіммлеру. Так, на першій шпальті «Deutsche BugZeitung» 29 червня 1942 року надруковано статтю під заголовком «Успіх
України». У ній редакція газети підкреслює результати поїздки рейхсміністра
А. Розенберга по Україні і те враження, що він виніс з цієї поїздки.
Виокремлено, що А. Розенберг особисто зміг побачити, що за короткий
термін вдалося ліквідувати наслідки діяльності радянської влади. Він також
мав змогу ознайомитись зі станом сільського господарства, промисловістю та
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шляхами сполучення України [2.28, арк. 43].
Ціла низка періодичних видань друкувалась в Одесі. Зокрема, часопис
«Одеса», «Одеська газета», «Молва», «Німець в Трансністрії». Окреслена
періодика містила багато інформації для «фольксдойче». А саме, звернення,
нагальні оголошення, робочі вакансії, заходи культурного характеру та інше.
Також, преса містить постанови військового головного командування та
головного цивільного управління Губернаторства «Трасністрія», доповіді,
кореспонденції установ, газетні вирізки, статті, копії радіозведень про бойові
дії [2.103, арк. 6-8].
Зазначимо, що чільне місце в газетах окупаційного часу займають вірші
німецьких поетів, зокрема патріотичної тематики, присвячені релігійним
святам та уславляючи керівників нацистської партії [2.110, арк. 18-22, 36, 48,
56-58].
Активно експлуатувала німецька адміністрація і релігійне питання. Так,
у Миколаєві з помпезним висвітленням у пресі, відновила роботу католицька
кірха, що була більш ніж десятиріччя закрита більшовиками, а чимало
прихожан зазнало репресій. Наразі, в ній проходили богослужіння для
солдатів та офіцерів німецької армії, «фольксдойче» та всіх інших віруючих
католицької пастви [4.151, с. 320].
Також, щоб підкреслити винятковість нового статусу «фольксдойче»,
нова влада змінювала частині українських німців імена та прізвища. На
Херсонщині

діяв

циркуляр,

ухвалений

Миколаївським

генеральним

комісаром, про порядок зміни прізвищ та імен німцями, які проживали на
окупованій території. Втім, німецька влада не поспішала з реалізацією цього
процесу. Так, проведений нами аналіз анкет «фольксдойче», що містяться в
Держархіві Херсонської області, свідчить, що переважна більшість анкет
«фольксдойче», необхідних для зміни прізвищ, заповнено лише у вересніжовтні 1943 року [2.120, арк. 1-48].
Аналізуючи засади окупаційної політики в галузі освіти, зазначимо, що
відступаючи, радянська армія знищила багато книгосховищ зі шкільними
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підручниками, тому викладачі мусили виходити з цього положення по
різному. У багатьох школах бракувало вчителів. Особливо тих, які володіли
німецькою

мовою,

їх

задіяли

працювати

перекладачами.

Викладачі

німецького походження в переважній більшості мали середню освіту
народної школи, володіли слабкими методичними знаннями. В освітніх звітах
того часу зазначалося: «Перед нами були переважно люди, яких відповідно до
наших критеріїв важко уявити вчителями» [2.44, арк. 2].
У місцях компактного мешкання «фольксдойче» відкривалися німецькі
школи. Коли ж у громаді для відкриття німецької школи не вистачало учнів
або вчителів, то в такому випадку учнів направляли на навчання в сусідні
німецькі громади.
Зауважимо, що освітянська діяльність в Південноукраїнському регіоні
проходила у відповідності до параметрів, визначених у програмі НСДАП від
1920 року, що містила 25 пунктів, які визначали пріоритетні напрямки
німецької освіти. На першому плані такої освіти стала фізична підготовка,
також приділялось багато уваги патріотичному, з точки зору нацистської
ідеології, вихованню, розвитку характеру, волі учнів. Як приклад можна
навести, що учні першого класу писали твір «Чому Райху потрібна армія?»,
«Чому нам потрібні автомобілі?» [6.200, с. 341-342].
Щоб покращити становище з навчально-методичною підготовкою
педагогічних працівників,
передбачали:

створення

німецькою

владою проведено заходи,

вчительських шкільних таборів,

що

або курсів;

підготовка та видавництво навчальних планів і підручників; створення
щомісячних методичних шкільних газет [2.44, арк. 2].
Передбачалось

підвищення

кваліфікації

за

допомогою

більш

кваліфікованих викладачів. З часом впроваджувалось проведення загальних
семінарів, де вчителі мали змогу отримувати консультації щодо різних
напрямків та методів викладання в школах один-два рази на місяць [2.27,
арк.3].
На курсах викладачів вчили жити за німецьким устроєм, виховували в
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них патріотичні почуття до Третього Рейху, які викладачі мали донести до
своїх учнів. Такі курси тривали від трьох до чотирьох тижнів. Навчальні
приміщення облаштовувалися відразу для навчання і проживання. Найкращі
кімнати займали керівники табору: комендант, начальник табору, німецькі
викладачі [2.44, арк. 9].
Загалом через такі курси в Рейхскомісаріаті до вересня 1942 року
пройшло близько 600 вчителів, але це була не та кількість, яка мала
задовольнити потреби шкіл. Серед наявних тільки деякі пройшли повну
методичну підготовку і перепідготовку на курсах [2.40, арк. 8].
Короткотермінові курси хоч і не давали можливості повністю
укомплектувати викладацький склад, все ж покращували ситуацію. Тому з
піврічного звіту К. Штумпа, керівника зондеркоманди нам відомо про
проведену роботу у сфері освіти в Райхскомісаріаті. В цьому звіті
підкреслювалось: «Підготовка вчителів також є життєво необхідним
питанням. У багатьох місцях вже проводилися чотиритижневі курси з
перекваліфікації. Однак вони дали слухачам тільки основу й напрямок для
подальшої роботи, але це дуже мало, беручи до уваги, що їм доручено
виховувати німецьку молодь» [2.48, арк. 44].
К. Штумп пропонував наступне: «Необхідно піклуватися про те, щоб
при кожному гебітскомісаріаті був досвідчений шкільний працівник. Який би
присвятив себе виключно цим питанням і був власним референтом
гебітскомісара та обирався виключно із «фольксдойче». У подальшому
необхідно раз у місяць, у робочому порядку, проводити з учителями окремого
округу співбесіди, щоб досягти єдиної злагодженої роботи» [2.48, арк. 44].
Окрім підвищення кваліфікації на курсах, окупаційна влада разом з
НСДАП активно впроваджували ідеологію націонал-соціалістичної партії для
викладачів, про що свідчить розроблена програма навчання, що містила в
собі такі навчальні дисципліни, як політична освіта та історія Німеччини
[2.44, арк. 9].
Також окупаційна влада вважала, що школа, крім навчання, повинна
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відігравати велику роль у політичному житті, вони усвідомлювали, якими
важливими є освітні установи для ідеологічного виховання населення.
Наприклад, у звіті доктора К. Штумпа про дослідження німецьких поселень у
районі Миколаєва йдеться про те, що в колонії Вормс «перед входом у школу
діти співали пісні «Вперед до боротьби», «Німеччина, Німеччина понад усе»
«Хорст Вексель»» [2.28, арк. 17].
Забезпечуючи

умови для виховання молодих «фольксдойче» у

німецькому дусі, окупаційна адміністрація ухвалила постанову «Про
обов’язкове навчання в народних школах для дітей німецької національності,
що мешкають в окупованих східних областях». Відповідно до її вимог, діти
німецького походження підлягали загальному обов’язковому навчанню,
термін якого становив вісім років. Досить суворим було покарання батьків за
порушення постанови – штраф 150 райхсмарок чи навіть арешт [10.1.301, с.
24].
Приділялась увага і спеціальній освіті молодих «фольксдойче», для
яких з осені 1942 року розпочали створювати фахові школи. Загалом же
враховуючи той факт, що німці-колоністи Півдня України історично мали
репутацію досвідчених землеробів, гітлерівці планували використати їх,
насамперед, як опору у справі розвитку сільського господарства України. На
думку імперських урядовців, для цього слід відродити у дорослого покоління
і прищепити молоді «одвічне прагнення до праці та німецьку культуру
землеробства». Першим кроком до досягнення мети стала «Тимчасова
директива зі створення сільськогосподарських середніх професійних та
спеціальних навчальних закладів для фольксдойче» У документі, зокрема,
зазначалося: «Велике значення, що його відіграє українське сільське
господарство для продовольчого забезпечення рейху під час і після війни, а
також необхідність піднесення культурного рівня сільського населення
німецької

національності

зумовлює

необхідність

створення

мережі

сільськогосподарської освіти у Рейхскомісаріаті Україна» [2.17, арк. 69].
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Таким чином, період Другої світової війни став часом розробки та
випробування сторонами, що протистояли різноманітним пропагандистським
технологіям, створення штампів, спрямованих не лише на духовну
мобілізацію населення всередині країни, але й на розклад потенційного
ворога, обробку людності загарбаних територій у вигідному для окупантів
руслі. Так, основою ідеологічної політики нової влади у Південній Україні
стало твердження, що «фольксдойче» є представниками панівної раси, яких у
період радянських років нещадно винищувала «жидо-більшовицька» влада.
Свою роль у соціально-економічному становищі «фольксдойче» в
хронологічних рамках періоду, окресленого у даному підрозділі дисертації,
зіграла не тільки протекціоністська політика керівництва Райху до своїх
закордонних співвітчизників, але й кінцева мета гітлерівських планів –
германізація Півдня України. Шляхом масової колонізації та винищення
місцевого населення Третій райх намагався створити прошарок німецького
селянства у Південній Україні. Саме аграрне переселення мусило стати
основою нацистського колонізаційного руху на Схід. Цим німецькі
економісти прагнули призупинити відтік населення з аграрного сектору до
міст і, тим самим, не допустити послаблення сільського господарства Райху.
У зв'язку з цим, окупаційна влада в Україні усіляко підтримувала
сільськогосподарське виробництво «фольксдойче». Гітлерівці вважали, що
вони мають відродити в німецького населення Півдня України довічне
прагнення до праці та німецьку культуру землеробства.

2.3. Участь етнічних німців Півдня України у боротьбі з
гітлерівськими окупантами.
Незважаючи на терор та владні переслідування протягом двох
більшовицьких десятиріч, значна кількість етнічних німців Півдня України не
сприйняла гітлерівський окупаційний режим, ставши на боротьбу з ним як у
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лавах Червоної армії, так і в підпільно-партизанському русі на окупованих
територіях. Природно, що, в першу чергу, до спротиву залучалися німці –
члени ВКП(б), яких здебільше направляли на спеціальну політичну роботу.
Також, у бойові дії з Вермахтом вступили ті етнічні німці, що попали в
Червону армію призовом до початку радянсько-німецької війни.
Зазначимо, що серед істориків наразі тривають дискусії щодо точної
цифри етнічних німців – солдат Червоної армії. Так само невідомою
залишається цифра етнічних німців, призваних з військкоматів Півдня
України. Спільною є думка, що військкомати відносилися до етнічних німців
з притаманною сталінській системі підозрою, відбираючи німців в обмеженій
чисельності та індивідуальному порядку. Безпосередньо, щодо чисельності,
то за даними дослідника О. Дингеса, у бойових підрозділах Червоної армії
станом на вересень 1941 року воювало близько 35 тисяч етнічних німців,
мобілізованих з території України [11. 329]. Інший дослідник, М. Бугай
аналізуючи особові справи німців-спецпереселенців наводить цифру у 64644
осіб, які проходили службу в лавах Червоної армії у період 1941-1945 років
[6.188, с. 11]. Також відомо, що 42 етнічних німців-фронтовиків відзначено
найвищою державною нагородою – зіркою Героя Радянського Союзу [11.340].
Серед числа етнічних німців, які боролися з нацизмом, є представники
Миколаївщини.

Зокрема,

рядовий

А. Кляйн,

мешканець

с. Катеринка

Веселинівського району, призваний Варварівським РВК. Загинув в бою 24
січня 1941 року. За подвиги на фронті званням Герою Радянського Союзу
нагороджені німці за походженням. В. Венцель, С. Волькенштейн, А. Герман,
П. Мілер, М. Охман [9.280, с. 63-75].
Героїчно проявив себе на фронті ще один етнічний німець Півдня
України – мешканець смт. Березанка, Миколаївської області Отто Біллер.
Перебуваючи у розвідувальних частинах, він неодноразово переходив лінію
фронту, використовував при завданнях володіння німецькою мовою, здобував
цінні для військового командування відомості, брав участь у диверсійних
операціях. За бойові заслуги Отто Біллера нагороджено орденом Червоного
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прапору [10.2.329, с. 4].
На жаль, на боротьбу етнічних німців з гітлерівськими загарбниками
негативно вплинула сталінська політика пошуку «ворогів народу» та
дискредитації

цілих

груп

населення

виключно

через

їх

етнічну

приналежність. Так, окреслена в дисертації етнічна група, потрапила під
підозру вже з перших днів війни.
Різко погіршилось становище німців-фронтовиків після прийняття
низки наказів і розпоряджень керівництва радянської держави щодо
депортації німецького населення СРСР. Депортація, крім іншого, передбачала
і вилучення етнічних німців з лав діючої армії. Законодавчим підґрунтям
чому стала директива № 002367 від 30 червня 1941 року про вилучення
військовослужбовців, які не викликають довіри. Хоча в документі не йшло
безпосередньо про німців, однак у багатьох частинах етнічні німці
автоматично зараховувались у число «неблагонадійних» [3.130 с.67].
Наступним етапом дискредитації етнічних німців-фронтовиків стало
розпорядження липня 1941 року про їх зняття з відповідальних посад.
Перелік цих посад достатньо широкий: кулеметники, автоматники, снайпера,
радисти, мінометники, керівники артилерійських розрахунків [3.132 с.111].
Масове вилучення німців з армії розпочалося після прийняття
директиви наркома оборони № 35105с від 8 вересня 1941 року, яка
передбачала негайне вилучення усіх німців з бойових частин та направлення
їх до трудових армій. Залишати окремих військовослужбовців німецької
національності у бойових частинах мав виключно наркомат оборони. В свою
чергу, чимало воєначальників не хотіли втрачати хороших солдатів і на свій
ризик вказували, що в їх частинах немає етнічних німців. Також, командири
звертались до наркомату з особистим проханням залишити того чи іншого
етнічного німця. Зокрема, дослідник О. Дингес оприлюднює близько 70
подібних рапортів, наводячи приклад, що особисто Г. Жуков отримав та
задовольнив таке прохання на етнічного німця з України Г. Волькштейна [11.
329].
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Також, існували окремі випадки, коли позитивно питання знаходження
у частині етнічного німця вирішувалось на рівні не наркомату оборони, а
командування армії. Так, в Одеському державному архіві зберігається рапорт
від 16 вересня 1941 року на ім’я командувача Приморської армії Г. Софронова
від командира 25-го стрілецького дивізіону про необхідність залишити в
підрозділі командира артилерійського розрахунку С. Берга. Необхідність
рішення продиктована тим, що С. Берг героїчно проявив себе в боях за Одесу,
командирів такого рівня на сьогодні в дивізіоні одиниці, а з кожним днем
війни стає ще менше через бойові втрати. Враховуючи все вищевикладене,
резолюцією командувача Приморської армії С. Берга залишено у частині [2.
85, арк. 66-68].
Існував ще один шлях, що дозволив етнічним німцям все ж залишитися
в армії. Ті солдати, які на час виходу наказу перебували на лікарняних чи на
військових навчаннях, не потрапили у жодні списки, тому мали можливість
повернутися у свої частини, хоча дія наказу мала юридичну силу до 1945
року. [11. 329].
До 95-го стрілецького дивізіону Приморської армії 12 вересня 1941
року після короткотривалого лікування повернуто рядового О. Шварца.
Солдат отримав поранення в боях під Миколаєвом на початку серпня 1941
року. Після лікування його повернуто до частини, але враховуючи той факт,
що 8 вересня 1941 року вийшла пресловута директива наркома оборони,
командир дивізії направив рапорт на адресу командування Приморської армії
з вимогою залишити О. Шварца в дивізії. Враховуючи, що рахунок втрат
дивізії йшов на тисячі, позитивний дозвіл на О. Шварца було отримано [2. 85,
арк. 71].
Втім, вказані в дисертації факти стали швидше вилученням із правил,
вимушеними та одиничними випадками. Пояснити їх можна критичною
ситуацією для Червоної армії, що склалася у Південній Україні в липнівересні 1941 року та великими людськими втратами. Тому й командування, в
даному випадку Приморської армії, йшло на задоволення прохань командирів
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підрозділів щодо етнічних німців.
Натомість,

до

кінця

осені

1941

року

переважну

більшість

військовослужбовців німецької національності було зібрано в резервні полки
дивізій та армій. Їх відокремили від особового складу частин та взяли під
пильний контроль. Вилучення німців проходило без попередження та
пояснень, паралельно з чим їх рідних і близьких депортували до Сибіру і
Казахстану. Надалі німців направлено з фронту до тилу, де з них почали
формувати будівельні загони, які стали основою трудових армій, через які
пройшло майже все доросле німецьке населення СРСР, у тому числі, Півдня
України [11.329].
Незважаючи на політику радянської влади, етнічні німці після окупації
Півдня України вели боротьбу з гітлерівцями як організованим чином – у
підпільно-партизанських групах і загонах, так і на індивідуальному та
побутовому рівні. Німецький історик М. Бухсвайлер наводить десятки
прикладів, коли нацистські карателі розстрілювали «фольксдойче» або за
колишню співпрацю з радянською владою, або за належність до радянських
владних структур [6.212, с. 320].
Зокрема, у колонії Гольштадт сучасної Миколаївської області, значна
частина німецьких колоністів засуджувала війну і критично сприймала
наміри окупантів [5.166, с. 383]. За спогадами мешканця села О. Музики,
йдеться, що значна кількість німців-колоністів засуджувала війну і критично
ставилась до гітлерівських намірів. «Фольксдойче» Микола Гомер постійно
наголошував, що він не радий приходу Гітлера, адже це рано чи пізно
призведе до трагедії. Олександр Шиффер, якого в дні окупації призначили
бригадиром, постійно захищав односельців від нацистського свавілля. Так,
коли окупанти хотіли вчинити розправу над Вікентієм Лозинським за те, що
той переховував зброю, то Олександр Шиффер не тільки застеріг
Лозинського від розстрілу, а й зумів довести окупантам недоцільність
вигнання багатодітної сім’ї В. Лозинського із обжитого будинку. Крім того,
односельчани знали, що на початку війни О. Шиффер так улаштував
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радіоприймач, щоб постійно його слухати і розповідати інформацію про хід
війни жителям свого села [3.137, с. 67-69].
Після приходу гітлерівців, в селі Ротштадт розстріляно німцівкомуністів – В. Бенскільментебельда та Г. Райхерда. Що цікаво, їх арешт та
подальший розстріл здійснені на підставі доносу до місцевого гестапо одного
з односельців, який «таким чином мстився за злочини, заподіяні йому та його
родині

радянською

владою»

Як

комуністку

розстріляно

голову

Новосвітлівської сільської ради на Миколаївщині Магду Каук. Так само, за
партійною ознакою, розстріляно директора Карл-Лібкнехтовської середньої
школи В. Баха [10.2.312].
На побутовому рівні спротив «фольксдойче» проявлявся, насамперед, у
неприйнятті нацистської расової політики. Так, працівник Миколаївської
обсерваторії, німець Герман Карлович Циммерман, відмовився покидати
свою дружину, яка була єврейкою за національністю. Ризикуючи життям, він
тривалий час зберігав членів своєї родини від загибелі. Цьому сприяв
особливий статус, який німецьке командування надало обсерваторії. Її
директор, Л. Семенов закінчив університет в Страсбурзі, блискуче володів
німецькою, завдяки чому зумів переконати німецьке командування в тому, що
робота Академічної обсерваторії Миколаєва збагачує світову науку [5.166, с.
384].
Врешті, 4 вересня 1943 року, нацисти прийшли заарештовувати дружину
та дітей Г. Циммермана. Рятуючись, науковець разом з родиною змушений
був таємно покинути місто. Ховаючись по лісам, наприкінці вересня 1943
року вони зустрілися з радянськими військами біля Полтави. До обсерваторії
міста Миколаєва Г. Циммерман повернеться в квітні 1945 року [5.166, с. 385].
Значний внесок у діяльність підпільно-партизанського руху Півдня
України внесли етнічні німці. Насамперед, відзначимо Героя Радянського
Союзу, уродженця м. Одеси М. Гефта, сина репресованого директора
Одеського німецького робітничо-колгоспного театру А. Гефта [2. 85, арк. 3435].
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Під його керівництвом підпільна група діяла на території Одеського
порту і на суднобудівному заводі. Сам М. Гефт закінчив розвідувальну школу
НКВС УРСР, в середині червня 1943 р. направлений до окупованого міста
Одеси. Порівняно швидко, 1 липня 1943 року, влаштувався на роботу до
управління будівельного нагляду заводу в якості старшого спостерігачаінженера технічної частини ремонту та будівництва судів німецького
військового флоту, заводу № 1 дирекції Одеського порту. Інженер за
спеціальністю, німець за національністю, М. Гефт заслужив довіру німецької
окупаційної влади, чималу роль у цьому зіграла постать репресованого
батька – етнічного німця. Адже, саме така категорія населення, постраждалих
від радянських репресій, вважалась гітлерівцями найбільш надійною та
мотивованою для боротьби з радянською владою [2.85, арк. 4].
Професіоналізм

