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В  КІНЦІ  XVIII – НА  ПОЧАТКУ  XX  СТОЛІТТЯ

(історіографічний  огляд  проблеми)

Статтю присвячено комплексному дослідженню стану розробки теми “Волинські німці
в кінці XVIII – на початку XX ст.” Розглядається історіографія проблеми та джерельна
база, починаючи з XIX ст. і до кінця 90-х рр. XX ст.

Der Artikel ist der komplexen Untersuchung des Niveaus vom Thema “Woliner Deutschen Ende
des XVIII. – Anfang des XX. Jahrhunderts” gewidmet. Es wird die Historiographie des Problems
und Quellenbasis untersucht, beginnend vom XIX. Jahrhunderts bis zum Ende der 90. Jahre des
XX. Jahrhundert.

Проблеми історії німців України в цілому і Волині зокрема давно цікавили вчених. Але в
багатьох загальних роботах з питань соціально-економічного розвитку, освіти, етнографії,
краєзнавства міграційні процеси серед німецького населення Волинської губернії у XVIII – на
початку XX ст., їхнє господарське, культурне життя не знаходили достатнього відображення.
Якщо до Жовтневої революції з’явилося чимало праць, які в контексті загальноімперських
проблем висвітлювали історію появи німців у різних регіонах Росії, то в радянські часи,
особливо в 20-х роках, про колоністів писалося дуже скупо.

Значно ширше розроблялася ця проблема зарубіжними авторами, зокрема німецькими.
Найбільший вклад у вивчення історії німців Волині внесли колишні вихідці з її теренів, які виїхали
до Німеччини, США, Канади, а також і ті, що залишилися проживати в колишньому СРСР.

 З кінця 30-х і до другої половини 80-х рр. ХХ ст. проблеми виникнення німецьких колоній в
Україні та її регіонах фрагментарно відображалися в роботах з етнографії, народонаселення
тощо. Лише з кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. українські вчені почали активніше звертатися
до проблем історії німців в Україні.

Сподіваємося, що історіографічний огляд літератури та коротка характеристика джерел з
історії німецьких колоній на Волині дасть можливість глибше вивчити та висвітлити цю проблему.

 В імперській Росії інтерес до вивчення стану німецьких колоній на її теренах у цілому та
Волині, зокрема, з’явився в XIX ст. 1

Зацікавленість до вивчення етнічного складу Росії та її окремих регіонів різко зросла в
60-х рр. XIX ст., що було пов’язано з великим напливом іноземців в імперію. У цей період
вийшли роботи П.І. Кеппена, А. Клауса 2. Однак відомості про німців Волині у названих
працях були незначні.

У 70 – 80-х рр. XIX ст. з’явились праці А. Вороніна, П. Чубинського, А. Забєліна 3. Перший
з авторів, описуючи іноземну колонізацію Південно-Західного краю в цілому та Волині, зокрема,
фактично обходить 30-ті роки XIX ст., коли потік колоністів у регіон був досить значним.

Певний вклад у вивчення німецької меншини Волині вніс П. Чубинський, подавши у своїх
“Трудах…” коротку довідку про життя та побут німців Волині, їх кількість, ареал розселення.
Однак окремі сторони життя колоністів не були висвітлені. До того ж автор допустив ряд
неточностей, часом матеріал подано однобоко.

Стосовно дослідження А.Забєліна, то це фактично була перша праця, в якій значна увага
приділялася дослідженню німців Волині, наводилися дані про їхню чисельність, особливості
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розселення, види господарської діяльності. Проте життя й діяльність німців автор здебільшого
показує з негативного боку, і це дещо зменшує цінність дослідження.

У кінці 80-х рр. ХІХ ст. в журналі “Русский вестник” А. Вєліцин опублікував ряд статей, які
започаткували антинімецькі мотиви у російській історіографії 4. Окрім його праць тут
друкувалися й інші матеріали про німецьку колонізацію. Так, у 1890 р. в розділі “Внутреннее
обозрение” був опублікований огляд під назвою “Немцы на Волыни” 5, де подано загальну
характеристику німецької колонізації регіону з 1781 по 1890 рр. При цьому автор робив висновок
про онімечення краю.

