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Анотація 

В статті розглянуто основні наукові праці, присвячені питанню соціально-економічного розвитку 

німців та менонітів Таврійської губернії. Розглядаються регіональні та загальні праці, які розкривають 

культуру, побут, духовне життя німецькомовного населення. Також окремо розглядаються праці німець-

комовних авторів, які походили переважно з середовища місцевого колоністського духівництва. Ці до-

слідження містили різноманітні матеріали щодо внутрішнього життя колоністських громад Півдня 

України. 

Аналізуються наукові праці, які стосуються німецьке землеволодіння на Півдні України на початку 

ХХ ст. і, особливо, у роки першої світової війни. 

Abstract 

The article deals with the main scientific works devoted to the issue of socio-economic development of the 

Germans and Mennonites of the Tavrian gubernia. It discusses regional and general works that reveal the culture 

and spiritual life of the German-speaking population. Also, the works of German-speaking authors, which origi-

nally came from the local colonial clergy, are considered separately. These studies contained a variety of materials 

on the internal life of colonial communities in the South of Ukraine. The research works dealing with German land 

tenure in the South of Ukraine in the early twentieth century and, especially, during the First World War are 

analyzed. 

 

Ключові слова: німці, меноніти, історіографія, Таврійська губернія, наукові праці. 

Keywords: Germans, Mennonites, historiography, Tavrian gubernia, scientific works. 

 

Серед багатьох народів, які населяють нашу 

країну, особливе місце належить німцям, історія 

яких на Україні своїм корінням сягає доби раннього 

нового часу. Наприкінці ХVШ - на початку ХІХ ст. 

внаслідок широкої іноземної колонізації окраїн 

Російської імперії у багатьох районах сучасного 

Півдня України виникли численні німецькі колонії. 

Німці, разом з іншою німецькомовною групою 

населення – менонітами, відіграли значну роль в 

економічному розвитку цього краю, його сільсь-

кого господарства й регіональної промисловості.  

Культура, побут, духовне життя німецькомов-

них колоній Півдня України впливали на духовно-
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культурне життя українського населення, інте-

грувались в український культурний простір, 

ставши невід’ємним його компонентом. Усі ці про-

цеси вимагають ретельного вивчення, що визначає 

актуальність даної статті. 

Одним з найбільш ранніх зразків такої літера-

тури можна вважати дослідження А. Клауса, у 

якому вперше подано класичну, певною мірою хре-

стоматійну історію німецької колонізації південних 

районів сучасної України. А. Клаус першим 

висвітлив окремі аспекти соціально-економічного 

життя німецьких і менонітських колоній півдня 

України середини ХІХ ст. Зокрема, спираючись на 

матеріали державних ревізій, він вказав на на-

явність у той час великої кількості безземельних ко-

лоністів і масовий характер цього явища, навів важ-

ливі дані щодо колоністського землеволодіння, 

сільського господарства, освіти, тощо. [8, c. 170-

175].  

Проблема німців у Росії привернула до себе 

увагу іншого дослідника того часу – А.А. Вели-

цина. Він певною мірою доповнив дослідження 

свого попередника даними земської статистики се-

редини 80-х років ХІХ ст. щодо розвитку колоніст-

ського землеволодіння на півдні сучасної України. 

На основі цих матеріалів автор зробив висновок про 

швидке поширення колоністського землеволодіння 

на всій території Російської імперії у пореформе-

ний період [4, с. 26-27, 72-74]. 

Більш локальним характером відзначалося до-

слідження його сучасника – Д.А. Багалія, у якому 

висвітлювалася загальна історія півдня сучасної 

України, а “німецьке питання” розглядалось лише 

як її складова. На думку науковця, високий рівень 

розвитку господарства у німецьких і менонітських 

колоністів і швидке зростання їхнього землево-

лодіння у другій половині ХІХ ст. здебільшого були 

спричинені відповідною політикою російського 

уряду, який упродовж тривалого часу надавав ко-

лоністам значних пільг і привілеїв, а замкнутий ха-

рактер існування колоністських поселень не сприяв 

розповсюдженню їх передової агрокультури серед 

місцевого населення [1]. 

Серед інших робіт цього напряму, які з’яви-

лися наприкінці XIX ст., можна відзначити праці 

чиновників Таврійської губернії К. Вернера, 

С. Харизоменова та В.Е. Постникова.  

К. Вернер і С. Харизоменов, спираючись на 

статистичні матеріали 80-х рр. ХІХ ст., вперше 

зробили всебічний аналіз тогочасного соціально-

економічного становища німецьких колоній у 

межах Мелітопольського повіту Таврійської гу-

бернії. Цінність цієї праці полягає в тому, що тери-

торія, обрана авторами для дослідження, – це один 

із тогочасних основних центрів зосередження 

німецьких колоній у південному регіоні, тому 

соціально-економічні процеси, які мали тут місце, 

так чи інакше були характерні для всього німецько-

мовного населення півдня України. Досліджуючи 

економічне становище колоній, ці урядовці неодно-

разово підкреслювали більш високий рівень ро-

звитку сільського господарства у німців, порівняно 

з іншими групами населення регіону. На їх думку, 

це забезпечувалося значними розмірами колоніст-

ського землеволодіння й використанням ко-

лоністами сучасної, як на той час, агротехніки [9]. 