М. Гефта допоміг

достатньо швидко завоювати

авторитет в очах німецько-румунської адміністрації заводу, яка почала
доручати йому складні та найбільш відповідальні завдання. Зокрема, він зміг
протягом трьох днів запустити двигун сторожового корабля, ремонт якого
затягувався протягом кількох тижнів [2.85, арк. 2-3].
Здобувши необхідні зв’язки в адміністрації заводу, група М. Гефта
приступила до практичної реалізації диверсійних актів, яких вона здійснила
понад десяток. Кістяк його групи складали особи з числа «радянськоналаштованих осіб, які добре знаючи свою справу, як фахівці, в змозі тонко
провести всі акти саботажу та диверсії» [2.85, арк. 1]. Основним завданням
групи став зрив плану по вивезенню заводського обладнання, цінного
устаткування та збереження від знищення електростанції суднобудівного
заводу. Групі в цілому вдалося успішно впоратися з цими завданнями,
зберігши заводські цехи та обладнання [2.85, арк. 6].
Після звільнення Одеси, М. Гефта, разом з розвідувально-диверсійною
групою «Авангард», засилають до, на той час глибокого німецького тилу –
Польщі. На території якої М. Гефт створює партизанський загін. У кінці
серпня 1944 року, перебуваючи в 20 кілометрах на північ від міста Кракова,
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загін М. Гефта потрапив у засідку. В ході бою з переважаючими силами
ворога, М. Гефт героїчно загинув [2.85, арк. 12].
Приклад М. Гефта був не єдиним випадком участі етнічних німців
Півдня України у активній боротьбі з гітлерівськими окупантами. Загалом,
мережа підпілля на території регіону була достатньо розгалуженою. Так, на
початку серпня 1941 року, з наближенням фронту в Миколаївській області
сформовано підпільний обком, два підпільних міськкоми, три міських
райкоми, 26 райкомів партії, до складу яких входили 124 секретарі. У районах
сформували 186 підпільних груп, підібрано ще 338 комуністів. Серед членів
підпільних груп були й етнічні німці [9.259, с. 68].
Виокремимо керівника херсонського та одеського антифашистського
підпілля В. Бурзу, учасників миколаївського підпільного центру А. Кельма,
М. Дукарт. Загалом на території України боротьбою з нацизмом відзначились
київський підпільник Е. Бремер, учасник партизанського руху, Герой
Радянського

Союзу

Р. Клейн,

лікар-підпільник

з

Дніпропетровщини

К. Таблер, яка за завданням підпілля очолювала 134-й батальйон української
дорожньої жандармерії та багато інших [9.265, с.200].
Однією з форм діяльності підпільних організацій і груп, партизанських
загонів у тилу німецьких збройних формувань є збір розвідувальних даних
для радянських військ. Точні й перевірені відомості про кількість і
розміщення німецьких військових частин та складів, стратегічні й тактичні
плани військового керівництва Третього Райху мали важливе значення для
командування радянських військ. В наказі наркома оборони СРСР від 5
вересня 1942 року «Про завдання партизанського руху» підкреслювалася
необхідність вести безперервну розвідувальну роботу в інтересах Червоної
армії [11.333].
Це завдання повною мірою відносилось до діяльності підпільників, які
повинні слідкувати за пересуванням німецьких частин, встановлювати
чисельність, характер бойової техніки, визначати порядок і систему охорони
воєнних ешелонів і транспорту, виявляти розміщення штабів, аеродромів
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противника, встановлювати кількість літаків та інше. Активну допомогу в цій
роботі надавали етнічні німці.
Так, однією з найвідоміших підпільно-розвідувальних груп, що діяли у
Південній Україні, стала організація «Миколаївський центр» на чолі з
В. Лягіним. Найближчими помічниками якого стали дві етнічні німкені –
Магдалина та Емілія Дукарти.
Емілія Йосипівна Дукарт була співробітницею Миколаївського НКВС з
1934 року. Тому, під прізвиськом «Едмунда», залишена чекістами в
окупованому місті для підпільної праці. З початком війни до неї приїхала її
донька,

вчителька

німецької

мови,

Магдалина.

Блискуче

володіючи

німецькою, Магдалина Іванівна працює спочатку перекладачем на заводі
імені А. Марті в адмірала фон Бодеккера, згодом у міського комісара доктора
Отто [11.329].
Перед самою окупацією, 1 серпня 1941 року, виконуючи завдання
радянського керівництва, до них у квартиру заселяють радянського
резидента,

керівника

миколаївського

підпілля

«Корнєв»), який повинен був позиціонувати

В. Лягіна

(псевдонім

себе перед німецькою

адміністрацією як чоловік «фольксдойче» М. Дукарт [5.172, с. 167].
Після чого, використовуючи авторитет серед німецької адміністрації,
Магдалина влаштовує його працювати інженером на суднобудівний завод.
Адмірал фон Бодеккер особисто виписав В. Лягіну перепустку, що давала
дозвіл цілодобового пересування містом. Враховуючи те, що М. Дукарт
працювала в міському управлінні, їх будинок по вулиці Чорноморська 5
знаходився поза підозрою окупантів. На жаль, через зраду, Лягіна викрили.
Дукарти, потрапивши до гестапо, зуміли переконати слідство, що про
підпільну діяльність «Корнєва» їм нічого невідомо [5.166, с. 384].
Не довівши провину Дукартів, німецька адміністрація, разом з іншими
«фольксдойче» регіону, евакуює їх до Польщі, де вони згодом потрапляють
до радянської окупаційної зони. Але, після повернення до СРСР їх замість
почестей та слави, очікували допити та підозри в зраді. Спочатку Дукартів
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направляють на спецпоселення до міста Томська, а 6 березня 1946 року
Магдалину Дукарт заарештовують. Не витримавши знущань, жінка втрачає
розум. Її переправляють до Казанської закритої психіатричної лікарні, де в
травні 1952 року вона помирає в віці 32 років [5.166, с. 385].
Магдалина та Емілія Дукарти стали не єдиними «фольксдойче»
Миколаєва, які допомагаючи радянській владі у боротьбі з гітлерівцями, після
перемоги не тільки зазнали репресій, а й втратили життя.
Так, про трагічну долю німця на прізвище Гемельшпак розповідає
миколаївський

краєзнавець

Д. Заковоротній.

За

його

свідченнями,

Гемельшпак, працюючи в німецькій жандармерії, допомагав своїм землякам,
не видавав їх окупаційний владі, допомагав переховуватись, мав зв’язок з
миколаївським

підпіллям.

Але,

після

звільнення

Миколаєва

його

заарештували органи радянської безпеки. Слідство проводилось швидко і
поверхово, факти співпраці з підпіллям та допомоги заарештованим до уваги
каральними органами не прийняті. За рішенням трибуналу Гемельшпак
засуджений до смертної кари [4.147, с. 115-116].
Поруч з цим, траплялись і випадки, коли етнічні німці Півдня України
отримували за свою героїчну підпільну роботу державні нагороди. Одеська
німкеня Г. Келем співпрацювала з підпільником-підривником О. Сидорчуком.
Влаштувавшись на адміністративну роботу, використовуючи добре знання
німецької мови, вона, як і М. Дукарт, швидко завойовувала довіру та
авторитет окупантів. За допомогою чого, вона мала можливість переносити
вибухівку на територію німецького аеродрому [2.59, арк.7]
Так, у продуктовій корзині Г. Келем пронесла через прохідну на
аеродром за два тижні біля 40 мін, яких використали для вибуху та знищення
22 німецьких літаків. Указом Президії Верховної Ради СРСР Г. Келем
нагороджена медаллю «За відвагу» [6.191, с. 31].
Одна з одеських підпільних груп, на чолі з Т. Латенко, місцем збору
обирала квартиру місцевого «фольксдойче». Там вони слухали та записували
зведення Радянського інформаційного бюро та через знайомих осіб
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поширювали ці зведення [6.191, с. 31].
Становить інтерес доля колишнього німецького політичного емігранта
часів більшовицької влади, викладача англійської мови в Одеському інституті
іноземних мов Г. Норайкса. Він, за своєю власною ініціативою, займався
організацією порятунку своїх друзів та знайомих євреїв, забезпечуючи їх
підробленими документами. Згодом Г. Норайкса заарештували. Перебуваючи
у румунській в’язниці він створив групу під назвою «Свобода», яка займалася
допомогою військовополоненим та особам єврейської національності [4.147,
с. 115].
Незважаючи на те, що за своєю природною специфікою степові
простори Півдня України значно менше пристосовані для діяльності
партизанських загонів, ніж лісостепова та лісова частина України, на
території регіону діяли крім підпільних груп і партизанські загони. Участь в
яких приймали етнічні німці.
Серед численних прикладів відзначимо бійця партизанського загону
Іллічівського району Одещини, відомого під назвою «загін Баркарова»
Вольфа Шульца, який неодноразово проявив себе у бойових операціях. В
іншому партизанському загоні Одещини, що носив ім’я Й. Сталіна, з
німецько-румунською окупаційною владою боровся Альберт Крапо. Після
провалу одеської підпільної групи до партизан зумів добратися один із її
активних учасників – Леонтій Ренк [4.147, с. 115].
З

наближенням

завершення

війни,

дещо

змінилось

ставлення

радянського командування до залучення етнічних німців до бойових частин.
Серед іншого, це пояснювалось перенесенням військових дій у країни
Східної Європи, під час яких етнічні німці – бійці радянської армії, повинні
були створити необхідний емоційний фон для місцевого населення, показати,
що з нацизмом у радянській країні боролись всі національні групи. Також
вони могли сприяти радянському командуванню у налагодженні контактів з
місцевим населенням, насамперед територій, що безпосередньо входили до
складу гітлерівської Німеччини.
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З цією метою, у березні 1944 року підготовлена спеціальна директива,
згідно з якою етнічних німців відправляли у розпорядження відділу
комплектування армії для направлення в національні військові формування.
За даними сучасного дослідника М. Бугая, до національних формувань
направлено 5943 офіцерів, 20209 сержантів, 130891 рядових, значну частину
з яких становили етнічні німці [6.187, с. 36].
Так,

1

грудня

1944

року,

до складу діючої

армії

залучено

військовослужбовців з Одещини, етнічних німців – рядових З. Крафта,
С. Тельмана,

К. Кройта,

Б. Ротенберга.

Вказані

особи

перебували

у

військових частинах Червоної армії протягом червня-липня 1941 року, після
чого їх перевели до резерву та направили у будівельні загони у тилові райони
країни [2.88, арк. 66-67].
Таким чином, аналізуючи участь етнічних німців Півдня України у
боротьбі з гітлерівськими окупантами, ми приходимо до висновку, що
німецьке населення регіону внесло свій вагомий внесок у перемогу над
нацистською Німеччиною. Німці героїчно воювали як у лавах Червоної армії,
партизанських загонах, активно сприяли роботі підпільних груп. Втім, через
недовіру сталінського керівництва до власного народу, пошук «ворогів
народу» та шпигуноманію, тобто процесам, що були притаманні владній
політиці протягом усіх попередніх двох більшовицьких десятиріч, участь
етнічних німців у антифашистській боротьбі була штучно звужена.
Накази радянського керівництва у початковий період війни про
вилучення німців з лав діючої армії, призвели до того, що їх внесок у
перемогу став на довгі роки належно не поцінований, інколи просто стертий з
історії, героїзм громадян німецької національності виявився недооціненим.
Чисельні приклади, насамперед Приморської армії захисників Одеси,
показують, що незважаючи на заборони вищого керівництва держави,
командири,

безпосередньо

задіяних

у

бойових

операціях

частинах,

відстоювали своїх німців-фронтовиків, які героїчно проявили себе у
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військових операціях.
Тоталітарна радянська система призвела до того, що жоден, навіть
постійно ризикуючи власним життям підпільник, не міг позбутися підозр у
«зраді». Саме таке відношення зламало долі та забрало життя «фольксдойче»,
які активно допомагали радянському підпіллю, насамперед родині Дукарт та
іншим. Але навіть при тотальній підозрілості та недовірі тоталітарної
системи як до окремої людини, так і до цілих етнічних груп, етнічні німці, в
тому числі і Півдня України, завдяки власному героїзму, отримували найвищі
державні бойові нагороди, серед яких і зірки Героїв Радянського Союзу.
Отже, досліджуючи проблему заявлену в розділі дисертації проблему
соціально-економічного та громадсько-політичного становища німецької
громади Півдня України в 1939-на початку 1944 років, ми можемо
стверджувати наступне. Радянська тоталітарна система своїми репресивнокаральними діями зробила все можливе, щоб відвернути від себе симпатії
етнічного німецького населення. Терор початку та середини 1930-х років з
початком Другої світової та радянсько-німецької війни набрав нових обертів.
Німецьке населення автоматично радянською владою зараховувалось до
категорії «потенційних зрадників», через що підлягало депортаціям. Бійці
німецької національності, які перебували в лавах Червоної армії, також
підпадали під підозру, переважну більшість з яких рішеннями військового
командування направлено у будівельні загони у тилові райони Сибіру та
Казахстану.
Натомість, німецька окупаційна адміністрація намагалась залучити
«фольксдойче» до реалізації своїх загарбницьких планів, створюючи для
цього їм пільгові умови у соціально-господарчій сфері. Також етнічних німців
Півдня України активно оброблювала гітлерівська пропаганда.
Утім, далеко не всі «фольксдойче» з ентузіазмом

сприймали

гітлерівські перетворення й далеко не в усіх етнічних німців свідомість та
культурна орієнтація змінювалися згідно з нацистськими стандартами. Хоча
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німці України бурхливо вітали своє звільнення з-під більшовицького ярма,
але після встановлення цивільного управління в різних окупаційних зонах
Півдня України почалися певні непорозуміння та, навіть, конфлікти.
На свідому співпрацю з гітлерівцями пішла лише незначна частина
«фольксдойче» Півдня України. Деякі зробили це з образи на радянську
владу, інші – підпали під вплив пропагандистської кампанії Третього райху,
направленої на підкреслення особливої ролі німецької нації, а деякі з них
прагнули зайняти привілейоване положення за умов становлення «нового
німецького порядку».
Ми можемо зазначити, що в цілому німецьке населення Півдня України
не стало «п'ятою колоною», на яку так розраховувала окупаційна влада.
Яскравим доказом чого є той факт, що гітлерівці так і не зуміли створити
жодного національного підрозділу в складі Вермахту, в якому служили
«фольксдойче», участь етнічних німців Південноукраїнського регіону у
підпільно-партизанському русі, неприйняття нацистської расової політики,
героїчна боротьба у бойових частинах Червоної армії та інше.
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РОЗДІЛ

ІІІ.

НІМЕЦЬКЕ

НАСЕЛЕННЯ

ПІВДНЯ

УКРАЇНИ

НАПРИКІНЦІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД(1943 –
1953 роки).
3.1. Особливості евакуації «фольксдойче» регіону на територію
Рейху наприкінці 1943 - початку 1944 років.
З наближенням радянських військ перед німецьким командуванням
постало питання евакуації на територію Рейху етнічних німців окупованих
земель. Зазначимо, що початком евакуаційного процесу для етнічних німців
України став 1942 рік. Втім, тоді евакуація носила внутрішній характер.
«Фольксдойче» переміщували з небезпечних у плані бойових дій північносхідних районів Райхскомісаріату «Україна» та зони німецької військової
адміністрації до більш спокійного Південного та Південно-Східного регіонів.
Так, у період з травня по червень 1942 року з прифронтових зон на
територію Південно-Східного регіону переселено близько чотирьох тисяч
«фольксдойче». Незважаючи, що більшість з них розміщено на території
Молочанських колоній (Запорізька область), частину з них направлено до
Одещини [9.245, с. 246].
Процес продовжено і надалі. В одному з донесень гарнізонної
комендатури міста Харкова йдеться, що влітку 1942 року з міста та його
околиць трьома ешелонами відправлено 1386 «фольксдойче» в район
Гальбштадта (Молочанська колонія, Запорізька область). З липня по серпень
1942 року, за розпорядженням окупаційної влади, з Харківської області до
німецьких колоній Південно-Східного регіону Райхскомісаріату «Україна»
переселили ще 400 осіб німецької національності [9.245, с. 248].
Аналізуючи ставлення радянської влади як до етнічних німців у
передвоєнний період, так і само як і загальне відношення більшовицького
режиму до осіб, які перебували на окупованих територіях, зазначимо, що
побоювання щодо репресій у «фольксдойче» мали під собою певне підґрунтя.
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У більшості етнічних німців радянська влада асоціювалася з
розкуркуленням,

репресіями,

депортаціями

та

іншими

негативними

явищами, властивими комуністичній тоталітарній системі. В свою чергу,
гітлерівці всіляко нагнітали атмосферу страху перед Червоною армією у
німців. Навіть сам процес переселення був побічно пов'язаний з
репресивними діями радянської влади. Оскільки пріоритет у розміщенні
евакуйованих «фольксдойче» німецькою адміністрацією надавався тим
колоніям, де знаходилось чимало вільного житла, залишеного внаслідок
депортацій.
Так, канадська дослідниця М. Епп стверджує, що близько 50% родин у
Молочанських колоніях через депортації літа 1941 року залишалось без
чоловічої частини населення, багато будинків залишилось порожніми.
Подібна картина спостерігалась і на території Півдня України [11.338].
Також зазначимо, що все окреслене, внесло свої корективи у
трактування цих подій сучасними істориками. Так, на сьогодні відсутня
єдина думка щодо визначення назви цього процесу – відомий історик
А. Айсфельд вживає термін «адміністративне переселення», дослідник
М. Павленко – «інтерновані цивільні особи», також зустрічається термін
«переміщені особи». Більш того, термін «адміністративні переселенці» та їх
статут юридично закріплено розпорядженням № 219 від 27 січня 1944 року,
виданим керівництвом гітлерівського імміграційного відомства [6.182, с.
103].
Погоджуючись з аргументацією шановних дослідників, дисертантка
разом з цим вважає, що даний процес мав ознаки всіх зазначених термінів,
однак, враховуючи той факт, що первопричиною переселень стало
наближення бойових дій до місць компактного розташування етнічних
німців, ми можемо вести мову саме про евакуацію німецького населення.
Також додамо, що для самих «фольксдойче» переселення з прифронтової
зони до більш безпечних районів мало яскраво виражений позитивний бік.
Адже навесні та на початку літа 1942 року, у ході контрнаступу Червоної
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армії, органи НКВС направляли до фільтраційних таборів та депортували,
здебільшого до Казахстану, етнічних німців, які залишились на звільнених від
гітлерівців територіях.
З негативним для Вермахту розвитком військових дій, насамперед після
Сталінградської та Курської битв, процес евакуації почав набирати ознаки
масового

явища.