З інших позицій дивилися на цю проблему німецькі дослідники, які проживали в Росії. Окремі
з них наводили значний фактичний матеріал про німецьких колоністів, ідеалізували їхні
порядки, досягнення 6.

На початку XX ст. науковий інтерес до німецької проблематики дещо ослаб, проте з новою
силою активізувався напередодні та в роки Першої світової війни. Праці цього періоду можна
розділити на дві групи. Дослідження А.Е. Богдановського, С.П. Шелухіна, А. Реннікова 7, були
відверто шовіністичними, розпалювали антинімецьку істерію. Попри явну тенденційність цих
робіт, в них міститься певний фактичний матеріал про розселення німців на Волині, їх
землеволодіння, освіту, побут, релігійне життя.

Г. Писаревський, Я. Штах, К. Ліндеман, у своїх працях намагалися дати об’єктивний аналіз
життя німецьких поселенців у Росії 8. До речі, роботи які виходили в дореволюційний період,
в основному торкалися німецької колонізації Півдня Росії і Волинь відображена в них
фрагментарно.

Буремні 1917 – 1920 рр. притупили цікавість дослідників до німецької проблематики в Росії
та Україні. Знову вона проявилася лише в 30-х рр. XX ст. Серед праць цього періоду варто
виділити дослідження С. Нікеля 9. Зацікавленість історією німецьких колоністів у Росії почали
проявляти й закордонні дослідники. Так, в цей час виходить ряд праць німецьких істориків,
зокрема А. Карасека й К. Люка, М. Хенніга 10 та інших.

Початок Другої світової війни припинив роботу радянських істориків над німецькою
проблематикою. Німецькі ж учені продовжили дослідження, і в 1941 – 1943 рр. з’явилися
праці А. Бройєра, К. Штумпа, К. Шьопке 11.

У післявоєнний період радянські вчені-історики фактично не зверталися до розробки
проблем німецьких колоністів. Лише ряд узагальнюючих праць з питань народонаселення,
певною мірою відображали процеси колонізації окремих регіонів України. Це праці А.Г. Рашина,
В.І. Наулка, В.М. Кабузана, С.А. Макарчука 12, в яких німецька національна меншина
відображена досить фрагментарно. Це пояснювалось тим, що з ідеологічних міркувань
радянські історики з 50-х та до початку 80-х рр. XX ст. практично обходили увагою проблеми
національних меншин.

Тим часом німецькі вчені в ці роки підготували ряд досліджень. Так, у 1954 р. в Штутгарті
колишніми “російськими німцями” засновано часопис “Heimatbuch” (“Краєзнавча книга”), де
друкувалися праці Ф. Рінка, К. Штумпа 13. Про німецьких колоністів писали й окремі українські
вчені, які проживали за межами СРСР 14. Варто зазначити, що вищеназвані праці не містять
повного аналізу появи німців на теренах Волині, їхнього життя та діяльності.

У 1990-х роках в українській історіографії з’явилися дослідження І.М. Кулініча, Н.В. Кривець,
В.І. Сергійчука, А.І. Кудряченка, М.І. Панчука, Б.В. Євтуха, М.Г. Щербака, В.І. Наулка,
О.О. Рафальського 15 та інших, у яких певне місце відводилося проблемам німецької
колонізації України.

1990-ті роки стали періодом пожвавлення краєзнавчої роботи і саме краєзнавці внесли
помітний вклад у дослідження окремих сторінок життя волинських німців 16. Деякі аспекти
колонізації регіону знайшли відображення в роботах О.М. Іващенко та Ю.М. Поліщука 17.

У ряді дисертацій цього періоду аналізувалася життєдіяльність основних етнічних груп
Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Зокрема, цій проблематиці були присвячені
дисертаційна робота та монографія М.В. Бармака і дисертація В. Надольської 18. Однак в них
німці не виступали окремим об‘єктом дослідження, а розглядалися паралельно з іншими
етнічними групами.

