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фольксдойче, які з тих чи інших причин не евакуювались на Захід і 
залишились в Україні, або тих, кого згодом примусово повернули у процесі 
фільтрації. Історіографія питання представлена нечисельними публікаціями 
переважно російських (А. А. Герман, М. Ф. Бугай, В. Н. Земсков) і 
німецьких дослідників (А. Айcфельд). У більшості робіт висвітлення 
репресивної політики радянської влади проти етнічних німців розглядається 
побіжно і загально. Варто відзначити і те, що чимала кількість фондів у 
колишніх радянських архівах залишається недоступною для дослідників. 
Таким чином, це певною мірою є неабиякою перешкодою. Хоча помітні 
позитивні зрушення можна спостерігати зараз в Україні, де, зокрема, фонди 
галузевих архівів стали доступнішими для науковців, ніж у попередні роки. 

Метою даної публікації є загальне висвітлення деяких маловідомих 
подробиць організації і проведення процесу репресивної політики 
радянської влади щодо етнічних німців у період з 1943 по 1945 роки.  

Під час німецької окупації України фольксдойче зайняли привілейоване 
становище, лише завдяки власній етнічній приналежності. Після зміни 
ситуації на фронті, восени 1943 року, війська Німеччини крок за кроком 
відступали на Захід. Через це переважна більшість етнічних німців була 
змушена або добровільно, побоюючись репресій, або примусово залишати 
свої домівки і поспішно евакуюватись. 

Відновлюючи свою владу на повернених землях України, радянські органи 
безпеки розпочали фільтрацію місцевого населення. Місцеві німці серед усіх 
колабораціоністів зайняли окреме місце. Представники НКВС проводили їх 
неофіційний облік. Так, у доповідній записці на ім’я Круглова від 13 жовтня 
1943 року було повідомлено, що на території одного із районів Сталінської 
області залишилось 15 осіб німецької національності. Уже наприкінці цього 
року Л. Берія повідомив Й. Сталіну про наміри заарештовувати усіх 
фольксдойче і виселити до Алтайського краю. Тих, на кого вистачить доказів 
про співпрацю з окупаційною владою, нарком пропонував віддати під суд 
військового трибуналу. Невдовзі вийшла спеціальна директива № 20 про 
потребу проведення репресій серед фольксдойче. 7 січня 1944 року Берія 
підписав наказ про створення спеціального Чорногорського табору у 
Красноярському краї для фольксдойче, яких виявили у різних областях 
України. Траплялись випадки, коли дії НКДБ-НКВС були протизаконними. 
Наприклад, жінки-німкені, чоловіки яких належали до іншої національності та 
воювали на фронті, не підпадали під положення про виселення. Але органи 
держбезпеки не звертали на ці «дрібниці» особливої уваги. 

В одному з документів від 14 червня 1944 року голова відомства Рясний 
повідомив, що у результаті виконання директиви Берії було заарештовано 
1.572 особи.  

Наприкінці війни чимало етнічних німців унаслідок репатріації було 
повернуто на Україну. Але затримались вони тут не надовго, оскільки після 
чергової перевірки їх також відправили до Сибіру.  

Чимало тих німців, яких оминула гірка доля, було внесено до 
спеціальної картотеки. Підставою для цього міг стати будь-який документ, 
де траплялась згадка про особу (перепустка, продуктова картка, список 
«народних німців» тощо). Згодом, у результаті цієї роботи було випущено 
«Справочник-список фольксдойче и рейхсдойче, проживавшие на Украине в 
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период немецко-фашистской оккупации 1941–1944 гг.» І та ІІ томи. Через 
невідомі причини інші томи цього видання не вийшли. 