До

Райху

відправлялись

адміністративні

установи

окупаційної влади зі співробітниками, технічне обладнання, цивільне
населення та інше. Також, наприкінці літа 1943 року почав організовуватися
рух біженців та евакуація етнічних німців, які воювали у складі Вермахту або
входили до місцевої адміністрації.
На початку 1944 року німецько-румунською адміністрацією Південної
України складалися списки осіб, яких евакуюють в більш безпечні зони.
Контингент, який згадується в них, достатньо широкий, та нараховує кілька
тисяч осіб. Це агенти, інформатори, медичні працівники, агрономи, шофери,
директори МТС, інженерні працівники та інші. [5.165, с. 385].
Враховуючи нагальну потребу керівництва Рейху у робочій силі та
мобілізаційних ресурсах, з весни 1943 пом’якшились вимоги як до
зарахування

до

числа

«фольксдойче»,

так

і

надання

повноцінного

громадянства Райху. З цього можемо зробити висновок, що німецьке
командування, прогнозуючи втрату окупованих територій, зокрема і Півдня
України, ініціювало процес переселення до Німеччини якомога більшої
кількості населення, чільне місце серед яких належало тим, хто мав німецьке
коріння.
Так, у архівосховищах Фонду Рейхскомісаріату «Україна» зберігається
розпорядження рейхскомісару з укріплення німецької народності від 9 квітня
1943 року, де розширено коло осіб, які могли отримати статус і, відповідно,
посвідчення «фольксдойче». До них віднесені всі етнічні німці, які мешкали
до 22 червня 1941р. на радянській території [2.23, арк. 71].
Ще однією з складових евакуаційних процесів стало рішення
гітлерівського керівництва про зміну імен і прізвищ частини етнічних німців
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на такі, що відповідатимуть «їхньому родоводу і свідчили про німецьке
походження їх власників». Наказувалось замінити на споконвічні іноземні
прізвища, ті, що були перекладом колишніх німецьких прізвищ, а також
повернути німецькі дівочі прізвища тим жінкам, які вийшли заміж за
чоловіків-іноземців. Зміна прізвищ поширювалась і на дружин та дітей, що
перебували на утриманні таких осіб [2.219, арк. 69]
19 травня 1943 року А. Гітлер підписав наказ про надання німецького
громадянства етнічним німцям, які служили в частинах Вермахту, дивізії СС,
поліції та інших військово-адміністративних структурах. Особам, які
розпочали службу в ци частинах після введення в дію відповідного указу,
німецьке громадянство надавалося із дня зарахування до служби [6.59, с. 93].
Також, спрощена процедура отримання німецького громадянства
передбачалась для тих «фольксдойче», яких вже евакуювали до Німеччини.
Як правило, бюрократична процедура при цьому була максимально
спрощена. Так, наприкінці 1943 року – початку 1944 року, близько 35000
«фольксдойче»,

переважно

з

«Трансністрії»,

переселено

до

Східної

Німеччини. Після прибуття до кінцевого маршруту дислокації, що знаходився
у місті Вартегау, більшість з них вже протягом кількох тижнів отримало
німецькі паспорти за спрощеною процедурою. Автоматично отримували
німецьке громадянство ті

переселенці,

які

вступали

до формувань

територіальної оборони, поліцейських підрозділів та частин Вермахту. При
цьому всім родинам «фольксдойче» надано першочергову матеріальну
допомогу, харчові пайки, забезпечено житлом та робочими місцями [2.28, арк.
15-16].
Вважаємо за необхідне зазначити, що однією з основних територій куди
переселяли «фольксдойче» Півдня України, став так званий «Імперський край
Вартегау» – частини території, окупованої у вересні 1939 року Польщі,
приєднаної до Німеччини з адміністративним центром у місті Лодзь [9.258,
с.258].
В свою чергу, спираючись на матеріали Адресного бюро міста
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Миколаєва, ми можемо побачити, що за період від 15 липня 1943 року по 2
грудня 1943 року статус «фольксдойче» отримали 167 етнічних німців
Миколаєва, з них 26 подали заяви на зарахування до підрозділів Вермахту
[2.61, арк. 7-8].
Дещо збільшилась цифра «фольксдойче» незадовго до звільнення
Миколаївщини взимку 1944 року. Даний статус отримало вже 216 осіб (цифра
подана разом з членами родин, серед яких неповнолітні діти). Серед яких у
списку подані особи з українськими прізвищами – Стещенко, Круковенко,
Самойлов, Колесніченко та інші [2.62, арк. 4].
У місті Херсон протягом другої половини 1943 року активно йшов
процес змін прізвищ на німецькі, що передбачало прискорене отримання
статусу «фольксдойче». Згідно наявних архівних джерел, кількість таких
громадян наприкінці 1943 року становила 367 осіб. Так, мешканка Херсона
Лідія Івакіна отримала документи на ім’я Лідії Нерец, серед інших – Ольга
Акімова стала Ольгою Райтер, Пауліна Андрєєва – Пауліна Цвік, Лідія
Бірсенек – Лідія Фукс, Анастасія Бітелева стала Анною Кеннель, Фаїна Байер
– Ірма Байер та інші. Також зміни прізвища автоматично розповсюджувались
на дітей, які перебували на утриманні цих осіб [2.120, арк. 22-23].
Кожна особа при зміні прізвища отримувала «фолькслист» з
реєстраційним номером, датою отримання, печаткою. За нумерацією
«фолькслистів» ми можемо прослідкувати кількість громадян, що отримали
позитивну відповідь на свій запит. Наприклад, Ірма Байер 16 вересня 1943
року отримала «фолькслист» за номером 106 [2.122, арк. 7], «фолькслист»
Лідя Нерец від 11 листопада 1943 року пронумерований 214 номером [2.127,
арк. 5].
Зазначимо, що відділом реєстрації Херсонського Адресного бюро
введено певну системазицію для осіб, які змінювали прізвища. Їх було
розбито в алфавітному порядку. Зокрема, таких бажаючих з іменами та
прізвищами на літери «А-Б» нараховно 38 осіб, «В-Д» – 49 осіб, «Е-І» – 19
осіб, «К» – 52 особи, «Л-М» – 32 особи, «Н-Р» – 50 осіб, «С» – 38 осіб, «Т-Х»
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– 41 особа, «Ц-Я» – 48 осіб [2.120, арк. 36-38].
Паралельно з підрахунком осіб, які бажають змінити прізвища на
німецькі, вівся реєстр про смерть «фольксдойче». Зокрема, протягом жовтня
1943 року виписано свідоцтва про смерть чотирьох етнічних німців Херсона
– Пауля Вейхерта, Константина Вечерова, Лілії Шилке та Пауля Бінека. При
цьому трьом членам родини Константина Вечерова, разом зі свідоцтвом про
його смерть, вручено «фолькслисти» та надано продовольчу і речову
допомогу, в зв’язку з «втратою годувальника» [2.119 арк. 1-6].
З наведеного, ми можемо зробити висновок, що у другій половниі 1943
року «фолькслист» отримували особи, які підтверджували своє походження
наявністю будь-яких, навіть непрямих родичів німецького походження.
Натомість, враховуючи ситуацію на фронті, поверховою стала перевірка
поданої документації щодо німецького коріння, через що траплялись випадки
фальсифікування

документації

щодо

етнічного

походження,

вчинені

громадянами з метою потрапляння до списків осіб, які підлягали евакуації до
Німеччини. Так, миколаївець Едуард Батнюк 2 лютого 1944 року отримав
прізвище Баттнер та, відповідно, «фолькслист» на підставі усних свідчень
двох «фольксдойче» – Зассена та Штільке, за якими Батнюк має німецьке
коріння, оскільки його батьки походять з родини німецьких колоністів
Березанського району Миколаївщини. При цьому, вказані Зассен зі Штільке
самі отримали «фолькслист» лише у листопаді 1943 року, як «вихідці з родин
Брезанських німецьких колоній» [2.62, арк. 11].
Така, достатньо пом’якшена та поверхова, у порівнянні з 1941-1942
роками, процедура перевірки «німецького коріння», отримання німецьких
прізвищ та статусу «фольксдойче» пояснюється тим, що евакуація етнічного
німецького

населення

окреслено

гітлерівським

керівництвом

як

першочергове завдання, яке в подальшому, крім гуманітарних міркувань,
розраховувало

на

них

як

на

ідеологічно

стійкий

та

мотивований

мобілізаційний ресурс для загонів територіальної оборони Вермахту, праці у
сферах, які є життєво важливими для Райху – регулюванні транспортних
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перевезень,

насамперед

на

оборонних

підприємствах,

залізниці,
облік

та

інженерно-технічні
реєстрація

вантажів,

посади
що

на

мали

першочергове значення для Вермахту, робота в гуманітарних організаціях та
інше.
Рішення та накази з приводу евакуації носили як централізований
характер, так і виступали у формі розпоряджень регіональної влади. Зокрема,
наказ по префектурі Очаківського повіту від 12 лютого 1944року зобов’язує
підготувати до евакуації осіб, які мають німецьке походження. Місцевим
старостам і представникам адміністративних установ доручено здійснити
опис та оцінку їх майна, надати допомогу у перевезенні до нового міста
розташування, що буде визначено додатково, особистих матеріальних
цінностей, забезпечити необхідним транспортом і продуктовим набором
[2.79, арк. 12].
Адміністративне

переселення

«фольксдойче»

проходило

під

безпосереднім керівництвом організації «Фольксдойче Мітельштелле». Його
співробітники безпосередньо планували маршрути руху обозів і колон
біженців,

вирішували

питання

щодо

обмеженості

багажу.

Так,

встановлювалось, що кожна німецька родина, яку евакуйовують залізничним
транспортом, може брати з собою майна до 100 кг. ваги та ще 100 кг. здати до
багажного вагону. Якщо евакуація здійснювалась окремим транспортом, то
вага дозволеного багажу збільшувалась до 300 кг. Окрім того, по прибуттю на
місце евакуації «Фольксдойче Мітельштелле» забезпечували прибулих
пам’ятками з зазначенням їх першочергових дій. До яких належало детальне
пояснення як зареєструватись та де знаходиться найближче поліцейське
відділення та пункти гуманітарної допомоги, що потрібно для отримання
тимчасового реєстраційного посвідчення, як повідомити органи влади про
своє нове місце перебування та інше [2.80, арк. 16].
Представники цивільних адміністрацій запевнювали етнічних німців,
що війська Вермахту зможуть стримати наступ Червоної армії, а в
найближчому часі відвоювати втрачені території, після чого всі евакуйовані
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«фольксдойче» зможуть повернутися до своїх будинків. Рух переселенців
ускладнювався погодними умовами та інфекційними захворюваннями,
зокрема епідемія тифу та інше [11.336].
Натомість, незважаючи на активну організаційно-пропагандистську
роботу

з

боку

гітлерівців,

не

всі

«фольксдойче»

Півдня

України

висловлювали бажання евакуюватися на території Рейху. Зокрема, певний
спротив евакуації висловили етнічні німці Березанського району, сучасної
Миколаївської області. 5 лютого 1944 року, коли з'єднались фланги 46-ї та 8-ї
радянських армій під селом Апостоловим, гітлерівці оголосили німцям
Березанщини, щоб ті негайно розпочали підготовку до від'їзду. Евакуацію
призначили на 26 лютого 1944 року. Все німецьке населення повинно
залишити свої оселі. Негативно на це рішення відреагувала мешканка села
Попільного Марія Гайнріх, чоловіка якої репресовано радянською владою в
1937 році, прилюдно заявила, що радянська влада всіх огульно не виганяла з
рідного краю, а гітлерівці ні з ким не рахуються. Мешканець смт. Березанки
Готліб Білер, не бажаючи залишати власну будівлю, переховався під час
евакуація в родині українця Михайла Данчука. Зазначимо, що тих німців, які
не могли виїхати або просто відмовилися від цього, чекав на розстріл.
Подібне

покарання

зазнали

кілька

німців-колоністів

села

Василівка

Березанського району [10.2.311, с. 5].
Зі зміною ситуації на фронтах, відбувались реорганізації роботи
структурних підрозділів окупаційної адміністрації. Це полягало в тому, що
поширювалась зона діяльності військової адміністрації, в той час як
структури

Райхскомісаріату

«Україна»

припиняли

свою

роботу

на

прифронтових територіях.
Серед

головних

напрямів

діяльності

військової

адміністрації

відзначимо наступне – збір врожаю для задоволення потреб Райху, вивезення
матеріально-технічної бази та евакуацію цивільного населення. Про
масштаби евакуаційних процесів ми можемо судити на основі даних штабної
наради при рейхскомісарі «України», яка проходила 13 листопада 1943 року.
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На ній, як одне з ключових, постало питання евакуації «фольксдойче»
Південного регіону України.
Підкреслювалось, що в зв’язку з нагальною ситуацією на фронті,
«фольксдойче» Півдня України знаходяться у постійному русі. Західну
частину рейхскомісаріату перетинають обози чисельністю біля 150 тисяч
осіб.
Окремо виокремлено обоз чисельністю близько 85 тисяч осіб, основу
якого

складали

«фольксдойче»

з

німецьких

колоній

Одещини

та

Миколаївщини – мешканців сел Грунау, Гальбштадт, Прішиба, Кронау.
Довжина цього обозу була настільки великою, що він розтягся від міста
Вознесенська, сучасної Миколаївської області, до міста Вінниці. Окремі
«фольксдойче» зі складу цього обозу переселялися вже втретє, оскільки до
цього були відправленні на початку 1943 року з прифронтових зон на
територію Південного регіону України, який на той момент вважався
німецьким командуванням тиловим і небезпечним [6.180, с. 368].
Через це, основна маса «фольксдойче» висловлювала небажання
розміщуватися на Поділлі, надаючи перевагу більш віддаленим від лінії
фронту

районам

Польщі.

Також,

відзначимо

організаційний

аспект

переміщення окресленого обозу. Усім місцевим гебітскомісарам надано
розпорядження забезпечувати всім необхідним для просування цього обозу
[6.180, с. 368].
По іншому відбувались евакуаційні процеси у Південній Україні в
лютому-березні 1944 року. В цей час евакуація проходила швидко, з поспіхом,
елементами паніки, фактично перетворившись на масову втечу. Зокрема, про
повну евакуацію німців «Трансністрії» офіційно оголошено 12 березня 1944
року. Наказ про евакуацію окремих населених пунктів надходив здебільшого
тоді, коли вже чули про наступ радянської армії. Пропагандистська машина
Рейху до останнього відкидала можливість відступу з міст Півдня України.
Як приклад, до березня 1944 року, геббельсівська пропаганда всіляко
переконувала, що евакуація німців з м. Миколаєва не пов'язана з можливістю
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здачі міста Червоній армії. В повідомленнях місцевої окупаційної преси
йшлося: «Певні кола міста Миколаєва в зв'язку з від'їздом з міста частини
громадян німецького походження («фольксдойче») роблять хибний висновок,
начебто німецьке командування намагається залишити м. Миколаїв, чи місто
ризикує потрапити безпосередньо до зони бойових дій. Ці хибні чутки не
відповідають дійсності. Насправді, евакуація частини німецьких громадян
(«фольксдойче») проходить по заздалегідь складеному плану, згідно з яким
особи німецького походження, що мешкають в східних областях, повинні
переселитися до нових міст поселення в безпосередній близькості до
кордонів Третього Рейху» [5.165, с. 385].
Номер колабораціоністської «Української думки» від 20 березня 1944
року категорично заперечує можливість залишення Вермахтом міста
Миколаєва, наголошує, що оборона міста організована таким чином, що
відкидає будь-яку можливість для прориву радянських військ. Особи, які
розповсюджували «панічні чутки» називались панікерами та підлягали
арешту [10.2.307, 20 березня 19944 р.]. При цьому, нагадаємо, що звільнення
Миколаєва відбудеться вже через тиждень після виходу названої публікації –
28 березня 1944 року, а 10 квітня 1944 року радянські війська ввійдуть вже до
Одеси.
Враховуючи фактичну відсутність часу на підготовку, евакуаційні обози
з «фольксдойче» формувались швидко та прискореним темпом направлялись
до річки Дністер. На відміну від більш спокійної ситуації кінця 1943 року, їх
матеріальне та продовольче забезпечення було мінімальним. До труднощів
додавалось весняне бездоріжжя. Зокрема, в таких обставинах проходив у
другій половині березня 1944 року процес евакуації етнічних німців
«Трансністрії», загальна кількість обозу яких налічувало близько 100 тисяч
осіб. При цьому, шлях до міста Вартегау, складав довжину біля двох тисяч
кілометрів [6.219, с. 224].
Після розгрому військами 1-го та 2-го Українських фронтів німецькофашистської групи в районі села Корсунь-Шевченково, почався загальний
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відступ німецьких військ з західного побережжя річки Дніпро та
безпосередньо Півдня України. На початку березня 1944 року розпочалась
повна евакуація етнічних німців з Південноукраїнських колоній району
Ватерлоо, Вормс, Рорбах, Роштадт, Катериненталь, Шпеєр, Карлсрує, Ландау
– загальною кількістю біля 25 тисяч осіб. У тяжкому становищі знаходились
інші мешканці колоній Одеської області. Шлях їх пролягав через Румунію,
Угорщину,

Австрію,

Польщу

у

Німеччину,

де

знаходились

табори

евакуйованих німців [4.146, с. 117].
З труднощами проходила евакуація березанських колоній. Частина
німецького населення евакуюватися не встигла, або від евакуації ухилилася.
Частина людей вказаного потоку, а також з районів, прилеглих до
міста Одеси, переправитися через річку Дністер вже не змогла, оскільки
переправи

зруйнували.

Вказана

евакуація

проводилась

за

рішенням

окупаційної влади і отримала назву «адміністративне переселення» [6.211, с.
69].
Населення практично не мало вибору, так як переселення проходило
під управлінням і охороною гітлерівської влади, що слідкувала за тим, щоб
всі німці та члени їх родин, тобто «фольксдойче», зайняли належне для них
місце в обозі. Що ж стосується самих етнічних німців, то у них ще були свіжі
в пам’яті розкуркулювання початку 1930-х та партійні чистки 1937–
1939 років. Практично в кожній родині хтось був заарештований, тому
повернення НКВС нічого доброго етнічним німцям не передбачало.
Суперечливість політики німецької влади по відношенню до етнічних німців,
на окупованих територіях СРСР, не дає підстав стверджувати про їх
привілейоване становище. Не маючи вибору, вони стали частиною тих
людських ресурсів, які використовувались політичним та військовим
керівництвом Німеччини для досягнення своїх цілей. Думка самих етнічних
німців мала значення тільки в тих випадках, коли вона співпадала з
визначеною для них роллю [6.211, с. 69-70].
Звертаючись до долі евакуйованих «фольксдойче» Півдня України,
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зазначимо, що, в більшості випадків, вони потрапляли спочатку до Польщі, а
потім, зі зміною військової ситуації, вже безпосередньо до Німеччини.
Переважним заняттям евакуйованих стала праця в сільському господарстві,
на промисловості, багатьох мобілізовано до німецької армії.
Житлове питання вирішувалось шляхом заселення етнічних німців у
будинки, які раніше належали полякам, або євреям. Зокрема, на території
Вартегау багатьох «фольксдойче», евакуйованих з території Півдня України,
німецька влада підселили у житло, яке належало представникам окреслених
національностей [11.336].
Для них введено спростовану систему отримання громадянства Рейху.
Адміністративних переселенців на території Вартегау з метою перевірки їх
етнічної приналежності та політичної лояльності тимчасово розміщували в
таборах Головного імміграційного відомства. Процес перевірки був достатньо
швидким, займаючи кілька годин. Окрім громадянства, вони приймали
присягу на вірність уряду Рейху. Перед переселенцями виступав офіцер
германської армії із закликом боротися з наступаючими радянськими
військами, надалі зачитував текст присяги, а всі присутні в знак її підтримки
підіймали руки з піднятими до гори двома пальцами [4.155, с. 125].
По

закінченню

процедури

перевірки

та

прийняття

присяги,

«фольксдойче» отримували посвідчення переселенців, а також свідоцтво про
отримання німецького громадянства. Разом з яким вони отримували права,
згідно їх нового статуту, продовольчі пайки, одяг [11.336].
Надалі, чоловіки призивного віку мобілізовувались до лав Вермахту.
Інші біженці влаштовувались на роботу. З наближенням радянських військ,
багатьох чоловіків, незалежно від віку, зараховували до збройних формувань
«Фольксштурму», мобілізовували на будівництво оборонних споруд та інше
[4.155, с. 125].
Схожою

була

процедура

отримання

німецького

громадянства

«фольксдойче», які раніше вступили до підрозділів Вермахту. Так, за
свідченням колишнього миколаївця Івана Гернера, наприкінці 1944 року
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процедура

отримання

райхсгромадянства

для

«фольксдойче»,

що

знаходились в армійських частинах, проходила наступним чином: «після
тривалої співбесіди двох представників міграційних служб та офіцера моєї
частини, мені урочисто вручений паспорт громадянина Рейху, та побажання
заслужити звання арійця». Подібні свідчення дають інші «фольксдойче»
Миколаївщини, що опинилися в лавах гітлерівської армії [5.165, с. 385].
Але далеко не всі «фольксдойче» зможуть використати переваги
рейхсгромадянства, бо вже в лютому 1945 року, в Польщі біля міста Познані
армійською групою радянських військ захвачено у полон декілька німецьких
частин, в яких проходили службу «фольксдойче» Півдня України. Після того,
як вони потрапили у полон, їх за рішенням військового трибуналу засудили
на строки від 5 до 10 років ув'язнення за зраду Батьківщині [5.165, с. 386].
Трагічно склалася доля тих етнічних німців, які хоч і не приймали
участі у діяльності військових формувань Вермахту, але опинилися у
радянській окупаційній зоні. Більшість з них звинуватили у пособництві
гітлерівським окупантам та депортували до віддалених районів СРСР.
Зокрема, така доля спіткала «фольксдойче», колишніх мешканців села
Високопілля Миколаївської області, евакуйованих до Німеччини. Після
приходу радянської армії, 25 «фольксдойче» направлено на спеціальну
перевірку до фільтраційних таборів. За підсумками якої 22 етнічним німцям
висунуто звинувачення у співпраці з нацистами та відправлено на
спецпоселення до Алтайського краю [5.165, с. 385].
За даними дослідника В. Майснера, протягом 1943-1944 років загальна
кількість переселених з Північного Причорномор'я з етнічних німців
дорівнює 350 тисячам. Враховуючи, що в 1941 році загальна цифра етнічних
німців України становила близько 300 тисяч осіб, статистичні дані
В. Майснера виглядають дещо завищеними. Їх можна пояснити тим, що з
території