Аналіз німецької колонізації Волині 19, починаючи з 60-х років ХІХ ст. і до 1914 р. подано в
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дисертаційній праці М.П. Костюка. Однак як початок їх розселення в краї, так і масова
депортація у 1914 – 1915 рр., автором не розглядаються.

У тих же 1990-х роках активізувалося вивчення історії колонізації Волині й німецькими істориками
(праці М. Арндта, Х. Шмідта, Б. Праксенталера, Д. Нойтатца 20 та інших). Частину праць було
опубліковано в німецькомовному часописі “Wolhynische Hefte” (“Волинські зошити”) 21.

Історія появи колоністів на Волині, їхнє життя та діяльність певним чином відображена в
спільній праці німецьких “волинян” та Житомирського науково-краєзнавчого товариства
дослідників Волині 22.

Джерельну базу дослідження складають і раніше опубліковані, і вперше залучені до
наукового обігу документи та матеріали, які поділяються на кілька груп.

До першої фактологічної групи джерел входять неопубліковані матеріали. Насамперед це
стосується документів Центрального державного архіву України у м. Києві. Особливе місце
серед них займає фонд Канцелярії Київського, Подільського і Волинського генерал-
губернатора (ф. 442), де міститься найбільше матеріалів про німців Волині. Важливим для
вивчення німецької школи є фонд Управління Київського навчального округу (ф. 707).

Багато цікавого про поведінку німецьких колоністів, їхнє ставлення до місцевого населення
містить фонд Прокурора Київської судової палати (ф. 317). Ряд важливих відомостей
зберігають джерела фонду Помічника начальника Волинського головного жандармського
управління в Житомирському, Овруцькому і Старокостянтинівському повітах (ф. 1599). Окремі
аспекти діяльності німців відображено у фондах Канцелярії Київського окремого цензора,
Київського тимчасового комітету у справах друку та інших (ф. 294, 295).

Досить цінну інформацію містять документи Державного архіву Житомирської області
(ДАЖО). Зокрема, документи, зібрані у фонді Волинської губернської землевпорядкувальної
комісії (ф. 226), подають різноманітні відомості про хутірські господарства німців, клопотання
про купівлю землі тощо.

Фонд Волинська палата державного майна (ф. 58) охоплює період з 1840 по 1866 рр. і
зберігає документи про переселення менонітів на державні та приватні землі.

У фонді Канцелярії Волинського губернатора (ф. 70), зібрано 910 документів (з 1793 до
1917 рр.). В них подано відомості про німецьких поселенців, які проживали в губернії. В роботі
також використано окремі матеріали інших фондів ДАЖО.

Другу групу джерел склали законодавчі акти вищих органів влади імперії, опубліковані в
“Своде законов Российской империи”. Правові документи, вміщені тут, дають змогу вивчити
систему управління німецькими колоніями та регламентування їхнього внутрішнього життя.

Третя група джерел статистичні видання. Це Матеріали Всеросійського перепису 1897 р.,
огляди Волинської губернії та Пам’ятні книжки. З них можна почерпнути статистичну інформацію
про стан господарств колоністів, їхню зайнятість у промисловості, ремісництві тощо.

Четверту групу джерел склали матеріали офіційної періодичної преси Росії та Волинської губернії
– журнали “Русский вестник”, “Вестник Европы”, газети “Киевлянин”, “Волынские губернские
ведомости”, а також неофіційні видання – “Волынь”, “Жизнь Волыни”, “Волынская земля”.

Досить цінну інформацію містить п’ята група джерел, а саме німецькомовні часописи
“Wolhynische Hefte”, “Heimatbuch”, а також газета російських німців “Neues Leben”. Німецькі
джерела дають різноманітну інформацію про життя колоністів на Волині. Більшість робіт
насичена ілюстраціями, картами, схемами тощо.

Таким чином, огляд джерел свідчить про наявність достатньої бази для різнобічного
висвітлення історії волинських німців у кінці XVIII – на початку XX ст.
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