Отже, трагедія сотень тисяч етнічних німців у Радянському Союзі 
полягала у тім, що вони опинились заручниками ситуації, де головною їх 
провиною була перш за все їхня національність. 
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В настоящее время очевидно, что в условиях построения «рыночного 
социализма» Китайская Народная Республика испытывает серьёзные проблемы 
с идеологическим обоснованием своих политических решений. В условиях, 
когда «плановая экономика – главное, рынок – вспомогательное», старая 
марксистская догматика проявляет свою нежизнеспособность. Переход к 
рыночной экономике оказал сильное влияние на социальную психологию, на 
образ поведения китайцев. Реформы изменили образ жизни людей, расшатали 
их традиционные представления. Претерпели серьёзных изменений ценностные 
ориентации. Погоня за материальными выгодами стала для многих жителей 
Поднебесной целью и смыслом жизни. Объектом, культом поклонения 
становятся деньги, добывание которых превращается в страсть и главную цель 
жизни. Дабы пресечь тлетворное влияние рыночных реформ и сохранить 
нетронутыми психологические основы Поднебесной Компартия Китая решила 
обратиться к культурному достоянию прошлого – конфуцианской традиции, 
которая веками являлась краеугольным камнем китайской культуры и морали. 
По мнению руководства КПК, именно конфуцианство позволит увязать 
проблему гражданской нравственности с экономическими преобразованиями, 
предотвратить нарастающий кризис в китайском обществе. 

Подобные веяния в «социалистической» стране кажутся ещё более 
удивительными, если учесть, что менее полвека назад, в годы «культурной 
революции» (1972–1976), китайская нация была мобилизована на борьбу с 
Конфуцием, в котором Коммунистическая партия Китая увидела 
«реакционера», стоявшего на пути прогрессивного развития общества КНР. Не 
в первый раз в истории Китая государственная власть пыталась искоренить 
конфуцианство, но вторая общегосударственная антиконфуцианская кампания 
отличалась от первой (213 г. до н. э.) тем, что канонические книги не сжигались, 
но заново интерпретировались все основные раннеконфуцианские понятия, и 
трактовались они в негативном плане. 

Одной из основных причин такого отношения было стремление лидеров 
жёсткой административной командной системы как можно скорее воспитать 
новую личность, образно именуемую «листом чистой белой бумаги». Но 
воспитание молодёжи в духе доносительства на родителей, 
пренебрежительного отношения к старшим по возрасту было невозможно 
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без пересмотров национальных стереотипов поведения. В условиях 
маоистского режима, стремившегося подчинить человека, порвать 
традиционные семейные связи, традиционные этические нормы стали 
мешать воспитанию нового поколения. Ещё на первом этапе «культурной 
революции» донос на родителей был объявлен похвальным деянием. В годы 
кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» были отвергнуты как 
реакционные все основные постулаты учения Конфуция, сам Конфуций 
представлялся как апологет рабовладельческой идеологии, ненавидящий 
прогресс и презиравший простых людей. Борьба с его учением была умело 
использована и во внутрипартийной борьбе, когда все оппозиционеры 
автоматически считались сторонниками конфуцианства, а значит — 
реакционерами и правоуклонистами. 

Данная кампания нанесла неимоверный урон нравственности китайского 
народа, но не смогла окончательно разрушить веками воспитываемые в нём 
моральные устои. 

После отстранения от власти «банды четырёх», Хуа Гофэна и прочих 
выдвиженцев «культурной революции», новые лидеры КПК в поисках 
твёрдой идеологической опоры обратились не к марксистким догмам, а к 
конфуцианской этике. Ею пронизана идея общества «малого благоденствия» 
(сяокан) Дэн Сяопина, идея «трёх народных представительств» Цзян Цзэминя 
(исследователи склонны видеть в ней аналогии с учением конфуцианского 
учёного Мэн-цзы) и, очевидно, учение о «социальной гармонии» нынешнего 
лидера КНР Ху Цзиньтао. Кроме того, конфуцианские нормы морали широко 
пропагандируются во внешней политике и в экономике, в качестве моральных 
регуляторов рыночных отношений. 