Північного

Причорномор’я

в

окреслений

проміжок

часу

евакуювались не тільки місцеві етнічні німці, а й «фольксдойче» з інших
регіонів України та територій СРСР, тимчасово захоплених гітлерівцями,

131
яких раніше вивезли до Південноукраїнського регіону при наближенні
радянських військ. Також, В. Майснер стверджує, що фактично всі вони
згодом отримали громадянство Третього Рейху та зазнали депортацій.
Зокрема, зі вступом Червоної армії до Німеччини 250 тисяч німців з міста
Вартегау депортовано назад до СРСР. Надалі за «зраду Батьківщині» цих
німців засуджували до заслання у віддалені райони СРСР, де використовували
на примусових роботах. Деякі з них отримали 5-10 років ув’язнення за
співпрацю з окупаційною владою. За власними підрахунками В. Майснера,
300 тисяч осіб німецької національності направлено на різні терміни відбуття
покарання до виправно-трудових таборів та на спецпоселення [9.271, с. 237238].
Отже, досліджуючи особливості процесу евакуації «фольксдойче»
Південноукраїнського регіону на територію Рейху, ми можемо стверджувати,
що гітлерівське командування надавало їх евакуації першочергове значення. З
наступом радянських військ, етнічні німці, як правило, рухалися із
відступаючою німецькою армією на захід. В цьому полягає певна специфіка,
окресленого територіальними рамками, дисертаційного дослідження регіону.
Оскільки на початок 1944 року у Південній Україні знайшла притулок значна
маса переселених «фольксдойче» з інших окупованих територій , наближених
до фронту бойових дій.
Також, з наближенням Червоної армії у бік значного пом’якшення
змінився процес отримання статусу «фольксдойче» та «фолькслиста». В силу
власних інтересів та міркувань, гітлерівська адміністрація намагалась
залучити якомога більше число етнічних німців до «адміністративного
переселення». Звідси, поверхова процедура перевірки «німецького коріння»,
через що «фолькслист» – документ, який одночасно відігравав роль паспорта
та свідоцтва про «расове походження», отримували особи, приналежність
яких до етнічних німців є сумнівною. Головною метою яких було отримати
можливість евакуюватися з гітлерівськими військами на Захід перед
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наступаючою Червоною армією.
Свої відмінності мала і організація процесу в різні проміжки часу.
Якщо в другій половині 1943 року адміністративне переселення етнічних
німців гітлерівській владі вдалося провести більш організовано, як правило,
забезпечуючи

переселенців

мінімально

необхідною

матеріальною

та

продуктовою допомогою, безпосереднє керування за що було покладено на
організацію «Фольксдойче Мітельштелле», то іншою стала ситуація на
початку 1944 року. В цей період евакуація прийняла масовий, хаотичний
характер. Враховуючи наближення фронту, окупаційна влада відводила на
підготовку до евакуації «фольксдойче» максимально короткі терміни, у
багатьох випадках це були три-чотири дні. Евакуйовані відчували нестачу
теплих речей, складною, насамперед через захворювання на черевний тиф,
була епідеміологічна ситуація.
Мали місце випадки відмови етнічних німців Півдня України від виїзду
з власних осель. За що вони підпадали під терор нацистської влади. Але, у
цілому, гітлерівцям вдалося вивезти переважну більшість етнічних німців
Півдня України. Це призведе до того, що в наслідок евакуації на територію
Третього рейху та подальшої політики радянського уряду після Другої
світової війни, у Південній Україні зникнуть не тільки компактні німецькі
поселення, а майже повністю вся німецька громада регіону.

3.2. Характер та механізми репатріації німців Півдня України до
таборів та на спецпоселення в СРСР
З розгромом нацистської Німеччини на «фольксдойче» очікували нові
випробування. На цей раз їм належало пройти через фільтраційні пункти,
після яких більшість з них буде направлено до спецпоселень. Як справедливо
зазначає професор А. Айсфельд, по звільненню українських територій від
окупації, першими в поле зору НКВС потрапили як раз ті етнічні німці, які не

133
захотіли залишати свою Батьківщину та ухилились від адміністративного
переселення і залишились в Україні. Ще до початку адміністративного
переселення з території Трансністрії, 7 січня 1944 р. Л. Берія підписав наказ
про організацію на базі Чорногорської колонії НКВС в Красноярському краї
(нині Російська Федерація) спеціального табору НКВС для «фольксдойче»,
знайдених на різних територіях України [5.174, с.386].
Прийняття німецького громадянства, відповідно до рішення Особливої
наради НКВС СРСР, каралося направленням до зазначеного спецтабору, а
пізніше – в Новосибірську область терміном на п’ять років. Члени родин
таких громадян висилались на спецпоселення без визначення терміну [5.174,
с.387].
23 жовтня 1944 року Рада Народних комісарів СРСР затвердила
Положення про Уповноваженого РНК СРСР по справам репатріації громадян
СРСР з Німеччини та окупованих країн. До цього, Постановою РНК СРСР та
ЦК КП(б)У від 31 серпня 1944 року прийнято рішення про створення шести
перевірочно-фільтраційних

таборів.

Згодом,

НКВС

УРСР

отримало

розпорядження про створення на кордоні перевірочно-фільтраційних таборів
[9.252, с. 260].
Незабаром з’являються документи вищого керівництва СРСР, що
регламентують правове становище спецпереселенців. 8 січня 1945 року
вийшла Постанова Ради Народних комісарів СРСР про правове становище
німців-спецпереселенців. Як і багато інших документів радянської влади,
вона вражає своїм цинізмом та подвійними стандартами. Так, пункт один
закріплює за спецпоселенцями «всі права та свободи, якими користуються
громадяни СРСР», далі йде зауваження, що за «виключенням обмежень,
передбачених даною Постановою». Пункти два-п’ять наводять ці «певні
обмеження», аналіз яких свідчить, що перебування на спецпоселенні мало
чим відрізнялось від знаходження у виправно-трудовому таборі. Зокрема, їм
заборонялось

будь-яке

порушення

трудової

дисципліни,

норми

якої

встановлювали місцеві Ради за узгодженням з НКВС, спецпереселенці не
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мали права без дозволу коменданта залишати територію поселення, були
зобов’язані суворо дотримуватись встановленого режиму та підкорятися всім
наказам спецкомендатури НКВС. За порушення режиму передбачались
грошові штрафи та карна відповідальність [3.137, с. 12].
Масова репатріація повністю розповсюджувалась і на громадян
німецької національності, більшість з яких вже мала німецьке громадянство.
Цілком природно, що багато потенційних репатріантів розуміли, що в СРСР
їх очікує тавро «зрадника» та відповідне покарання. Навіть, незважаючи на
те, на початку процесу репатріації радянські німці не виокремлювались у
окрему категорію, що дозволило деяким з них тимчасово повернутися до міст
свого довоєнного мешкання.
Дослідник А. Герман, аналізуючи репатріацію німців – громадян СРСР,
наводить текст спільної директиви від 18 січня 1945 року начальника тилу
Червоної армії генерала армії Т. Хрулева та уповноваженого РНК СРСР по
справам репатріації Ф. Голікова. Згідно якої, основна частина етнічних німців
підпадала під категорію «Інтерновано цивільне населення». Такі особи
проходили перевірку у фронтових спеціальних перевірочних пунктах та
прикордонно-фільтраційних пунктах НКВС. Після чого, чоловіків призивного
віку направляли в запасні частини фронтів, інших – до місць постійного
мешкання з забороною поселення у Москві, Ленінграді, Києві. Подібна
ситуація дозволила першим німцям-репатріантам, переважну частину яких
становили мешканці Півдня України, повернутися до міст довоєнного
проживання [9.252, с. 261].
Після закінчення перевірки репатріантам, біографія яких не викликала
сумнівів, передбачалося видавати паспорти на загальних підставах та в
установленому порядку. Ті, хто проходив фільтрацію в прикордонних
перевірочно-фільтраційних пунктах, додатковій перевірці в місцевих органах
НКВС-НКДБ за місцем проживання не підлягали. Їх ставили на облік в
порядку, передбаченому наказом НКВС СРСР № 001063 від 28 серпня 1944 р.
[5.174, с. 388].
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5 липня 1945 року начальник 1-го спецвідділу НКВС Української РСР
направляє листа-телеграму до союзного керівництва з проханням вказати, що
робити з німцями-репатріантами, які повертаються до України в міста свого
попереднього мешкання. На що, особисто заступником наркома внутрішніх
справ В. Чернишовим, дана вказівка направити всіх прибулих в Україну
німців на спецпоселення [9.252, с. 261].
Зауважимо,

що

незважаючи

на

роз’яснення,

запити

з

місць

продовжувались. Тому, 11 директива НКВС СРСР № 181 від 11 жовтня 1945
р. з’явилася саме з цього приводу. «В зв’язку з запитами НКВС-УНКВС про
порядок обліку і оперативно-чекістського обслуговування прибулих в місця
поселення репатрійованих громадян німецької національності» вимагалося
поставити їх на облік у спецкомендатурах НКВС. Всі наявні в них документи,
що підтверджували їх особистість, підлягали вилученню, а нові належало
видавати на загальних підставах, як і іншим спецпереселенцям. На кожного
репатрійованого у віці від 10 років і більше необхідно було заповнювати
картку персонального обліку, що направлялася до Відділу перевірочнофільтраційних таборів НКВС. Після цього, відповідно до п.п.8 і 9 цієї
директиви, наступала повторна фільтрація і «чекістське обслуговування» всіх
репатріантів, які викликали підозри [6.183, с.628].
«Підозрілі» репатріанти швидко знаходились на місцевому рівні. Так, у
вересні 1945 року до Карагандинської області Казахстану направлено 19
етнічних німців, які в червні 1945 року були репатрійовані з території
Польщі, та оформлені до місць їх довоєнного мешкання – Березанського
району

Миколаївської

області.

Незважаючи,

що

при

перевірці

у

фільтраційних пунктах вони були визначені як «інтерноване цивільне
населення», повторною перевіркою місцевих органів НКВС, проведеною вже
у серпні 1945 року, їх обвинуватили у «зрадництві» та «пособництві
фашистським окупантам». На підставі чого депортували до Казахстану [2.58,
арк. 11-13].
На довічне спецпоселення до Казахстану відправлено колишнього
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мешканця села Шпеєр Веселинівського району Миколаївської області,
селянина Х. Райса, якого в 1945 році репатрійовано з Польщі та звинувачено
в отриманні німецького громадянства та службі у частинах територіальної
оборони Вермахту [5.202, с. 581].
Окрім цього, серед осіб, яких протягом 1944-1945 років депортовано в
СРСР з польського міста Вартегау на спецпоселення Уралу та Казахстану за
«зраду Батьківщині», разом з іншими, направлено родини миколаївських
німців Фріде, Гресс, Бендер, Дукарт, Габерштро, Гейдт та багато інших
[9.276].
Більш «пощастило» іншій етнічній німкені Півдня України, мешканки
міста Одеса Д. Арістової. Першу перевірку вона проходила з 18 по 22 липня
1945 року в перевірочному пункті біля міста Герліц. Після чого отримала
дозвіл повернутися в Одесу. В місті її поставили на спеціальний облік з
тавром «репатріант» та «неблагонадійна», через що Д. Арістову не прийняли
до вищого навчального закладу, зроблено неможливим її кар’єрний ріст і т.п.
Навіть незважаючи на те, що повторна перевірка, висновок якої датується 21
лютого 1947 року, не знайшла в її діях нічого «зрадницького», в
повсякденному житті

продовжувалось

її

обмеження

у цивільних

і

громадянських правах [3.139, с. 15-16].
Втім, набагато частішими стали обвинувачувальні вироки каральних
органів щодо етнічних німців. Німкеня М. Гізбрехт, уродженка села
Шенхорст у 1943 році зазнала «адміністративного переміщення» до
Німеччини, де її зарахували на роботу до залізничної станції м. Штральзунд.
Цього вистачило, щоб при розгляді її справи трактувати її службову
діяльність як таку, що «сприяла та активно допомагала інтересам
фашистської Німеччини». В липні 1945 року, рішенням органів перевірки,
М. Гізбрехт направлена з фільтраційного табору на спецпоселення в
Іркутську область. Там вона залишиться до 27 лютого 1956 року, після чого її
справу переглянуто [3.139, с. 27-28].
Ф. Кох, колишня мешканка Одеської області, Мостівського району
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с. Роштадт, разом з родиною репатрійована з Польщі до СРСР. Згідно з
Директивою НКВС СРСР №181 від 11 жовтня 1945 року, вона та її родина, як
особи німецької національності, які «співробітничали з окупантами»,
направлені на спецпоселення до Актюбінської області, Степного району,
с. Ебіта [3.139, с. 35-36].
Дисертантка зазначає, що особливо цікавою темою є доля Одеських
німецьких репатріантів. У Державному архіві Одеської області зберігаються
фонди, що відображають міграційний і демографічний процес на території
Півдня України після війни, зокрема процес репатріації етнічних німців
Півдня України на терени Радянського союзу. Так, через Одеський обласний
приймально-розподільний пункт у червні 1945 року пройшло 47 осіб
німецької національності, які до початку війни мешкали на території
Одеської області [2.85, арк. 71-73].
У повоєнний період у характеристиці етнонаціонального та соціального
складу населення Одеської області радянська влада достатньо часто вживала
термін – «спецконтингент». До цієї категорії відносили «фольксдойче»,
біженців, репатріантів, реемігрантів, колишніх остарбайтерів, евакуйованих
та інтернованих громадян тощо. Зокрема як «спецконтингент» проходить по
фільтраційній справі репатріантка К. Гольц, яка виїхали до Німеччини в 1943
році, а з 3 листопада 1945 року по 5 лютого 1956 року відбувала термін
покарання у спец поселенні в Свердловській області [3.139, с. 29-30].
Для більшовицької влади, з одного боку, повернення їх на Батьківщину
зумовлювало поповнення робітничих ресурсів у державі, а з іншого –
стимулювало появу незадоволених радянською владою, які поширювали
чутки про краще життя за кордоном, а це сприймалося як антирадянська
агітація. Тому обробка, виховання і навіть уніфікація цієї категорії людей
було однією з важливих політичних проблем керівництва СРСР після
закінчення Другої світової війни [11.336].
Факт примусовості репатріації сприймався союзними державами
далеко неоднозначно. Якщо на початку 1945 року союзники взагалі не
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сприймали репатріацію як проблему, а швидше, як звичайне виконання
Ялтинських угод, то вже з 1946 року примусовий характер репатріації склав
для них чималу проблему. А з 1948 року примусовість репатріації стає чи не
головним каменем зіткнення інтересів СРСР та західних союзників. У
кінцевому підсумку примусовий характер репатріації, з одного боку, та нова
еміграційна

хвиля

з

СРСР,

з

іншого,

були

використані

США,

Великобританією та іншими державами як один із інструментів політичної
пропаганди у роки «холодної війни» [11.335].
В свою чергу, факт повертатися в СРСР розглядався радянським
керівництвом, сам по собі, як злочин, бо завдавав відчутного удару по
радянській ідеології – міфу про «найкраще життя в країні соціалізму»
[11.335].
Так, за небажання повертатися до СРСР до п’яти років виправнотрудових

таборів,

рішенням

від

22

жовтня

1945

року,

засуджено

репатрійовану німкеню Є. Абіяк, колишню мешканку села Миронівка
Привільнянського району Миколаївської області. Свій термін покарання вона
відбуватиме у Новосибірській області [5.201, с. 382].
У монографії відомого миколаївського науковця М. Шитюка наведено
матеріали справи жителя Херсонської області К. Графа. Будучи бійцем
Червоної армії, він потрапив у полон і опинився в таборі, з якого вдалося
вирватися. Незабаром німецька влада заарештувала Графа і відправила на
роботи до Сілезії. Після того, як їх визволили радянські війська, К. Граф
попав до фільтраційного табору. Після тривалих допитів смершівців, отримав
дозвіл повернутися в СРСР. Коли перетнув радянській кордон, розпочалися
нові перевірки. Не дивлячись на те, що в діях К. Графа злочину не було
виявлено, але враховуючи те, що він за національністю німець, його засудили
на довічне заслання. Лише в 1955 році він зміг повернутися на батьківщину, в
Білозерку Херсонської області [4.161, с.369-370].
Аналіз документів, які зберігаються в Держархіві Миколаївської
області,

надає

змогу

виокремити

ще

один

аспект

репатріації

–
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дискримінаційне відношення органів місцевої влади саме до етнічних німців.
До наших днів збереглися численні довідки про надання матеріальної
допомоги особам, яких «насильницько відправлено до Німеччини», та
репатрійовано до УРСР.
Так, у жовтні 1945 року, рішенням виконавчого комітету ради
Миколаївської області для надання допомоги тим репатріантам, хто має в ній
гостру потребу, виділено суму в розмірі 1500 рублів. На початку листопада
1945 року виділено ще чотири тисячі рублів. При цьому жодної копійки не
виділено на потреби репатрійованих етнічних німців [2.49, арк. 4, 7,8].
Також, місцевими радами Миколаївщини в тих районах, де мешкали
німецькі колоністи, за допомогою НКВС, підготовлені детальні спискидовідники на «фольксдойче» з вказівкою їх становища, місця праці, ступеню
співробітництва з німецько-румунською окупаційною адміністрацією та
інше. При цьому вся інформація трактувалася в дусі знаходження
максимально можливої аргументації для обвинувачення етнічних німців у
«зрадництві» та «співробітництві з фашистськими окупантами» [2.58, арк. 113].
Таким чином, навіть такі факти з наданням мінімальної матеріальної
допомоги свідчать, що радянський уряд апріорі поставив колишніх
«фольксдойче» перед фактом, що в УРСР вони будуть громадянами «другого
сорту», що «батьківщина їм не пробачить зради». При цьому жорстко
присікалися намагання та спроби етнічних німців уникнути насильницької
репатріації до СРСР.
Аналізуючи

характер

втілення

радянської

політики

репатріації,

дисертантка вважає за необхідне відзначити, що незважаючи на відсутність
чітких юридичних механізмів стосовно конкретно етнічних німців, вже з
середини 1945 року переважна частина німців-репатріантів за наслідками
перевірки

репатріаційно-фільтраційних

комісій

у

кращому

випадку

«направлялася» жити і працювати у місця, віддалені від місць мешкання їх
родин, на важку фізичну роботу без врахування кваліфікації й побажань
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самих репатріантів, в гіршому – потрапляли у трудові радянські табори та
спецпоселення.
Більш того, документи, оприлюднені сучасними дослідниками, дають
змогу стверджувати, що саме на липень-серпень 1945 року прийшовся пік
репатріації етнічних німців. В цей час в прикордонних перевірочнофільтраційних пунктах та таборах в тяжких умовах перебування знаходились
тисячі

радянських

німців.