Наголошував на значному впливові німецьких 

господарств на розвиток сільського господарства 

всього південного регіону і К. Вернер. Йшлося, зо-

крема, про розробки й розповсюдження німцями 

більш досконалих сільськогосподарських машин, 

виведення нових продуктивних порід худоби та ін. 

Ці нововведення, за словами дослідника, поступово 

поширювалися серед селян усієї Таврійської гу-

бернії та за її межами [11]. 

Більш критично підходив до цієї проблеми 

В.Е. Постников. Як і його попередники, він також 

високо оцінював внесок німців і менонітів в еко-

номічний розвиток усього південного регіону. Ра-

зом з тим, на його думку, їх сільське господарство 

не було позбавлене серйозних недоліків, які трива-

лий час залишалися поза увагою інших до-

слідників. Це, передовсім, однобічний розвиток са-

мих колоністських господарств, які майже цілком 

орієнтувалися на виробництво зернових культур, 

роблячи інші галузі сільського господарства збит-

ковими, що поступово виснажувало ґрунт і неми-

нуче призводило до зниження врожайності, рутин-

ного ведення господарства тощо. Успіхи німців в 

економічній сфері визначалися не якимись особли-

востями їхньої психології або способом життя, а 

насамперед, економічними причинами [12, с. 192-

195, 305-310]. 

Інтерес до німецької проблематики значно зріс 

у Росії на початку ХХ століття й напередодні пер-

шої світової війни, що знайшло своє відображення 

в нових публікаціях з цієї тематики. Їх автори пев-

ною мірою продовжували працювати в напрямку, 

започаткованому ще А. Клаусом, і розглядали пере-

важно загальні питання історії німецької і ме-

нонітської колонізації у країні. 

Так, німецьке землеволодіння на Півдні 

України на початку ХХ ст. і, особливо, у роки пер-

шої світової війни, стало об’єктом вивчення такого 

дослідника, як К. Ліндеман. На його думку, 

політика російського уряду, спрямована на обме-

ження німецького землеволодіння в роки війни, 

мала негативний вплив на розвиток колоністського 

господарства й економіки південного регіону зага-

лом [10]. 

Серед робіт, присвячених менонітській тема-

тиці, заслуговує на увагу дослідження Ю.М. Бон-

даря, який розглядав історію менонітської ко-

лонізації в Росії (зокрема на території Таврійської 

губернії), починаючи з кінця ХVІІІ ст. Він одним із 

перших висвітлив проблему розвитку менонітсь-

кого землеволодіння у пореформений період та 

інші важливі сторони тогочасного внутрішнього 

життя менонітської спільноти, проте, на наш по-

гляд, не приділив належної уваги питанням еко-

номічного розвитку менонітських поселень у поре-

формений період [2]. 

У цей же час публікувалися окремі праці 

німецькомовних авторів, які походили переважно з 

середовища місцевого колоністського духівництва. 
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Історію своїх співвітчизників у Росії вони розгля-

дали, передовсім, через призму їх духовного життя, 

але разом із тим їх дослідження містили різно-

манітні матеріали щодо внутрішнього життя ко-

лоністських громад Півдня. 

Так, наприклад, Є. Буш у своїй праці звернув 

увагу на розвиток і стан освіти в німецьких люте-

ранських громадах на території Російської імперії, 

зокрема в південних районах сучасної України [3]. 

Інший дослідник – колишній лютеранський свяще-

ник Я. Штах – схарактеризував у своєму до-

слідженні причини колонізації, політику уряду в 

цьому питанні, його взаємовідносини з ко-

лоністами, додавши до цього нариси з життя окре-

мих колоній [13]. Про життя німецьких католиць-

ких колоній цього регіону йшлося в роботі пастора 

К. Келлера, яка вийшла друком у м. Одесі в 1905р. 

[7]. Ці праці доповнили роботи менонітських істо-

риків кінця ХІХ – початку ХХ ст. Д. Еппа і Ф. Іса-

ака, у яких було подано історію менонітських посе-

лень Півдня, розглянуто питання створення нових 

менонітських громад, висвітлено діяльність їх 

окремих видатних релігійних діячів, проблему пе-

реселення менонітів на нові землі тощо [5-6]. 

Аналізуючи загальну картину розвитку доре-

волюційної історіографії даної проблематики слід 

зазначити, що саме вона створила передумови для 

її подальшого наукового дослідження. 
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