Таким образом, менее чем за полувековой период взаимоотношение 
конфуцианского учения и государственной власти в КНР претерпело 
серьёзные изменения. Китай продемонстрировал неприятие ценностей 
западной модели, противопоставив ей свою традиционную базу, 
дальнейшая интеграция которой в политическую и экономическую жизнь 
обещает создать уникальную модель развития общества. 
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Історія Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття тісно 
пов’язана із військовим чинником, саме він став опорою і головною 
рушійною силою проведення на захоплених землях ряду політичних і 
соціально-економічних перетворень та оформлення регіону у вірнопіддану 
складову самодержавства. Привнесена військово-ієрархічна модель 
управління передбачала утримання на території Південно-Західного краю 
величезної кількості регулярних збройних підрозділів із якими 
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пов’язувалось виконання численних повинностей: рекрутської, квартирної, 
підводної, постачання провіанту, фуражу, будівництво і утримання 
армійських споруд, відведення табірних місць, пасовищ й сінокосів.  

Вплив імперського військового контингенту на суспільно-політичне 
життя Південно-Західного краю сьогодні залишається ще малодослідженим, 
це зумовлює актуальність і новизну означеної проблеми та необхідність 
з’ясування стратегічної ваги Правобережжя у системі імперських відносин і 
визначення місця й ролі армійських підрозділів у повсякденному житті 
населення цього регіону. Методологічну основу розвідки склали історико-
хронологічний, проблемний, порівняльний методи розгляду матеріалу, 
принципи об’єктивності й історизму. 

Зауважимо, що історія Правобережної України означеного періоду стала 
предметом розгляду багатьох науковців Л. Баженова, А. Гуменюка, 
Н. Щербак , М. Бармака, С. Борисевича, В. Шандри, А. Філінюка, 
С. Сидорука, С. Єсюніна та інших. Головну фактологічну частину нашої 
розвідки склали архівні документи губернських і місцевих органів влади, 
законодавчі акти самодержавства, матеріали військового відомства, 
періодичні видання, публікації вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Найважчою і найтрагічнішою із повинностей, яку запровадили на 
Правобережжі одразу після приєднання до імперії, була рекрутчина, 
системність її виконання наштовхнулася на ряд перешкод, що пов’язувались 
із регіональними й етнічними особливостями територій. На військову службу 
чоловіків призивали з так званих «тяглих станів», близько 20% населення від 
солдатчини звільнялось. Зауважимо, що витрати на організацію і проведення 
призовів були величезними (на одну душу припадало від 23 до 40 руб. за 
новобранця), а службові порушення і зловживання масовими. 

Військова служба використовувалась урядом з фіскальною метою через 
введення системи казенного вербування і продаж «залікових квитанцій», і 
як засіб розправи над ненадійними елементами. 25-ти річна муштра 
сприймалася населенням як смертний вирок, через постійні збройні 
кампанії, епідемії, погане продовольче й медичне забезпечення із війська 
поверталися одиниці, а ухиляння, переховування, втечі, умисні каліцтва 
сягнули величезних масштабів.  

Не менш виснажливою для мешканців Правобережжя була підводна 
повинність, яка позбавляла господарства необхідної тяглової сили. 
Військове і цивільне відомства вимагали постачання підвод і коней для 
перевозу ратних речей і амуніції, рекрутських і арештантських партій, 
транспортування службовців. Згідно статистичних даних у 1814–1816 рр. 
вартість повинності сягнула 3.791.571 руб., а виконання натуральних 
зобов’язань супроводжувалося численними зловживаннями і порушеннями.  

У безпосередньому зв’язку із підводною перебувала й квартирна 
повинність, стрімке зростання чисельності російської армії із 446 тис., у 
1801 р. до 1.124 тис. у 1853 р. вимагало збільшення місць для її розміщення. 
Постій військ проводився на «просторових квартирах» у населених пунктах 
і в таборах, окрім надання житлових приміщень мешканці зобов’язувались 
постачати команди провіантом й приваркою, доглядати, годувати 
армійських тварин, виділяти пасовища і сінокоси, будувати військові 
об’єкти. Правобережжя, як регіон величезного скупчення військ постійно 