Так,

начальник

одного

з

прикордонних

перевірочних пунктів звертався з телеграмою безпосередньо до наркома
внутрішніх справ Л. Берії, прохаючи допомогу у розміщенні та подальшій
відправці 7 тисяч радянських німців, що знаходились на його пункті [9.252, с.
261].
В контексті викладеного зазначимо, що основний потік репатріантів як
з радянської, так і з західних зон окупації проходив через Україну. Цей факт,
очевидно, можна пояснити наступними обставинами: по-перше, Українська
РСР займала найзручніше, з географічної точки зору, положення щодо
транспортування репатріантів. Оскільки репатріація проводилася через
Польщу, Чехословаччину, Румунію, Угорщину, які мають спільні кордони з
Україною, то й головний потік репатріантів спрямовувався саме через цю
республіку. По-друге, в умовах післявоєнної розрухи прийняти, розмістити й
забезпечити утримання величезної маси репатріантів було досить складно. На
думку радянського керівництва, лише Українська РСР мала порівняно кращі
ресурси для забезпечення утримання репатріантів. Окрім того, Україна, яка
зазнала чи не найбільших людських втрат, особливо потребувала дешевих
робочих рук, а перевірочно-фільтраційні табори розміщувалися на її
території, зазвичай поблизу великих промислових об’єктів. По-третє,
спираючись на архівні документи, можна достовірно стверджувати, що у
період, коли репатріація досягла найвищої точки, у Радянському Союзі,
досить

гостро

стояла

проблема

транспортного

забезпечення,

навіть

товарними вагонами. Тому, досягнувши території СРСР, а саме УРСР, щоб не
витрачатись надміру на перевезення одразу великих партій репатріантів вглиб
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країни, значно дешевше було забезпечити їх утримання у прикордонній зоні,
а вже пізніше, після фільтрації, поступово розміщувати по всій країні
[11.335].
З 1946 року етнічні німці стали проходити за окремою графою у
радянських репатріаційних документах. За інструкцією від 6 жовтня 1944
року, слідувала вказівка НКВС про відокремлення німців-громадян СРСР з
загального потоку репатріантів. Дані циркуляри стосувалися тих німців, які
прийняли німецьке громадянство та тих, хто не прийняв, в тому числі
змішаних родин тощо. В 1946 році при передані репатрійованих громадян з
одного табору в інший, вказувалось загальне число репатріантів, окремо
фіксувались колишні військовополонені, радянські громадяни, етнічні німці –
«піддані СРСР» та емігранти [9.296, с. 196].
В свою чергу, фільтраційні справи 1946 років щодо «фольксдойче»
містять реєстраційні листи на депортованих громадян із зазначенням
прізвища, ім'я та по-батькові депортованого; року та місця народження. Яку
професію він мав до вигнання в Німеччину; також зазначалися партійність,
рід діяльності за кордоном. Є також інформація про місця проживання
близьких родичів, назви населених пунктів, куди направлялися на постійне
проживання репатрійовані громадяни у межах СРСР. У справах є проїзні
документи громадян з Німеччини до СРСР; посвідчення репатрійованих з
відбитками пальців та фотографіями, посвідчення про повернення із-за
кордону, висновки про передачу справ до архівного відділу КДБ відповідної
області Півдня України [3.130, с. 26].
Також, починаючи з 1946 року значно жорсткішими стали вироки до тих
«фольксдойче», які прийняли німецьке громадянство та вимушено потрапили
до лав Вермахту. 15 березня 1946 року МВС СРСР оприлюднило директиву
№ 63, на основі якої при реєстрації репатрійованих фіксувалося їх
громадянство. Таким чином, в систематиці (класифікації) і обліку МВС
з’явилася категорія осіб – громадян СРСР, які прийняли під час війни
німецьке [5.174, с.383].
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«Згідно наказу МВС СРСР № 00193 за 1946 рік по всім призупиненим
слідчим справам, відкладеним в органах МВС на осіб, які уникнули
агентурної розробки, було терміново організовано активний місцевий
розшук», що тривав до трьох місяців. Надалі оголошувався всесоюзний
розшук. Фільтрації в місцях спецпоселення підлягали і ті німці-репатріанти,
які за розпорядженням НКВС СРСР в 1945 року, через завантаженість
прикордонних перевірочно-фільтраційних пунктів, перетинали кордон без
повторної перевірки і направлені на поселення «по списку». [5.174, с.384].
Для каральних органів такі репатрійовані німці залишалися найбільш
небезпечною категорією населення. В одному з документів НКВС від 1946
року наголошувалося: «У зв´язку з тим, що певна частина репатрійованих
німців співпрацювала з окупаційною владою, а у період відступу німецької
армії добровільно залишили батьківщину. Виходячи з інтересів державної
безпеки, вважається за найкраще направити цю категорію населення на
спецпоселення та залишити їх там довічно» [6.183, с. 629].
Зазначимо, що у чисельних документах відділу спецпоселень МВС
СРСР та 9-го управління МДБ СРСР, у котрих мова йшла про репатрійованих
німців, в графі «На який термін вислані» було зафіксовано «Без зазначення
точних термінів», тобто фактично мова йде про пожиттєвий термін заслання
[9.252, с. 269].
Так, на довічне поселення в Губахінський район Пермського краю
направлено репатрійованого з Польщі у 1946 році, колишнього мешканця
Одеської області Г. Генриха. В 1943 році його разом з родиною, відправили на
«адміністративне переселення» до Польщі. В січні 1944 року отримав
німецьке

громадянство

і

автоматично,

як

особа

призовного

віку,

мобілізований до Вермахту. На підставі чого звинувачений у 1946 році в
«зрадництві» та направлений до Сибіру з конфіскацією всього власного
майна [3.139, с. 26-27].
Зазначимо, що певна кількість німців, які мешкали на території
«Трансністрії», зустріли радянські війська на території Румунії. Технологія їх
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репатріації до СРСР практично не відрізнялась від інших. Органами влади
складались списки осіб, які підлягають репатріації. В сільській місцевості
«фольксдойче» збирали до приміщень місцевих органів влади, де їм
оголошували про репатріації та доводили перелік речей, які дозволялось
взяти з собою. Загальна їх кількість не могла перевищувати 200 кг. на одну
людину. Після цього їх відпускали до будинків на збори, після чого вони під
охороною конвою відправлялись до радянського перевірочного пункту. На
тих «фольксдойче», які ухилились від явки на перевірочний пункт складались
іменні списки, що передавались місцевій жандармерії для оголошення їх у
розшук, подальший арешт та передачу справи на розгляд військово-польового
суду [2.85, арк. 80].
Враховуючи той факт, що значна частина етнічних німців Півдня
України добре розуміла умови в яких їм доведеться відбувати термін
покарання на спецпоселеннях, серед репатріантів траплялись спроби втечі.
Зазвичай це було викликано не підготовленими для них місцевою
адміністрацією місцями проживання та важкими умовами праці. Однак
радянська влада та її репресивні органи пильно стежили і карали таких
дезертирів. Так, згідно з Указом ПВР СРСР від 26 листопада 1948 року за
втечу із спецпоселення засуджували на 20 років каторжних робіт, а винних у
покриванні втікачів – до п’яти років позбавлення волі [11. 337].
Окрім цього, розроблено спеціальну інструкцію про порядок охорони
німців на спецпоселеннях. Зони їх розміщення огороджувались, охоронялись
постами воєнизованної охорони. Під час їх пересування до місць
квартирування до роботи, на їх шляху виставляли приховані пости охорони
[4. 155, с. 120-121].
Значний урон німецькому етносу, який перебував на спец поселеннях,
нанесено внаслідок розриву родин. Чоловіків ізолювали у будівельних
загонах, жінок позбавляли можливості виховувати своїх дітей, діти ставали
сирітами при живих батьках, виховувались у знайомих та колгоспних дитячих
будинках. Там вони, позбавлені піклування, вмирали від переохолодження,
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голоду, хвороб [4. 155, с. 121].
У сукупності все це призводило до високого відсотку захворювань та
смертності серед депортованих німців.
Одеська дослідниця Е. Плісска наводить дані, згідно з якими за першу
половину 1944 року у п’яти виправно-трудових таборах померла восьма
частина етнічних німців. У деяких таборах смертність досягала 17,6 % до
спис очного складу (Солікамський табір), 13,9 % (Севжелдорлаг), 12,6 %
(Богословбуд). Фіксувалось масове доведення спецпоселенців до інвалідності
та непридатності до праці [4. 155, с. 120].
В свою чергу, відповідно до проаналізованих сучасними дослідниками
архівних фондів Одеського, Миколаївського та Херсонського обласних
управлінь МВС України, з 27 тис. репатрійованих в 1944-1946 рр. німців 26,3
тис. було вислано до спецпоселень в різні регіони СРСР, зокрема, найбільше
до Алтайського краю – 1508, Акмолинської – 1602, Карагандинської - 3610,
Кемеровської – 689, Новосибірської області – 1009, Комі АРСР – 2801 чоловік
[5.174, с.382].
Російський історик В. Земськов звернув увагу на те, що до категорії
«фольксдойче» були віднесені і депортовані, перш за все, члени родин німців,
які мешкали в Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській,
Одеській та Миколаївській областях [5.174, с.382].
В доповідній записці заступника міністра внутрішніх справ В.С. Рясного
і заступника начальника Відділу спецпоселень МВС СРСР Лютого на ім’я
міністра внутрішніх справ С. Круглова від 22 жовтня 1949 року зверталася
увага на те, що: «В 1944 році за рішенням Особливої наради НКВС СРСР
направлені до місць відбуття покарання та у заслання на термін від п’яти
років колишні німецькі прибічники, що за період окупації прийняли німецьке
громадянство «фольксдойчі», а члени їх родин направлені на спецпоселення з
невстановленим

терміном

заслання.

До

травня

1949

року

частина

«фольксдойче» знаходилась на обліку спецпоселень, а частина їх, як засланні,
знаходилась на обліку за лінією першого спеціального відділу МВС СРСР. В
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зв’язку з розпорядженням МВС СРСР № 6193 від 7 травня 1949 року всі
адміністративно засланні «фольксдойчі» у кількості 3122 осіб, в тому числі:
509 чоловіків, 1793 жінок та 820 дітей у зв’язку з закінченням в поточному
році термінів їх заслання певної частини «фольксдойче», вважав би за
необхідне засуджених «фольксдойче», які відносяться до національностей,
перерахованих в Указі Президії Верховної Ради СРСР від 26 листопада 1948
року, по закінченню термінів відбуття покарання не звільняти, а переводити
на становище поселенців, розповсюджуючи на них та членів їх родин, що
знаходяться на спецпоселенні дію цього указу» [5.174, с.382].
Посилилась процедура винесення обвинувачувальних вироків до
колишніх «фольксдойче» в 1949 році, коли МВС СРСР передав до МВС
союзних та автономних республік та УМВС країв і областей трофейні
матеріали, що знаходились до цього в його розпорядженні. Ці трофейні
матеріали, до яких відносилися всякого роду посвідчення та списки, видані та
складені в окупаційних період, слугували приводом для нових перевірок
спецпоселенців, тобто нової фільтрації.
При цьому МВС України також використовував, виданий в 1949 році
довідник-список на «фольксдойче» та «рейхсдойче», які мешкали на
території України в період німецько-фашистської окупації, в якому
вміщувалось визначення групи «фольксдойче», що не мало майже нічого
спільного з процедурою перевірки етнічних німців німецькими органами і
надання їм статусу «фольксдойче».
Натомість, до лав «фольксдойче» та «зрадників батьківщини» каральні
органи, завдяки широкому трактуванню приналежності до «фольксдойче»,
отримали підстави залучити якомога більшу кількість громадян. Оскільки, за
тлумаченням окресленого довідника-списку, йшлося про наступне: «В
Україні виявилась незначна кількість чистокровних німців. Це звужувало
агентуру німецьких загарбників. Необхідно було її розширити за рахунок
залучення до лав «фольксдойче» якомога більшої кількості людей. Тому набір
до лав «фольксдойче» носив формальний характер, до них записували усіх
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бажаючих, кому близькі ідеї гітлеризму… Відкриваючи такий широкий
доступ до числа «фольксдойче», німецькі загарбники намагались створити
собі опору серед населення за рахунок купки продажних та антирадянських
елементів, організувавши їх та взявши під своє піклування та контроль»
[5.174, с.382].
На підставі чого, повторно засуджували тих нечисельних німців, які
знайшли можливість повернутися після відбуття терміну покарання до рідних
домівок, знову відправляли на спецпоселення. Зокрема, засуджений на п’ять
років перебування у виправно-трудових таборах Микола Кеслер відбувши
термін покарання в Красноярському краї, 14 грудня 1949 року повернувся до
Привільнянського району Миколаївської області в радгосп «Червона
Баштанка», де працював механізатором. Вже в лютому 1950 року його справу
повторно переглянуто і, на підставі прийняття їм німецького громадянства, як
«пособника окупанта» направлено на безстрокове заслання до Сибіру [5.165,
385 с.].
Подальша доля репатрійованих, їх правовий статус змінювались залежно
від політичних та економічних чинників. Наприклад, на думку колегії МВС
СРСР, висловлену в листопаді 1951 року, репатріанти являли собою особливо
небезпечну групу. В обґрунтуванні йшлося: «В зв’язку з тим, що певна
частина репатрійованих німців є німецькими пособниками, у період відступу
німецької армії добровільно виїхала до Німеччини, мешкала в американських
та англійських окупаційних зонах та, виходячи з інтересів державної безпеки,
доцільно всіх репатрійованих німців залишити в місцях спецпоселень
довічно» [5.174, с.382].
Лише зі смертю Й. Сталіна розпочалась поступова зміна на краще
становища депортованих етнічних німців. Згідно липневого 1953 року наказу
міністра внутрішніх справ СРСР «Про зняття деяких обмежень у правовому
становищі спецпоселенців», їм надано право на мешкання в межах області,
краю, або республіки, на території яких їх було розміщено. За службовим
відрядженням вони отримували право вільного пересування в будь-який
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населений пункт СРСР [4.155, с. 128].
На цей період, згідно офіційних даних, в містах поселень під наглядом
органів НКВС знаходилось 718608 німців, виселених за спеціальними
постановами під час війни та направлених на спецпоселення у повоєнний час
після репатріації. Основна їх частина розселена на території Казахстану,
Сибіру, Комі АРСР, Таджикістану [4.155, с. 129].
Відповідно до наказу Президії Верховної Ради СРСР від 13 грудня 1955
року в першій половині 1956 року відбулося зняття переважної більшості
спецпоселенців з обліку спецпоселення МВС. Але, при цьому, без права
повернення до міст свого колишнього мешкання та компенсації, або
повернення конфіскованого майна. Ці обмеження будуть зняти лише в 1972
року. Втім, більшість депортованих з Півдня УРСР німців не зможе
повернутись до рідних осель. Оскільки, пустуючи німецькі колонії Одеської
та Миколаївської областей у 1947 році заселено іншою партією репресованих
– насильницько депортованих українців з південно-східних регіонів Польщі,
в рамках операції «Вісла». Тому, протягом кількох десятиріч у господарств,
що належали етнічним німцям Півдня УРСР були нові власники.
Таким чином, проведений нами аналіз характеру та механізмів втілення
в життя політики щодо репатріації етнічних німців на територію СРСР
свідчить, що репатріація відбувалась з притаманною радянській системі
жорстокістю. Радянський Союз, не дивлячись на спроби надати цьому
процесу організованого і спланованого характеру, здійснював фактично
погано організоване і недостатньо забезпечене переміщення людей, піддаючи
їх тривалим перевіркам, утримуючи репатріантів, наче злочинців, за колючим
дротом на збірно-пересильних пунктах, позбавляючи їх елементарних
людських зручностей, права листування з сім’ями і т д.
Згідно встановленій у сталінському СРСР атмосфері недовіри та
шпигуноманії, будь-яке співробітництво з окупаційною адміністрацією
вважалось злочином. Каральні органи не враховували, чи була на той час у
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конкретної людини альтернатива її діям у конкретно-історичних умовах.
Зокрема,

чимало

репатріантів

з

Південної

частини

направлено

з

фільтраційних пунктів на спецпоселення за те, що отримували під час
перебування на адміністративному поселенні фолькслист та інші цивільні
документи. Органами НКВС це кваліфікувалось як «зрада батьківщині».
Особливостями політики репатріації етнічного німецького населення є
також те, що німці-репатріанти вважались найменш благонадійними для
радянської влади у політичному відношенні особами. Тому в місцях спец
поселення вони знаходились під постійним контролем та пресингом
каральних органів. Але найбільш важким підсумком для етнонаціональної
палітри Півдня України стало знищення за короткий проміжок часу цілої
верстви населення – етнічних німців. Гітлерівська тотальна евакуація, а потім
змінивша її сталінська репатріація та повоєнна депортація призвели до
практично повного зникнення на території Південної України однієї з
історично найбільш чисельних її громад – німецької.

3.3. Репресії радянської влади проти колишніх «фольксдойче» в
період пізнього сталінізму
Закінчення Другої світової війни не тільки не призвело до послаблення
репресивно-каральної політики радянської держави щодо етнічних німців, а
навпаки, надало їй нових імпульсів. Фундаментом репресивної політики став
не тільки типовий для всіх громадян СРСР сам факт перебування на
окупованій території, а й гітлерівська евакуація «фольксдойче» у період 1943початку 1944 років. Про жодну «презумпцію невинності» мова не йшла. З
точки зору каральних органів, етнічні німці ставали винними апріорі тому, що
керівництво Третього райху вважало їх своєю головною опорою на
окупованих територіях, створюючи для цього їм привілейовані умови
соціально-економічного, побутового, культурного становища. Але найбільше

149
довіру, з точки зору радянської влади, етнічні німці втратили через факт
евакуації їх на територію Рейху та прийняттям німецького громадянства, яке
за спрощеною процедурою надавалось «фольксдойче».
Наведене призвело до того, що повоєнний період став одним з
найбільш важких випробувань для етнічних німців Півдня України.
Репатріація, масові репресії, зокрема депортації, трагічно відбилися на долях
сотень тисяч наших співвітчизників.
Так само, як і на початковому етапі радянсько-німецької війни, під
підозру підпали етнічні німці-фронтовики. 3 березня 1944 року мобілізаційне
управління Головного управління формувань Червоної армії підготувало
спеціальну директиву за № 11406910, яка містила наказ до 15 липня 1944 р.
виявити серед сержантського і рядового складу військ німців, австрійців та
відрядити їх, забезпечивши необхідним обмундируванням, документами та
атестатами, у розпорядження відділу укомплектування армій для направлення
в національні військові формування [6.220, с. 93].
Практично, це рішення дало початок проведенню в армії чергових
етнічних чисток. Найбільше постраждали від них німці, татари й поляки. Так,
етнічний німець, уродженець Одещини, Міллер подав заяву про вступ до лав
ВКП(б). Парторганізація 38-го батальйону 28-го стрілецького полку 58-ї
гвардійської стрілецької дивізії прийняла його кандидатом у члени партії.
Проте дивізійна парткомісія на своєму засіданні вирішила інакше: «Міллер
німець, за своєю поведінкою не вселяє довіри і є явно людиною сумнівною».
На підставі чого, в прийомі до лав більшовицької партії Міллеру відмовлено.
Невдовзі після цього, ним зацікавився спеціальний загін СМЕРШ, який
прийняв рішення про його арешт [6.220, с. 94].
Ще двох етнічних німців, які прибули зі звільненої території
Південноукраїнського

регіону

в 350-ту стрілецьку дивізію

Першого

Українського фронту, чекали підозра та недовіра. Після розгляду їх справи
співробітниками СМЕРШу, їх було повторно направлено до фільтраційноперевірочного пункту, після чого на спецпоселення до Казахстану [6.220, с.
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121].
Багатьом

солдатам

сама

лише

приналежність

до

німецької

національності нерідко коштувала бойових відзнак, визнання їхніх заслуг
перед Батьківщиною, у кінцевому підсумку калічила їхню долю. За даними
дослідника М. Бугая, в результаті етнічних чисток, проведених у Червоній
армії, на спецпоселення вислали (з урахуванням всіх депортованих народів) 5
943 офіцери, 20 209 сержантів, 130 691 рядових, тобто фактично особовий
склад кількох армій [10.1.298, с. 41]. Значну частину серед них становили
етнічні німці Півдня України.
По закінченню війни, органами радянської влади створено надзвичайну
державну комісію з встановлення і розслідування злодіянь німецькофашистських загарбників і їх спільників, і заподіяного їм збитку громадянам,
колгоспам, громадським організаціям, підприємствам і установам. В рамках
якої діяла Одеська обласна комісія сприяння у роботі надзвичайної державної
комісії. Вона організована в 1944 році після звільнення Одеської області від
румунсько-німецьких окупантів на підставі Указу Президії Верховної Ради
СРСР від 2 листопада 1942 року. Через її розгляд пройшло понад двох
десятків мешканців Одеси

з числа колишніх

«фольксдойче»,

яких

обвинувачували у «зраді та співпраці з фашистськими та румунськими
окупантами» [3.130, с. 26].
Дослідник історико-статистичних показників репресивно-каральної
діяльності каральних органів радянської держави в Україні В. Нікольський
стверджує, що кількість заарештованих німців у період з 1944 по 1953
складає 1157 осіб [4.185, с. 365-371].
Наприкінці війни та у повоєнний період розгалужений сталінський
репресивний апарат, що діяв у Південній Україні, широко використовував вже
апробований у попередні роки арсенал репресивних акцій. Арешти, вбивства,
конфіскації майна, масові депортації, запровадження системи заручництва –
далеко не повний перелік форм і методів репресивного тиску на місцеве
населення. Своєрідним сигналом до початку репресій стало розпорядження
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НКВС СРСР від 7 січня 1944 року, у якому зазначалося: «Усіх виявлених
пособників на території України заарештувати з конфіскацією майна і
відправити до Чорногорського спеціального табору, що знаходиться на
території Красноярського краю» [7.229, с. 340].
Органи НКВС постійно фабрикували справи проти тих, хто в роки
війни знаходився на окупованій території, звинувачуючи їх у зрадницькій
поведінці. Зокрема, ідентифікованого за документами як «фольксдойче»
О. Балька, сільського коваля з Миколаївщини, німецька влада переселила до
спеціальної колонії для етнічних німців у селі Добринка Миколаївської
області, де він працював в общинному господарстві та отримав посвідчення
«фольксдойче». За що, в 1946 році його засудили до п’яти років ув’язнення у
виправно-трудових таборах [9.267, с.127].
Показовим у відношенні державної влади до етнічних німців є той
факт, що відразу після звільнення Півдня України, уряд УРСР ухвалив
рішення про направлення в порожні будинки, що належали колишнім
етнічним німцям Миколаївської та Одеської областей УРСР, переселенців з
Польщі. Безпосереднім місцем їх призначення стали поселення колишніх
німецьких колоній Березанського, Варварівського та Веселинівського районів
[4.146, с. 128].
Як йшлося у попередньому підрозділі, на початку 1945 року певна
частина «адміністративно переселених» німців, пройшовши через процедуру
репатріації та сито фільтраційно-перевірочних пунктів, дістала змогу
повернутися до місць довоєнного мешкання. Але там їх, крім загальної
недовіри та підозрілості, чекали вже «конфісковані для потреб держави»
власні оселі. Саме з такими фактами зіткнулись колишні «фольксдойче»
Березанського району Миколаївщини К. Кумпф, С. Штерна, Л. Вагнер та
І. Вінтер. Їх майно було конфісковано, питання їх подальшого розміщення
повинно вирішуватись у робочому порядку з урахуванням можливостей
наявного житлового фонду [2.58, арк. 7-8, 11].
Окрім конфіскації власних будинків, етнічні німці, які повертались з
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фільтраційно-перевірочних пунктів, підпадали на постановку до спеціального
нагляду, що передбачав постійне агентурне спостереження. Під час якого
навіть необачно висловлена репліка, чи побутове зауваження, яке «ставило
під

сумнів

здобутки

соціалістичної

системи»,

оберталось

терміном

ув’язнення.
Так, за «антирадянські висловлювання» після повернення з Німеччини
репатріаційним шляхом, 17 серпня 1945 року заарештована та засуджена до
п’яти років відбуття покарання у виправно-трудових таборах, колишня
дружина етнічного німця Ф. Штауфа, М. Кучель, яка проживала у радгоспі
«Зелений Гай» Вознесенського району. Всі її «антирадянські висловлювання»
полягала у позитивному відгуку на німецьку сільськогосподарську техніку,
протиставляючи її радянській [5.173, с. 50].
У справі М. Кучель заслуговує на увагу той факт, що росіянки та
українки,

які

знаходились

у шлюбі

з

«фольксдойче»,

автоматично

зараховувались до лав «зрадників». Наведений приклад свідчить, що для
цього не потрібно було навіть активно підтримувати окупаційний режим. У
будь-якому випадку, розправа була жорсткою.
Аналогічно окресленій справі, за «антирадянські висловлювання»
засуджена мешканка села Веселиново Миколаївської області, німкеня
Г. Ландес. Заарештували її 3 липня 1945 року, згідно рішення Особливої
наради при НКВС СРСР від 27 березня 1946 року її засудили до п’яти років
виправно-трудових таборів [5.173, с. 55].
Зазначимо, що по закінченню радянсько-німецької війни, навколо
етнчних німців створено негативну психологічну атмосферу.

Влада,

керуючись власними інтересами, створювала у населення образ «ворога» в
особі етнічних німців. На урядовому рівні саме існування німецької меншин
замовчувалось. У Великій радянській енциклопедії німці навіть не
згадуються серед національних меншин, які мешкають на території СРСР.
Приналежність

до

німецького

етносу в

очах

радянських

громадян

асоціювалась зі «зрадою» та «фашизмом», що апріорі формувало до них
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негативне відношення. Для того, щоб не ускладнювати життя дітям, батьки
перестали

давати

їм

німецькі

імена,

прізвища,

відмовлялись

від

національності [4.155, с. 129-130].
Разом з побутовими труднощами, сформована негативна атмосфера
навколо етнічних німців, надавала владі, з одногу боку, можливості
заарештовувати

будь-коли

та

будь-якого

громадянина,

який

мав

приналежність до «фольксдойче». З іншого, йшла ініціація серед широких
мас населення агресивної кампанії з доносництва, наклепництва та
підозрілості до «зрадників і пособників фашистів», як у масовій свідомості
намагалась трактувати етнічних німців радянська влада. Мусимо зазначити,
що така політика приносила деякі, вигідні більшовицькому режиму,
результати.
Так, німкеня А. Байєр, яка після евакуації до «Імперського краю
Вартегау» спочатку влаштувалась на роботу покоївкою до німецької родини,
згодом, як колишня вчителька з німецької та англійської мови та літератури,
перейшла на роботу друкарки до місцевої адміністрації. Після приходу
Червоної

армії

зуміла

пройти

перевірку

фільтраційних

таборів

та

повернутись до Веселиново. Втім, до педагогічної роботи її не допустили,
призначивши рахівницею місцевого радгоспу. На цієй посаді вона мала
постійні

звинувачення

співробітниць

щодо

своєї

приналежності

до

«фольксдойче». Приводом до її заслання на «необмежений термін» став
наклеп до каральних органів відносно її висловлювань про «важку долю та
несправедливе відношення радянської держави до невинних місцевих німців
після їх повернення до СРСР, звідкіль їх вивезли не за власним бажанням» та
«є речі, яким наша країна може повчитися в Німеччині, зокрема організація
праці…». За що А. Байєр, згідно тексту наклепу, отримала серед радгоспників
репутацію «фашистки» та «зрадниці батьківщини» [2.54, арк. 43-44].
Подібною була доля іншої німкені – Елли Штерн, яка після репатріації
та перевірок у фільтраційно-перевірочному пункті, повернулась у липні 1945
року до місця свого попереднього мешкання у Березанському районі
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Миколаївської області. Будинок, де вона мешкала, було конфісковано разом з
майном на «потреби радгоспу», відразу після приходу Червоної армії.
За довоєнною професією – вчителя літератури її не прийняли на роботу,
як «підозрілу особу». Мотивувалось це тим, що вона продовжувала
працювати в школі під час окупації, отже «співпрацювала з фашистами».
Надалі вона влаштовується спочатку на роботу друкарки до радгоспної
контори. В березні 1946 року на неї направлено перше повідомлення до
НКВС, що вона «негативно, інколи відверто вороже налаштована до
радянської влади, вихвалює окупацію та фашистський режим». Після цього її
звільняють з контори та переводять на польові роботи. Втім, після другого
повідомлення до каральних структур про її «антирадянські вислови» та
«фашистське минуле» Е. Штерн заарештовують та відправляють на довічне
послення до Казахстану [2.54, арк. 9].
Професор

М. Шитюк,

характеризуючи

повоєнні

репресії

проти

етнічного німецького населення, наводить факти фабрикування органами
НКВС справ проти тих німців, хто знаходився на окупованій території. Так,
жительку Херсонщини С. Фітвег, за рішенням особливої наради при МВС
СРСР від 25 грудня 1945 року, вислали на п’ять років до Сибіру. Іншу
мешканку Херсонщини, Марію Гейне звинуватили у тому, що вона «сприяла
становленню

фашистського

«фольксдойчами»,

режиму,

була

під

особливим

перебувала

серед

осіб,

іменованих

патронатом

німецької

окупаційної влади, мала з нею тісний зв'язок». На підставі чого вироком
особливої наради стали шість років таборів [4.161, с. 370].
У період з 1945 по 1946 роки слідчими НКВС було притягнуто до
відповідальності близько 40 осіб. Їх звинувачували у зраді Батьківщині,
співпраці з окупантами, застосуванні зброї проти співвітчизників та участі у
вбивстві

мирного

населення.

Зокрема,

колишні

бійці

із

загонів

«зельбастшутц» І. Біхлер, Р. Гаррехт, І. Гасс, Я. Гертнер, П. Гекк, О. Іонус, Р.
Зайферт, О. Кільвейн, Ф. Кох, Е. Центнер, А. Фреліх, І. Файденгаймєр та Ф.
Ебенней засуджені військовим трибуналом до вищої міри покарання. Інші
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засуджені на позбавлення волі на різні строки та відправлені до виправних
таборів [5.201, с. 66].
Нерідкими були й повторні засудження. Так, іншу німкеню, Емілію
Ріхгерт органи НКВС засудили в 1937 році до десяти років виправнотрудових таборів за участь у «німецько-фашистській шпигунсько-диверсійній
організації». Згідно матеріалів справи, нових даних про антирадянську
діяльність Ріхерт не було добуто, але її повторно засудили по тому ж
обвинуваченню 17 жовтня 1949 року, згідно директиви МДБ і прокурора
СРСР № 66-241-СС від 26 жовтня 1948 року [4.161, с. 370].
Згідно директиви НКВС від 11 листопада 1945 року, німців депортують
у віддалені райони Сибіру та Казахстану, у виправно-трудові табори. За
деякими даними тільки з колонії «Катериненталь» вислано біля 500 чоловік.
Таким чином, німецькі колонії, розташовані на території Північного
Причорномор'я, фактично припинили своє існування [4.152, с. 132].
Документи обласних архівів Миколаївської, Одеської та Херсонської
областей засвідчують штучний характер обвинувачень, проти зазначеної
категорії громадян. Зокрема, згідно списку-довіднику на осіб, які служили в
нацистській армії, в нацистських воєнних установах і військових частинах, в
торгівельних установах під час німецько-фашистської окупації проходе
прізвище Еріка Друма, етнічного німця з Миколаєва, який займав ряд
адміністративних посад у Миколаївській управі. 18 липня 1945 року на
фільтраційно-перевірочному пункті міста Брест заарештовано його брата
Еміля Друма, який постійно мешкав у німецьких сільськогосподарських
колоніях Врадієвського району Миколаївщини. Згодом був евакуйований,
разом з іншими «фольксдойче», до Польщі. Незважаючи, що Еміль Друк
жодного відношення до співпраці з окупаційною владою не мав, його
засудили до п’яти років виправно-трудових таборів [2.57, арк. 7].
Колишнього мешканця німецької колонії Роштадт Доманівського
району Миколаївської області Андрія Штанге з фільтраційно-первірочного
пункту спочатку вирішено було направити на спецпоселення до Північного
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Казахстану, як особу, що «добровільно відправились з відступаючими
фашистськими військами на територію Рейху». Рішення прийнято 30 липня
1945 року. Втім, вже 2 серпня воно було переглянуто. Співробітники СЕРШу
надали факти, що А. Штанге в період січня-лютого 1945 року знаходився в
загоні територіальної оборони Вермахту, до якого він вступив за власним
бажанням. Незважаючи на роз’яснення А. Штанге про «добровільну»
процедуру запису «фольксдойче» евакуйованих з Східних територій до
подібних військових формувань, та недоведеність того факту, що А. Штанге
приймав участь у збройних сутичках з військами Червоної армії, рішенням
Особової наради його засуджено до п’яти років перебування у виправнотрудових таборах з конфіскацією майна та без права повернення до
довоєнного місця проживання [2.58, арк. 9].
Постановою ДКО № 9871 від 18 серпня 1945 року передбачалось
передання в розпорядження НКВС з метою «розселення та використання на
роботі у районах Ухтинського та Норильського комбінатів НКВС СРСР,
Печьорському басейні» не тільки визволених з німецького полону колишніх
червоноармійців, але й осіб, котрі підпадають під категорію «фольксдойче».
Згідно цієї постанови, на роботи в райони Крайньої Півночі направлені
колишні «фольксдойчі» Миколаївщини Я. Лохбаум, М. Мозер, Х. Мозер,
Я. Пфафф та мешканці Одещини Я. Лутц, Г. Мунш [9.274, с. 362].
20 квітня 1946 року побачила світ директива НКВС СРСР № 97, на
підставі якої, до заслання за постановою ДКО № 9871 від 18 серпня 1945
року з Тилігул-Березанського району Миколаївської області до Комі АРСР
вислано заарештованого в 1945 році М. Лицигнера, а з Одеської області
А. Майнера.

На

підставі

цієї

ж

директиви

колишній

мешканець

Миколаївської області, який перебував у перевірочно-фільтраційному пункті
№ 0302, Е. Маркс був висланий до Молотовської області, терміном на шість
років [9.274, с. 364-365].
За тією ж самою нормативною базою, переведена на спецположення та
довічно залишена у місцях обов'язкового поселення без права повернення до
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місця колишнього проживання, німкеня з Миколаєва Л. Янцен [3.139, с. 2627 ].
Члени родин громадян, засуджених до перебування у виправнотрудових таборах як «фольксдойче», висилалися на спецпоселення без
визначеного терміну. Арешти по Миколаївській області та обвинувачення
Особої наради при НКВС СРСР мали місце протягом 1944-1947 років.
Вироки з позбавленням волі терміном на 5-10 років, засуджені перебували в
таборах НКВС у Красноярському краї, Сузунському спеціальному таборі
НКВС у Новосибирській області.
Під час допитів органи НКВС застосовували, в тому числі, незаконні
методі ведення слідства. Як ми можемо побачити з протоколів допитів, менш
стійкими були громадяни похилого віку, котрим не під силу було витримати
морально-психологічний та фізичний тиск з боку слідства. Традиційним був
арешт всієї родини етнічних німців.
Так,

німкеня

К. Обелева

(Гертнер),

уродженка

села

Росштадт

Мостовського району Одеської області, репатрійована з Німеччини на
підставі директиви НКВС СРСР № 181 від 11 жовтня 1945 як член сім'ї
німецької національності, перебувала на обліку спецкомендатури Палкінского
району Костромської області з жовтня 1945 року по 28 січня 1956 року.
Звинувачена у «зраді батьківщині» та «прислузі німецько-фашистським
окупантам, до співпраці з якими залучила свою родину, активно агітуючи за
фашистські погляди». На підставі чого, разом з К. Обелевою на спеціальне
поселення відправлено всю її «загітовану в фашистському дусі» родину разом
з престарілими батьками А. Гертнером та Е. Гертнер, які невдовзі там
помруть. Емлія Гертнер вже через два місяці після прибуття до поселення – в
грудні 1945 року, Андрій Гетнер – на початку 1947 року [3.139, с. 26-27].
Як свідчать архівні документи «активна пропаганда фашистських
цінностей» була зовсім не обов’язковою вимогою для репресій усієї родини.
Скоріше, ми можемо вести мову про втілення в життя відомого сталінського
принципу «колективної відповідальності» за дії, які каральні органи
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трактують як «антирадянські». Так, за архівними документами Донецького
обласного архіву, оприлюдненими дослідницею І. Таран, уродженка міста
Миколаєва, німкеня К. Фукс, з 1941року проживала на тимчасово окупованій
німецькими військами території в селі Ларинське Миколаївської області. У
1943 році була вивезена німецькими властями з родиною на сільгоспроботи
до Німеччини. Цього для радянської влади виявилось достатньо, щоб на
підставі Директиви НКВС СРСР № 181 від 11 жовтня 1945 року як особа
німецької національності (член родини), після репатріації з Німеччини в
грудні 1945 року бути направленою на спецпоселення до Устимського району
Комі АРСР [3.139, с. 26-27].
Аналізуючи питання тортур репресивно-каральної системи проти
колишніх «фольксдойче», провокації їх наклепів на себе та рідних, не можна
залишати поза увагою офіційно заборонені засоби ведення слідства, після
яких обвинувачені покінчували життя самогубством. Так, мешканка міста
Херсон Е. Таланда-Пейффер, заарештована 19 січня 1949 року. Висунуте їй
звинувачення полягало у «зраді батьківщині» в окупаційний період.
Незважаючи на те, що доказова база обвинувачення полягала виключно у
площині її національної приналежності, слідчі з усіх сил «вибивали» з неї
зізнання саме у «зрадницькій діяльності». До яких, за відсутністю інших,
відносилось відвідування нею пунктів гуманітарної допомоги при місцевій
філії «Фольксдойче Мітельштелле». Не витримавши натиску слідства, вона
покінчила з життям у камері слідчого ізолятору 31 січня 1949 року [5.173, с.
209].
Таким чином, характеризуючи радянську репресивну політику проти
етнічних німців Півдня України повоєнного періоду, ми мусимо, перш за все,
виокремити її масовий характер. Головною особливістю її стала, притаманна
радянській системі політика підозри та недовіри до потенційно незгодних з
режимом,

політика

«колективної

провини»

цілих

народів

перед

батьківщиною. Саме це стало фундаментом для повоєнної депортації
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колишніх

«фольксдойче».

Процесом,

що

став

складовою

частиною

повоєнних репресій, є репатріація «фольксдойче» до території СРСР.
Оскільки

через

фільтраційно-первірочні

пункти

та

табори

пройшла

переважна частина «фольксдойче» Півдня Україна, то всі вони отримали
тавро «зрадника».
Також, зазначимо, що трагічний досвід німецької спільноти не був
унікальним для радянської системи. Подібна доля наприкінці Другої світової
війна спіткала чеченців, інгушів, кримських татар, понтійських греків та
інших депортованих народів колишнього СРСР.
Щодо етнічних німців Південної України, то навіть, незважаючи на те,
що траплялись випадки їх повернення до рідних осель, через короткий термін
часу їх справи було переглянуто, а обвинувачених відправлено у заслання.
Ще

однією

особливістю

повоєнних

репресій

стало

формулювання

«направлений на безстрокове перебування у містах спецпоселення», тобто,
фактично юридично знайшло оформлення відсилка людей на довічне
ув’язнення. Лише зміни у внутрішньополітичному житті країни після 1953
року певною мірою припинили цей процес та призвели до несміливих спроб
реабілітації репресованого народу – етнічних німців СРСР.
Отже, аналіз становища німецького населення Півдня України
наприкінці Другої світової та повоєнний період дає нам підстави
стверджувати, що етнічні німці виявились одним з найбільш постраждалих
народів цього часу. Так і не ставши «п’ятою колоною» для гітлерівських
загарбників, вони, у багатьох випадках всупереч власної волі, вимушено
відправлялись німецькою владою на «адміністративні переселення» та
евакуацію на територію Райху.
При цьому «фольксдойче» практично не мали вибору, так як
переселення проходило під управлінням і охороною гітлерівської влади, що
слідкувала за тим, щоб всі німці та члени їх родин зайняли належне для них
місце в обозі. Що ж стосується самих етнічних німців, то у них ще були свіжі
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в пам’яті голодомор і розкуркулювання початку 1930-х років, терор 19371939 років, депортації початку радянсько-німецької війни. Практично в
кожній родині когось у той час заарештували, тому повернення карального
радянського апарату в уособленні НКВС нічого доброго етнічним німцям не
передбачало.
Врешті, так воно і стало. З приходом Червоної армії нечислені етнічні
німці, котрі зуміли уникнути евакуації, направлялись для допитів до відділків
СМЕРШу та НКВС. Після чого їм, як правило, висували обвинувачення у
«зраді батьківщині». Тим німцям, котрі евакуювались з відступаючим
військами

Вермахту,

довелось

зустрітися

з радянською репресивно-

каральною системою трохи пізніше. Після потрапляння їх до радянської
окупаційної зони, колишні «фольксдойче» стануть громадянами, яких, у
багатьох випадках, теж силоміць, репатріюють до СРСР. Там їх чекатимуть
спецпоселення та виправно-трудові табори. У підсумку події, проаналізовані
у третьому розділі нашої дисертації, призведуть до фактичного зникнення на
п’ять десятиріч німецької спільноти на території Півдня України.
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ВИСНОВКИ
Останнім часом доволі рельєфно позначилася тенденція до вивчення
проблем історії радянського тоталітаризму не тільки в порівняльному аспекті
з іншими тоталітарними системами, насамперед нацистською, а й в рамках
конкретного регіону. Саме в цьому руслі виконано дане дисертаційне
дослідження, де здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення
наукової проблеми, що виявляється в комплексному розкритті соціальноекономічного та політичного становища етнічних німців Півдня України, в
контексті їх взаємовідносин з радянським та нацистським режимами у 19391953 роках.
Вперше до наукового обігу введено значний масив документів, що
дозволило усунути певні фактологічні прогалини. Узагальнено фактичний
матеріал, опублікований у наукових роботах. На основі численних архівних
справ нами показано як масштабну картину терору, що супроводжував
більшовицьку

по

відношенню

до

етнічних

німців

на

території

Південноукраїнського краю, так і суперечливі сторінки використання
гітлерівським режимом фактору «фольксдойче» у власних цілях. Нові архівні
джерела, відсутність цензури, незаангажовані методичні підходи дозволили
науковцям на рубежі XX та XXI століть вийти на якісно новий рівень
дослідження проблем, пов’язаних як з Другою світовою війною, так і з
ґенезами різних тоталітарних режимів.
Як показав аналіз, досліджуваний у дисертації період історії 1939-1953
років для Південноукраїнських земель характеризувався масштабними
трансформаціями та експериментами в суспільно-політичній і соціальноекономічній сферах, викликаними Другою світовою війною. Одним з
результатів якої стало знаходження Півдня України під владою двох
тоталітарних режимів – радянського та нацистського з притаманними їм
особливостями проведення національної політики. Загальним підсумком
стала трагедія для цілих груп населення, серед яких одними з найбільш
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постраждалих стали етнічні німці Південноукраїнського краю.
До вказаної трагедії призвело те, що обидва режиму прагнули насадити
нову ідеологію, мораль, модель поведінки індивідів та прагнення виховати в
суспільстві почуття загальної покори, безмежної відданості та, водночас,
всеохоплюючого страху, що утверджувався як дієва зброя більшовицького та
нацистського режимів для свого існування.
Уніфікувати всі сторони суспільного життя та підкорити їх волі
держави і «вождя», або «фюрера» – з такою метою репресивно-каральна
система радянського та нацистського зразка не тільки знищувала будь-який
спротив, а й розпоряджалася долями цілих народів. Вперше в ХХ ст.,
започаткований в якості державної політики В. Леніним та Й. Сталіним,
тоталітарний режим вплине на долю сотень мільйонів людей кількох поколінь
у різних країнах. Так само, як і нацизм, що стане формою державного
управління в Німеччині та призведе до катастрофи Другої світової війни.
Через що, у загальноісторичному плані окреслений хронологічними
рамками

дисертації

період,

є

складовою

частиною

гуманітарних,

національних та інших катастроф Другої світової війни. Кривавих подій, в
яких етнічні німці Півдня України виявилися заручниками загострення
національних та суспільно-політичних проблем. Це створило сприятливе
підґрунтя для загострення протистояння радикальних лівих і правих
політичних систем, зокрема, до конфлікту комуністичного та режиму
націонал-соціалістичних режимів. Все це вплине на долю десятків тисяч
людей кількох поколінь у Південній Україні різних національностей.
Закінчення Другої світової війни не зупинило трагедію етнічних німців.
Згідно ялтинським домовленостям від 1945 року «фольксдойче» Півдня
України, які знаходились на території англійської, французької або
американської зони окупації, передавалися радянським частинам, після чого
проходили перевірку у фільтраційно-перевірочних таборах і пунктах.
Абсолютна більшість «фольксдойче» після яких отримували або різні терміни
покарання у виправно-трудових таборах, або направлялись на спецпоселення
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до віддалених районів Сибіру та Казахстану.
Незначний рівень допуску плюралізму в 1953 році, пов’язаний зі
смертю «вождя народів», дещо пом’якшив долю депортованого німецького
населення. Певна частина репресованих німців протягом середини та другої
половини 1950-х років виборола собі право на реабілітацію, деякі з них
навіть повернулися до місць свого довоєнного мешкання у Південній Україні.
Але разом з цим, у радянської влади залишались побоювання щодо «значних
антирадянських настроїв» у середовищі депортованих німців, відповідним
було і ставлення до них з боку компартійної влади. Натомість, уряд ФРН ще
за часів хрущовської «відлиги» поклав початок еміграції німців з СРСР, яка з
кінця 1980-х отримала масовий характер, охопивши практично все етнічне
німецьке населення, як тих, хто вижив у засланні, так і нащадків тих, кого
спочатку евакуювали до Німеччини, а згодом депортували, в тому числі з
території Півдня України, на спецпоселення до Казахстану та Сибіру.
На основі критичного аналізу широкого кола джерел, відповідно до
поставлених завдань результати дослідження зводяться до наступних
висновків:
– вивчений і проведений аналіз вітчизняної й закордонної історіографії
свідчить про те, що численні аспекти проблеми соціально-економічного та
політичного становища німецького населення Півдня України у 1939-1953
роках досліджено недостатньо, фрагментарно. Упродовж останніх років
з’явилися

публікації,

що

розглядають

окремі

моменти

соціально-

економічного та політичного становища німецького населення Півдня
України в окреслений період. Разом з тим, слід визнати, що джерелознавча
база цієї проблеми не дає можливості рівнозначно висвітлити всі сфери
життєдіяльності німецької громади Півдня України, хоча і містить значний
арсенал матеріалів, частина яких використовується вперше в нашому
дисертаційному дослідженні, дозволяє авторові здійснити узагальнюючий
аналізу проблеми;
– оцінка положень радянських та нацистських законодавчих норм щодо
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регулювання та забезпечення державної політики по відношенню до етнічних
німців дозволяє стверджувати, що радянські правові норми по відношенню
до етнічного німецького населення протягом досліджуваного періоду майже
повністю носили репресивно-каральний характер. Початок яким поклали
національні операції НКВС часів Великого терору, які продовжувались, як
доведено на чисельних прикладах у нашому дослідженні, і в 1939-1940 роках.
З

початком

радянсько-німецької

війни,

етнічне

німецьке

населення

автоматично отримало статус «потенційних зрадників», починаючи з липня
1941 року приймається низка розпоряджень вищих органів радянської влади
про депортацію етнічних німців, з бойових частин відправляються до
тилових будівельних загонів німці-фронтовики. Лише стрімкий наступ
гітлерівців літом та восени 1941 року завадив сталінському режиму провести
повну депортацію етнічних німців з областей Півдня УРСР.
В свою чергу, керівництво Третього Райху відносилось до етнічних
німців в рамках державної расової політики, одним з ключових положень якої
було об’єднання всіх німців на основі права народів на самовизначення у
Велику Німеччину. Через це «фольксдойче» належало стати одним з
привілейованих прошарків та надійною опорою на окупованій території. В
рамках цього створювались такі організаційні структури як підрозділ
Рейхскомісаріату з питань зміцнення німецької народності, патронатом
безпосередньо

«фольксдойче»

займалась

організація

«Фольксдойче

Мітельштелле». Втім, незважаючи на активні організаційно-правові та
ідеологічно-пропагандистські дії керівництва гітлерівської Німеччини, так і
не

вдалося

здобути

бажаних

для

себе

результатів

у

середовищі

«фольксдойче» Півдня України;
‒ витоки, причини, історичні обставини еволюції політичних настроїв
«фольксдойче» періоду Другої світової війни полягають у тому, що вони
стали

заручниками

одразу

двох

жорстоких

тоталітарних

систем

–

більшовицької та нацистської. Репресії перших двох більшовицьких
десятиріч та масові депортації з початком радянсько-німецької війни, зіграли
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свою роль у тому, що певна частина етнічних німців з надією на позитивні
зміни зустрічала війська Вермахту. Втім, навіть на цьому етапі, у німецьких
колоніях Півдня України, гітлерівську армію зустрічали з насторогою, не
чекаючи від неї нічого позитивного. Надалі, паралельно з процесом
становлення окупаційного режиму, негативні настрої до нього серед
«фольксдойче» поширювались. Насамперед, протести викликала расова
політика нацистської Німеччини, оскільки, як показано в дослідженні, багато
етнічних німців поліетнічного Південноукраїнського регіону знаходилась у
змішаних шлюбах з представниками інших національностей, у тому числі з
євреями.
Десятки «фольксдойче» регіону, не погоджуючись з встановленим
гітлерівським режимом, вдавалися до активного спротиву окупаційній
німецько-румунській адміністрації, беручи активну участь у підпільнопартизанському русі. У підпільній роботі вони активно використовували своє
привілейоване становище в очах німецької влади, через що високими були
результати їх діяльності, зокрема, це доводять приклади одеського
підпільника М. Гефта, миколаївських антифашистів-підпільників Магдалини
та Емілії Дукарт і багатьох інших;
– регіональна специфіка, шляхи формування та динаміка розвитку
наявних форм громадської самоорганізації «фольксдойче» Півдня України
полягає

в репутації

німців-колоністів Півдня

України

як

історично

досвідчених землеробів. Через це гітлерівці планували використати їх,
насамперед, як опору у справі розвитку сільського господарства України. На
думку імперських урядовців, для цього слід відродити у дорослого покоління і
прищепити молоді «одвічне прагнення до праці та німецьку культуру
землеробства». Першим кроком до досягнення мети стала «Тимчасова
директива зі створення сільськогосподарських середніх професійних та
спеціальних навчальних закладів для фольксдойче».
Ще одним з головних напрямків стала робота з молоддю та закладами
освіти. У всіх німецьких колоніях діти німецького походження підлягали
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загальному обов’язковому навчанню, термін якого становив вісім років.
Активно залучались німецька молодь до підрозділі «Гітлерюгенду», шкіл
«молодих фюрерів» та іншого.
В адміністративно-управлінському плані, «фольксдойче» мали грати
відповідну роль в адміністрації Рейхскомісаріату Україна. Так, з їх числа
нерідко призначали старост, бургомістрів, агентів поліції і гестапо,
перекладачів. Почалося формування із населення німецьких новостворених
районів загонів самооборони «фольксдойче». Найчисленніші з них діяли в
районі Миколаєва, де у їх створенні активну участь взяла громада на чолі з
бургомістром.
Ідеологічно-пропагандистська робота гітлерівців з «фольксдойче» була
тісно пов’язана ще з однією складовою політики нацистської влади –
онімечення Півдня України. Основні положення якої увійшли до «Директиви
стосовно поводження з етнічними німцями», що передбачали переселення
німців із різних населених пунктів у компактні поселення, що пояснювалося,
з одного боку необхідністю захисту «фольксдойче» від партизанських
нападів. З іншого, формуванням великих компактних колоній навколо великих
міст Півдня України – Миколаєва, Херсона та Одеси, що згодом повинні були
стати центрами господарчої діяльності онімеченого Південноукраїнського
регіону;
‒ загальні
становища

особливості

«фольксдойче»

та

відмінності

Півдня

України

соціально-економічного
на

територіях

генерал-

губернаторства «Трансністрія» та Райхскомісаріату «Україна» полягали в
специфіці внутрішньої політики німецької та румунської адміністрацій. На
початковому етапі румунські військові та поліцейські вдавалися до грабунків,
разом з іншими селянами, німецьких колоністів «Трансністрії», що суворо
було заборонено на території Райхскомісаріату «Україна». Ситуація з боку
німецької адміністрації була виправлена в жовтні 1941 року, коли для нагляду
за дотриманням прав та збереження власності «фольксдойче» «Трансністрії»
створено спеціальні військово-поліцейські відділи.
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Спільною

рисою

стало

намагання

окупаційної

адміністрації

забезпечити «фольксдойче» привілейоване становище. Етнічні німці мали
можливість отримувати гуманітарну допомогу, купувати товари у магазинах
обслуговуючих виключно німців, їх намагалися залучати на управлінські
посади в органах місцевої адміністрації та інше. Для юридичної формалізації
прав «фольксдойче» вже у вересні 1941 року на території Півдня України
організація Фольксдойче Мітельштеле» розпочинає роботу зі створення
відповідних відділів, що займались правовим оформленням «фольксдойче».
До кола питань, які підлягали регулюванню, крім безпосередньої реєстрації,
відносились

працевлаштування

«фольксдойче»,

надання

необхідної

гуманітарної допомоги, виконанням трудової повинності тощо;
‒

регіональні

аспекти

процесу

евакуації

«фольксдойче»

південноукраїнського краю на територію Рейху визначаються тим, що вона
носила різний характер. Якщо у середині 1943 року вона була достатньо
непогано

організована

органами

місцевої

влади,

які

забезпечували

«адміністративних переселенців» необхідними продуктовими та речовими
запасами, то з наближенням фронту на початку 1944 року евакуація прийняла
масовий, хаотичний характер. Однією з особливістю її проведення стала
наявність на території Південноукраїнського регіону значної кількості
«фольксдойче», евакуйованих сюди з інших частин як України, так і СРСР у
цілому. Внаслідок чого, у регіоні на початку 1944 року утворилось велике
скупчення людей, яких необхідно було евакуювати терміново у стислі
терміни.
Ще одним аспектом окресленого процесу стала нагальна потреба
керівництва Райху у робочій силі та мобілізаційних ресурсах. Тому, з весни
1943 пом’якшились вимоги як до зарахування до числа «фольксдойче», так і
надання повноцінного громадянства Райху. З цього можемо зробити
висновок, що німецьке командування, прогнозуючи втрату окупованих
територій, зокрема і Півдня України, ініціювало процес переселення до
Німеччини якомога більшої кількості населення, чільне місце серед яких
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належало тим, хто мав німецьке коріння;
– характер репресивної політики більшовицької держави проти
етнічних німців Півдня України наприкінці Другої світової та у повоєнний
період тісно пов'язаний з бажанням керівництва Рейха евакуювати та надати
власне громадянство якомога більшому числу «фольксдойче». Через це,
потрапивши до радянської окупаційної зони, а більшість «фольксдойче» була
евакуйована до так званого «Імперського краю Вартегау» на території
Польщі, вони відразу потрапили до фільтраційно-перевірочних таборів та
пунктів. Де підозра у «зраді батьківщині» автоматично знаходила своє
практичне втілення для тих етнічних німців, хто отримав германський
«фолькслист», або інші документи, був мобілізований до військовополіцейських та підрозділів самооборони, працював на стратегічних
підприємствах та інше. На думку більшовицької влади, усі колишні
«фольксдойче» мали нести «колективну відповідальність» за «злочини перед
батьківщиною»,

автоматично

підпадали

до

категорії

«зрадників»

та

«пособників окупантів», підлягали пильній перевірці у фільтраційних
пунктах. Це дає нам підстави стверджувати про масовий характер повоєнних
репресій радянської влади проти колишніх «фольксдойче». Якщо на початку
1945 року ще траплялись поодинокі випадки отримання дозволу на
повернення у місця довоєнного мешкання, то починаючи з другої половини
1945 року, практично без виключень всім репатрійованим німцям надавався
або термін ув’язнення у виправно-трудових таборах, або довготривале, у
багатьох випадках, довічне виселення на спецпоселення до віддалених
районів Сибіру та Казахстану.
Здійснене нами дослідження
подальшого

вивчення

проблеми

доводить
як

Другої

збереження
світової

актуальності

війни,

так

і

взаємовідносин тоталітарного суспільства з окремими групами населення У
зв’язку з цим,

слід

окреслити

наступний

напрямок перспективних

досліджень: по-перше, подальша розробка регіональних аспектів, оскільки у
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ряді областей історія етнічних німецьких громад досліджена недостатньо.
По-друге, дослідження процесу депортації етнічних німців Півдня України,
умов їх перебування у таборах та спецпоселеннях у контексті депортації з
України ще однієї етнічної групи – кримських татар. Виокремленні
специфічних особливостей та спільних рис репресивних дій до окреслених
національних груп.
Також, важливим напрямком майбутніх історичних розвідок є вивчення
персональних справ депортованих німців. Необхідно звертатися до спогадів
учасників і свідків тих подій, збирати різноманітні документи радянської
епохи. З цього випливає третій перспективний напрям наукових досліджень
– детальне і комплексне вивчення долі тисяч етнічних німців Півдня України,
яких було депортовано у райони Сибіру та Казахстану. По-четверте,
науковий інтерес становлять розробки порівняльного аналізу соціальноекономічного, політичного та культурного становища «фольксдойче» Півдня
України та інших країн, окупованої нацистами Європи періоду Другої
світової війни.
Потреба в написанні фундаментальної, узагальнюючої роботи з цієї
проблематики є як викликом, так і вимогою часу. Дотепер в історичній науці
спалахують гострі дискусії навколо різних питань, пов'язаних з Другою
світовою війною тоталітарним періодом. Поштовх, задіяний демократизацією
суспільства, до подальшого вивчення окреслених проблем, переконливо
свідчить

про

глибоку

актуальність

аргументованих,

політично

незаангажованих досліджень, водночас доводить необхідність всілякої
підтримки пошукових і наукових проектів.
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інстанції «Остен» «НСДАП»; уривки з німецько-фашистських газет,
повідомлення, накази, листи службового характеру, звіти керівників
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окружної організації гітлерівської молоді в Україні, - 468 арк.
Центральний державний архів громадських об’єднань України,
м. Київ (ЦДАГО України)
Ф. 1 Центральний комітет Комуністичної партії України. Особливий
сектор ЦК Компартії України (1941-1946 роки)
Оп. 23
2.46. Спр. 24. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР,
Приказ начальника штаба ЮЗВ, переписка по вопросам переселения
колхозов, эвакуации населения, заводов и скота в восточные области СССР, 119 арк.
Оп. 7.
2.47. Спр. 359. Обращение Совета Народных Комиссаров и ЦК КП(б)У
к народу Украины, (25 июня 1943 — 19 октября 1943 гг.), - 229 арк.
Ф. 57 Щоденники, спогади, бесіди, листи
Оп.4
2.48.

Спр.

Рейхскомиссару

110

Отчеты,

Восточных

доклады

местных

оккупированных

немецких

областей

властей

/Украины/

о

положении населения немецкого происхождения. О новом земельном
порядке на временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками
территории Украины и другим вопросам (Перевод с немецких оригиналов
хранящихся в ЦГАГО УССР), (16 февраля 1942 — 6 октября 1942 гг.), 80 арк.
Державний архів Миколаївської області, м. Миколаїв
(Держархів Миколаївської обл.)
Ф. Р-162. Виконавчий комітет Жовтневої районної Ради народних
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депутатів, м. Миколаїв (1944-1959 роки)
Оп. 10.
2.49. Спр. 2. Отдел Октябрьского района, - 40 арк.
2.50.

Спр.

5.

Списки

осіб,

які

співробітничали

з

німецько-

фашистськими загарбниками в період окупації району, (1944 р), - 4 арк.
Оп. 12.
2.51. Спр. 5. Списки осіб, які підлягають виселенню з території
України, співробітників райвиконкому, осіб, які знаходяться під слідством, 3 арк.
Ф. Р-163. Виконавчий комітет Миколаївської районної Ради народних
депутатів, м. Миколаїв (1944-1953 роки)
Оп. 3.
2.52. Спр. 1. Обіжники та інструкції ВУЦВК, оргвиконкому, відділення
ГПУ про боротьбу з бюрократизмом, перехід установ на твердий бюджет,
роботу з національними меншинами, - 52 арк.
2.53. Спр. 18. Листування з облвиконкомом, (1944-1953 роки), - 3 арк.
2.54. Спр. 87. Довідки про збитки, заподіяні німецько-фашистськими
загарбниками, про стан цивільної оборони в районі, про роботу районної
надзвичайної епідемічної комісії, (1944-1953 роки), - 53 арк.
Ф. Р-923. Виконавчий комітет Очаківської районної Ради народних
депутатів, м. Очаків Миколаївської області (1944-1962 роки)
Оп. 1.
2.55. Спр.1. Виконавчий комітет Очаківської районної ради народних
депутатів, м. Очаків Миколаївської області, (1944-1962 роки), - 12 арк.
2.56. Спр. 2. Виконавчий комітет Очаківської районної ради народних
депутатів, м. Очаків Миколаївської області, (1944-1962 роки), - 3 арк.
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Ф. Р-982. Виконавчий комітет Ради депутатів міста Миколаєва,
м. Миколаїв (1936-1982 роки)
Оп. 1.
2.57. Спр. 1.Списки-довідники: на осіб, які служили в нацистській
армії, в нацистських воєнних установах і військових

частинах, в

торгівельних установах, - 14 арк.
2.58. Спр. 2. Списки-довідники: на німців, в тому числі рейхсдойче і
фольксдойче, - 13 арк.
Ф. Р-1016. Адресне бюро міста Миколаєва (1941-1944 роки)
Оп. 1
2.59. Спр. 1. Адресне бюро міста Миколаєва. Список фольксдойче.
Іменний список фольксдойче німецькою мовою, (1942-1942 роки), 63 арк.
2.60. Спр. 3. Відомості про межі поліцейських дільниць, списки вулиць
міста Миколаєва і передмість, - 4 арк.
2.61. Спр. 4. Адресне бюро міста Миколаєва. Списки померлих
громадян та їх документи, здані при реєстрації смерті, (14.2.1942-18.12.1942
роки), 266 арк.
2.62. Спр. 12. Адресне бюро міста Миколаєва. Зведення про
чисельність населення (окремо німецького) міста Миколаєва та передмість
Водопій і Соляні, (15.06.1943-2.12.1943 роки), - 9 арк.
2.63. Спр. 18. Адресне бюро міста Миколаєва. Зведення про
чисельність населення міста Миколаєва та передмістя, (1.01.1944-1.08.1944
роки), - арк.
Оп. 2.
2.64. Спр. 1. Адресне бюро міста Миколаєва. Картотека адресного бюро
міста Миколаєва, (1941-1944 роки) (на букву Аб-Андр), - 303 арк.
2.65. Спр. 2. Адресне бюро міста Миколаєва. Картотека адресного бюро
міста Миколаєва, (1941-1944 роки) (на букву Абн-Арен), - 54 арк.
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Ф. Р-1017. Друкарня газети «Українська думка» (період Другої світової
війни), м. Миколаїв (1941-1944 роки)
Оп. 1.
2.66. Спр. 1. Накази, відозви, оголошення генерального, міського
комісарів, міськуправи та комендантів, що надруковані в газеті, - 18 арк.
2.67. Спр. 2. Статті надруковані в газеті, - 14 арк.
2.68. Спр. 3. Релігійні послання Миколаївського архієпископа до
населення, – 12 арк.
Ф. Р-1018. Завод «Південна будівельна верф» (період Другої світової
війни), м. Миколаїв (1941-1943 роки)
Оп. 1.
2.69. Спр.1. Списки робітників на одержання дров: військовополонених, які працювали на заводі, - 2 арк.
2.70. Спр. 2. Відомості про запасні деталі, рух робітничої сили, - 3 арк.
2.71. Спр. 3. Штатний розпис робітників, - 3 арк.
Ф. Р-1019. Відділ постачання і сільського господарства при
міському комісаріаті, м. Миколаїв (1941-1944 роки)
Оп. 1.
2.72. Спр. 1. Листування головного агронома відділу з управлінням
держмаєтків, списки особового складу держмаєтків, відомості про наявність
пального та ремонт сільськогосподарського реманенту, (1941-1944 роки), 4 арк.
2.73. Спр. 2. Про виконання плану весняної сівби, про хід польових
робіт; збирання врожаю зернових і овочевих культур в держмаєтках; акти про
нанесення збитків господарствам румунськими військами; документи про
земельну реформу, проведену міським комісаріатом, акт ревізії касових
документів відділу, (1941-1944 роки), - 8 арк.
2.74. Спр. 3. Службова характеристика перекладача Целлера Антона-
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Іоганна, - 5 арк.
Ф. Р-1021 Фінансовий відділ при Миколаївській міській управі,
м. Миколаїв (1941-1944 роки)
Оп. 1.
2.75. Спр. 1. Плани-кошториси, касові бланки, заяви кустарів на
придбання патенту, акти обстеження кустарного виробництва, - 10 арк.
2.76. Спр. 2. Листування з установами з фінансових питань, щоденні
звіти про надходження податків, - 20 арк.
2.77. Спр. 3. Квитанції про сплату податків, інвентаризаційні описи,
списки осіб, які виїхали до Німеччини, - 12 арк.
Ф. Р.-1024. Миколаївська обласна хлібофуражна контора
(період Другої світової війни), м. Миколаїв (1941-1943 роки)
Оп. 1.
2.78. Спр. 1. Накази про призначення директора хлібофуражної
контори, - 11 арк.
2.79. Спр. 2. Заяви, списки та посвідчення співробітників районних,
міських та Херсонських заготівельних контор, - 13 арк.
Ф. Р.-1028. Префектура Очаківського повіту (період Другої світової
війни). м. Очаків Очаківського повіту (1941-1944 роки)
Оп. 1.
2.80. Спр. 1. Накази, постанови, обіжники, інструкції цивільного
губернатора Трансністрії та повітової префектури, (1941-1944 роки), - 14 арк.
Ф. Р.-1037. Відділ культури та освіти при Миколаївській міській
управі (період Другої світової війни) (1942 рік)
Оп. 1.
2.81. Спр. 1. Списки вчителів-українців, (1942 рік), - 5 арк.
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2.82. Спр. 2. Заяви та анкети про приймання на роботу, (1942 рік), 34 арк.
Ф. Р.-1222. Виконавчий комітет Єланецької районної Ради народних
депутатів, смт Єланець Єланецького району Миколаївської області
(1950-1952 роки)
Оп. 1.
2.83. Спр. 1. Відомості про проживання на території району німців, які
повернулись зі спецпоселень, (З кримінальної справи № 4069, справа Келлер
Рози, (1939 рік), - 108 арк.
Державний архів Одеської області, м. Одеса
(Держархів Одеської обл.)
Ф П-11 Доповідна записка, зведений реєстр і узагальнені дані
обласної комісії в Надзвичайну державну комісію про збиток і жертви,
заподіяні фашистськими окупантами на території області в період
Великої Вітчизняної війни (1941-1944 роки)
Оп.1
2.84. Спр. 52. Відомості

про винищування мирного населення,

військовополонених і угон радянських громадян в румунське і німецьке
рабство, - 23 арк.
Ф П-92 Документи і матеріали з історії Великої Вітчизняної війни
1941-1945 рр. на території Одеської області. Підпільно-партизанський
рух на Одещині (1941-1987 роки)
Оп.1
2.85. Спр. 75. Газета «Радянська Україна» стаття «Цілком таємно» про
чекістів Миколу Гефта, Валерія Бурлаченка та їх бойових друзів, що
працювали у підпіллі у період німецько-румунської окупації Одеси, - 84 арк.
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Ф. Р-2295. Фольксдойче Міттельштелле «СС» Зондеркоманда «Р»
БКХХV м. Одеси (1941-1944 роки)
Оп.1
2.86. Спр. 1. Інструкції про ведення бухгалтерії, про роботу
господарської частині посередницького бюро. Відомість зборів членських
внесків, - 43 арк.
Ф. Р-2353. 2-га поліцейська дільниця префектури поліції міста Олеси
(1942-1943 роки)
Оп. 2
2.87. Спр. 49. Заповнений бланк «Свідчення» про неєврейську
національність жителя Одеси, - 4 арк.
2.88. Спр. 63. Заповнений бланк «Свідчення» про власну національність
мешканки Одеси, - 1 арк.
Ф. Р-2361 Префектура Березівського повіту
Оп. 1.
2.89. Спр. 70. Особливий список сіл з німецьким населенням на
території Березівського повіту, - 68 арк.
Ф. Р-3363. Відділ преси Губернаторства Трансністрії
(1941-1943 роки)
Оп. 1.
2.90.

Спр.

1.

Кореспонденції,

різних

установ

губернаторства

Трансністрії, надіслані до відділу преси, - 56 арк.
2.91. Спр. 2. Постанови військового головного командування та
головного управління цивільного губернатора Трансністрія, кореспонденції,
газетні вирізки, статті та замітки, копії радіо-зведень про військові події,
спрямовані у відділ преси, - 160 арк.
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2.92. Спр. 3. Доповіді, кореспонденції різних установ, спрямованих у
відділ преси, - 45 арк.
2.93.

Спр.

4.

Листування

і

кореспонденції

дирекції

торгівлі,

спрямованих у відділ преси, - 70 арк.
2.94. Спр. 5. Листування і кореспонденції різних установ, спрямованих
у відділ преси, - 61 арк.
2.95. Спр. 6. Накази про особовий склад відділу преси, кореспонденції,
замітки установ, копії радіо-зведень про військові події, - 23 арк.
2.96.

Спр.

7.

Доповіді,

кореспонденції

про

роботу

дирекції

агрокультури, спрямованих у відділ преси, - 20 арк.
2.97. Спр. 8. Доповіді, кореспонденції установ, спрямовані у відділ
преси, відомості про нагороджених вищими німецькими орденами, - 90 арк.
2.98. Спр. 9. Бюлетень префектури повіту Ясси, - 3 арк.
Ф.Р.-3366. Друкарня м. Одеси Губернаторства Трансністрії
(1941-1944 роки)
Оп. 1.
2.99. Спр. 1 Кореспонденція. Вирізки з газет, - 1 арк.
2.100. Спр. 2. Накази, обіжні розпорядження, інструкції, - 3 арк.
Ф. Р.-3964 Редакція газети «Молва», Орган дирекції культури
губернаторства Трансністрії (1942-1944 роки)
Оп. 1.
2.101. Спр. 4. Накази, розпорядження губернаторства Трансністрія та
статті політичного, наукового характеру, репортажі, інформація про життя у
Трансністрії, - 37 арк.
2.102. Спр. 5. Накази, розпорядження губернаторства Трансністрія та
статті політичного, наукового характеру, репортажі, інформація про життя у
Трансністрії, - 48 арк.
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Ф. Р-4093. Редакція газети «Одеська газета», Орган примарії
Одеського Муніципалітету (1941-1944 роки)
Оп. 1.
2.103. Спр. 1. Одеська газета. Орган Одеського муніципалітету (період
румуно-німецької окупації) 7 липня 1943 р. № 154 (433), - 2 арк.
Ф. Р.- 4192. Редакція газети «Немец в Транснистрии», Орган
Фольксдойче Миттельштелле «СС» Зондеркоманда РБК ХХV
(1942-1943 роки)
Оп. 1
2.104. Спр. 1. Статті і замітки, надіслані до редакції, - 220 арк.
2.105. Спр. 2. Чернетки статей і заміток про роботу гітлерівської молоді
в Трансністрії, біографії видатних нацистів, оголошення з різних питань, 224 арк.
2.106. Спр. 3. Статті і замітки, спрямовані до редакції, Вірші німецьких
поетів, - 224 арк.
2.107. Спр. 4 Статті, замітки с призивами про побідоносне закінчення
війни, з повідомленнями з фронту. Статті про стан німецьких колоній в
Трансністрії, - 224 арк.
Державний архів Херсонської області, м. Херсон
(Держархів Херсонської обл.)
Ф. Р.-1824. Херсонський окружний комісар (гебітскомісар),
(1941-1944 роки)
Оп. 1. Обіжчики імперського уряду про порядок оплати праці та
забезпечення німецького населення промисловими та продовольчими
товарами (1942-1943 роки)
2.108. Спр. 1. Херсонський обласний комісар м. Херсон. Накази,
циркуляри

та

інструкції

імперського

міністра

України

про

склад
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управлінського

апарату

в

окупованих

східних

районах,

про

облік

награбованого майна, про порядок прийому на роботу жінок і громадян
національної помісі та інше. Проект структури Херсонської міської комісара.
Список молодіжних керівників, - 99 арк.
2.109. Спр. 8. Листування з Миколаївським генеральнім комісаром про
організацію діловодства в установах, про торгівлю та роботу транспорту.
Оголошення обласного комісара про введення німецького окупаційного
управління в Херсонській області, встановлення його діяльності, - 40 с.
2.110. Спр. 20. Особиста справа управляючого обласної каси Біркена
Макса, - 18 арк.
2.111. Спр. 22. Особиста справа перекладачки обласного комісаріату
Кляйн Тетяни,15 арк.
2.112. Спр. 24. Особиста справа районного шефа з сільського
господарства Третіна Вернера, - 4 арк.
2.113. Спр. 27. Розпорядження рейхсміністра зайнятих східних
областей, циркуляр Миколаївського генералкомісара про працевлаштування
робітників німецького походження, - 2 арк.
2.114. Спр. 30. Накази, циркуляри генерального комісара та листування
з ним про мобілізацію транспортних засобів та людських ресурсів на
збирання врожаю, про боротьбу з партизанським рухом, роботи каральних
органів,

відомості

про

сільськогосподарські

об’єднання,

організації

суспільства з обробки землі України, - 4 арк.
2.115. Спр. 56. Розпорядження, положення, циркуляри рейхскомісара
України,

головного

шефа

СС

і

поліцаїв

України,

Миколаївського

генерелкомісара, листування з ними про порядок і розміри оплати праці
німців Рейху, фольксдойче, місцевого населення, облік робочої сили у
м. Херсон, - 24 арк.
2.116. Спр. 73 Херсонська пожежна охорона, акт обстеження
приміщення гебітскомісаріата - 74 арк.
2.117. Спр. 83. Заяви, листування про призначення вчителів німецьких
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шкіл, список вчителів - фольксдойче Херсонської школи, - 9 арк.
2.118. Спр. 84. Заяви, листування з Миколаївським генералкомісаром та
Шлангердорфською поліцією про службу і оплату праці працівників
фольксдойче, - 7 арк.
2.119. Спр. 85. Довідки, свідоцтва про смерть фольксдойче міста
Херсон (1942-1943 роки), - 6 арк.
2.120. Спр. 255. Розпорядження Рейхскомісара України про порядок
змін імен та прізвищ для фольксдойче, повідомлення Херсонському
німецькому відділу РАГС про бажаючих змінити імена та прізвища (А-Б), 48 арк.
2.121.

Спр. 256.

Повідомлення

німецького відділу РАГС

про

фольксдойче бажаючих змінити імена та прізвища (В-Д), - 49 арк.
2.122.

Спр. 257.

Повідомлення

німецького відділу РАГС

про

фольксдойче бажаючих змінити імена та прізвища (Е-І), - 19 арк.
2.123.

Спр. 258.

Повідомлення

німецького відділу РАГС

про

фольксдойче бажаючих змінити імена та прізвища (К), - 52 арк.
2.124.

Спр. 259.

Повідомлення

німецького відділу РАГС

про

фольксдойче бажаючих змінити імена та прізвища (Л-М), - 32 арк.
2.125.

Спр. 260.

Повідомлення

німецького відділу РАГС

про

фольксдойче бажаючих змінити імена та прізвища (Н-Р), - 50 арк.
2.126.

Спр. 261.

Повідомлення

німецького відділу РАГС

про

фольксдойче бажаючих змінити імена та прізвища (С), - 38 арк.
2.127.

Спр. 262.

Повідомлення

німецького відділу РАГС

про

фольксдойче бажаючих змінити імена та прізвища (Т-Х), - 41 арк.
2.128.

Спр. 263.

Повідомлення

німецького відділу РАГС

про

фольксдойче бажаючих змінити імена та прізвища (Ц-Я), - 48 арк.
2.129. Спр. 264. Довідки, свідоцтва про народження фольксдойче
м. Херсон (09.08.-27.10.1943 рік), - 6 арк.

186
3. Збірники документів і матеріалів, довідники
3.130. ВЧК/ГПУ/НКВД/КГБ : документы и материалы [под. ред.
Ю. Фельштинского]. – М. : Издательство гуманитарной литературы, 1995. –
272 с.
3.131. Документи державного архіву Одеської області з історії Другої
світової війни та її наслідків: огляд фондів / ДАОО [уклад.: Білоусова Л.Г.,
Гейтан О.Г., Деречина В.П., Желясков С.А., Мартиненко О.В., Маковецька
С.О., Малінова Г.А., Набока О.М., Філіпченкова Н.А., та ін.] – Одеса; 2009. 27 с.
3.132. З матеріалів «Окремої папки». Документи вищого політичного
керівництва України // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. / Гол. редколегія
наук.-документальної серії книг "Реабілітовані історією". Співзасновники Інститут історії України НАН України, СБУ, держ. к-т архівів України,
всеукр. спілка краєзнавців. – № 1/2., К. :1995. - 399 с.
3.133. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні у
документах: Збірник німецьких архівних матеріалів. - Львів. - 1997. т. 1-4., 657 с.
3.134. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні: Збірник
документів і матеріалів [упоряд. А.А. Батюк, І.Л. Будич (керівник), П.М.
Костриба та ін.]. – К. : Держполітвидав УКСР, 1963. - 35 с.
3.135. Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета
СССР. 1938-1975. - Т.3. - М. : Известия, 1975. - 478 с.
3.136. Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и
реабилитации жертв политических репрессий. – М. :Республика 1993. - 224 с.
3.137. Совет немцев Украины. Подборка документов и материалов. /
сост. А. Дингес. - Донецк – 2011. - 90 с.
3.138. Сталинские депортации 1928-1953: документы / под общ. ред.
акад. А.Н. Яковлева; [сост. Н.Л. Поболь, П.М. Полян]. – М. : Международный
фонд «Демократия»: Материк, 2005. - 904 с.
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3.139. Таран І.М. Облікова картка громадянина, що зазнав політичних
репресій. // Архів редакційно-видавничої групи «Реабілітовані історією» при
Миколаївській облдержадміністрації, Миколаїв - 2002. - 4 с.
3.140. Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради,
постанов і розпоряджень уряду УРСР: в 7 т., т.2: 1942-1951 рр. / Ред.-упоряд.
Степан Давидович Михальчук [б. м.]. - Держполітвидав - УРСР, 1963. - 848 с.

4.Індивідуальні монографії
4.141. Бажан О. Холодне українське літо 1953 року (проведення амністії
1953 року в Українській РСР перебіг, масштаби, наслідки) / О. Бажан //
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика – К., 2009.- вип. 15. – 309 с.
4.142. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953 р.:
Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: у 2-х кн. / Іван
Григорович Білас. – К.: Либідь, Військо України, 1994. – Кн. 1. – 432 с.; Кн.
2. – 688 с.
4.143. Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в
СРСР (1917–1941 рр.): Джерелознавче дослідження / Сергій Іванович
Білокінь. – К.: НАН України, Інститут історії України, 1999. - 447 с.
4.144. Бугай М.Ф. За повідомленням НКВС СРСР, були переселені…
«Про депортації населення з України у 30-40-і роки» / М.Ф. Бугай - К; 1995. 96 с.
4.145. Васильчук В.М. Німці в Україні. Історія і сучасність (друга
половина ХVІІІ - початок ХХІ). / Володимир Миколайович Васильчук.- К. :
Вид. Центр КНЛ, 2004. - 471 с.
4.146. Винниченко І. Україна 1920-1980-х: депортації, заслання,
вислання. / І. Винниченко – К. : Рада, 1994. - 125 с.
4.147.

Заковоротний

Д.И.

Немцы-колонисты

в

Северном

Причерноморье (1803-1944 гг.) / Дмитрий Иванович Заковоротний –
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Николаев: Издательство Ирины Гудым, 2009. - 152 с.
4.148. Кудряченко А.І. Вихідці з німецьких земель на теренах України:
минуле та сьогодення. / Андрій Іванович Кудряченко. - К. : Наукова думка,
1995. - 73 с.
4.149. Леснов М. Твой долг перед родиной. / М. Леснов – М. 1945. 36 с.
4.150. Леснов М. Родина зовет. / М. Леснов – М. 1946. - 54 с.
4.151. Никитин В.И …На круга своя. История прихода евангелическолютеранской церкви Христа Спасителя. - Николаев: Издательство Ирины
Гудым, 2006. - 320 с.
4.152. Никитин В.И. Ожившая память поколений – Николаев:
Издательство Ирины Гудым, 2010. - 132 с.
4.153. Нікольський В.М. Репресивна діяльність органів державної
безпеки в СРСР України (кінець 1920-х – 1950-ті рр.): історико-статистичне
дослідження монографія / Володимир Миколайович Нікольський. – Донецьк:
вид. Донец. нац. ун-ту, 2003. - 623 с.
4.154. Павленко М.I. «Біженці» та «переміщені особи» в політиці
імперіалістичних держав (1945-1949 рр). / М.І. Павленко К.: Наук. Думка,
1979. - 123 с.
4.155. Плесская Э. Г. Немцы Причерноморья / Э. Г. Плесская. - Одесса:
Астропринт, 2008. - 136 с.
4.

156.

Салата О.О.

Формування

інформаційного

простору в

Рейхскомісаріаті «Україна» та в зоні військової адміністрації (1941-1944). /
О.О. Салата. - Донецьк: Норд-прес, 2010. - 362 с.
4.157. Таран И.М. Это мы в грехе, подлости и ненависти. / И.М. Таран.
– Одеса: Самиздат, 1947. - 453 с.
4.158. Тарнавський I.C. Нацистська політика германізації Українських
земель у роки Другої світової війни / І.С. Тарнавський. / Історичні і
політологічні дослідження [гол. ред. П.В. Добров та ін.]. – 2009. № 31.
Донецьк: Донецький національний інститут, 2009. – С.147-154.
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4.159. Чирко Б. В. Національні меншини в Україні (20–30 роки ХХ ст.) /
Богдан Володимирович Чирко. – К.: Асоціація «Україно», 1995. – 215 с.
4.160. Шайкан В.О. Колабораціонізм на території Рейхскомісаріату
«Україна» і військової зони в роки Другої

світової війни / Валентина

Олексіївна Шайкан. – Кривий Ріг.: Мінерал, 2005. - 466с.
4.161. Шитюк М. М. Масові репресії проти населення Півдня України в
20-50-ті роки ХХ століття / Микола Миколайович Шитюк. – К.: Тетра, 2000. 532 с.
5. Колективні монографії.
5.162. Гончаренко О.М., Куницький М.П., Лисенко О.Є. Система
органів місцевого управління на території Рейхскомісаріату «Україна» та
«військової зони». 1941–1944 рр. / О.М. Гончаренко, М.П. Куницький,
О.Є. Лисенко / НАН України. Ін-т історії України. — К., 2014. — 151 с.
5.163. Лисенко О.Є., Муковський І.Т. Звитяга і жертовність: Українці на
фронтах Другої світової війни. / О.Є. Лисенко, І.Т. Муковський. – К.: Пошук
– вид. агентство «Книга пам’яті України», 1997. – 567 с.
5.164.

Лисенко

О.

Є.

Питання

методології

та

історіографії

історіописання Другої світової війни як самостійна субдисципліна // Україна
в Другій світовій війні: погляд з XXI століття. Історичні нариси / НАН
України. Інститут історії України. - К.: НВП Видавництво Наукова думка»,
НАН України, 2010. - Кн. 1., - 9-43 с.
5.165.

Лисенко О.Є.,

Вронська Т.В.,

Тюремний

мартиролог

окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів / Ред. кол.:
В.А. Смолій, О.В. Бажан, Т. В. Вронська, О.Є. Лисенко та ін. НАН України.
Інститут історії України; Галузевий державний архів Служби безпеки
України; Галузевий державний архів МВС України; Центральний державний
архів громадських об’єднань України. – Харків: Права людини, 2014. - 584 с.
5.166. Німці Півдня України: Історія і сучасність: монографія [авт.: М.
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Шитюк (кер.), В. Шкварець та ін.]. - Миколаїв: Редакційно-видавничий відділ
МДУ ім. В. Сухомлинського, 2009. - 424 с.
5.167. Одеський мартиролог: Дані про репресованих Одеси і Одеської
області за роки радянської влади: [у 4-х т].- Т. 2 / [упоряд.: Л.В. Ковальчук, Г.
О. Разумов]. - Історико-меморіальне видання.- Одеса: ОКФА, 1999. - 800 с.
5.168. Одеський мартиролог: Дані про репресованих Одеси і Одеської
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