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Генрієтта Ґетте відкрила меморіальну дошку органістові Миколаївського католицького костелу Лео 

Ґетте (1908-2002) [7]. А в червні 2013 р. колишні жителі села Блюменфельд (сучасне село Краснопілля) 

та їх нащадки Георгій Церро, Мартін і Лео Нольден, Роза Ріслінг, Матильда Вільгельм, Марія Геер, 

Марія й Олена Кайзер, Валентина Болендер, Франциска Нагель, Лариса Каментінова приїхали на 

батьківщину предків, щоб відкрити пам'ятний хрест німецьким колоністам - засновникам і жителям 

села [8]. 

Пам'ять про німецьку історію Миколаївщини жива завдяки активній позиції та небайдужості 

ентузіастів. Але тільки спільними зусиллями влади, громадськості та меценатів можливо зберегти ту 

спадщину, яка ще залишилася. У 2013 році голова Миколаївського обласного товариства  німців 

України «Wiedergeburt» Ігор Майснер зробив спробу привернути увагу влади до проблем охорони й 

реставрації пам'яток архітектури в колишніх колоніях. Була створена робоча група з вивчення питання 

про постановку на облік об'єктів культурної спадщини, проведено виїзне засідання. Однак військові 

події на сході України перешкодили в реалізації планів. 

Стаття 66 Конституції України наголошує на необхідністі збереження культурної спадщини: 

«Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані 

ним збитки». Але безвідповідальність та бездіяльність по збереженню німецької спадщини може 

привести до її скорого повного знищення. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЙ БЕРЕЗАНСЬКОГО ОКРУГУ У 

КІН. XIX СТ. (НА ПРИКЛАДІ ПОСЕЛЕННЯ ЛАНДАУ – С. ШИРОКОЛАНІВКА). 

 
На початку XIX ст. на території Російської імперії відбувається активний колонізаційний 

процес. Землі, які Катерина ІІ отримала у результаті переможної війни проти Туреччини, заселяють 

представники інших національностей. У пошуках спокійного життя та економічного добробуту 

переселенці рухалися і на територію Південної України.  
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Однією із таких народностей стали німецькі поселенці, які освоїли ареал сучасного 

Веселинівського району, заснувавши тут т.зв. «материнські» колонії. Упродовж короткого періоду 

вони, без перебільшення, зуміли перетворити ці місця на квітучий рай. Причини цього слід шукати не 

лише у ментальних якостях – терпіння, працелюбність, далекоглядність – а й у самому укладі життя, 

організації роботи, системі управління колоніями.  

Об’єктом уваги статті стали особливості соціокультурного розвитку німецьких поселень 

Березанського округу у кін. XIX ст., які автор розглядає на прикладі колонії Ландау (сучасне с. 

Широколанівка, Веселинівського району). Характерні риси внутрішнього устрою німецької 

переселенської общини стали фундаментом, на якому формувався їхній діалог не лише із навколишнім 

світом, а й із місцевою владою. 

Олександр Олександрович Веліцин, автор нарису «Немцы в России. Очерки исторического 

развития и настоящего положения немецких колоний на юге и востоке России», пише: «При посещении 

колонии сразу вступаешь в какой-то своеобразный, ничего общего с Россией не имеющий, мир. Другой 

тип людей, иная одежда, чуждый язык» [1]. 

Все життя у Ландау оберталося навколо землі, облаштуванні подвір'я та будинку. Господинею 

в домі була мати, але всі важливі питання, особливо пов'язані з договорами купівлі -продажу, 

вирішувалися батьком як главою сімейства. Він же дбав про поліпшення добробуту нащадків.  

Після смерті батька або визнання його недієздатним, нерухоме майно успадковував молодший 

із синів. При цьому, він був зобов'язаний сплатити частину грошей своїм братам, щоб не залишати їх 

без засобів існування. Мати і незаміжні сестри також залишалися під опікою молодшого сина.  

Вирішальний вплив на виховання підростаючого покоління мав сам спосіб життя у німецьких 

поселеннях. Працьовиті і дбайливі господарі на роботі, колоністи відчували відповідальність і за долю 

своїх дітей. Вони виховували їх особистим прикладом, прищеплюючи любов і повагу до праці. У 

господарстві – особиста участь у всіх роботах, у будинку – повага до батька з матір’ю і старших, 

відсутність будь-яких особливих надмірностей у побуті. 

У недільні дні колоністи протестантського віросповідання проводили у відпочинку, читанні 

Святого Писання. А ось католики вихідні та свята досить часто зустрічали з горілкою і вином в кабаках 

або будинку. 

Наприклад, Конрад Келлер у книзі «Die Deutsche Kolonien in Südrussland», із сумом пише, що 

округ Лібенталь протягом декількох років не міг позбавитися боргів, і причиною цього, на його думку, 

було те, що «... жители более всего любили стоящие больших денег и отбирающие массу здоровья 

занятия: сюда надо причислить пьянство, восьмидневные престольные праздники, трех-, 

четырехдневные свадьбы и многодневную мышиную возню с крестинами детей» [15]. 

Повального і безперервного пияцтва, проте, тут не спостерігалося, хоча в більшості колоній 

були виноградники і винні лавки. Цьому, значною мірою, сприяла і система покарань за різного роду 

правопорушення, яка активно підтримувалася місцевою імперською владою: «Всякая вражда между 

жителями, частые ссоры и наклепы должны быть пресекаемы всякими мерами со стороны 

начальства; так же точно эти начальники всеми силами должны истреблять между колонистами 

роскошь, а в первую очередь мотовство (расточительность). Роскошь разумеется то, если кто 

неумеренные имеет расходы в своем доме, частные сборища гостей и сему подобное подающее повод 

к расточению имение. Мотовство же есть картежные и прочие на деньги и вещи игры, продажа 

собственного скота или какого другого имения на пьянство или к удовлетворению других страстей» 

[1]. 

У німецьких колоніях розвивалося суспільне життя, кооперативний рух, створювалися страхові 

товариства, сирітські каси, численні кредитні установи. Так, з 1885 р. в Ландау діяла сирітська ощадна 

каса (у трьох повітах Херсонської губернії їх було 8, а також 8 товариств взаємного кредиту, 10 – 

взаємного страхування від вогню) [10]. 

Велика увага приділялася і соціальному забезпеченню. Працювали спеціальна лікарня для 

душевнохворих, притулки для сиріт і престарілих. Один із них розташовувався у Ландау. Існував 
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навіть притулок для невиліковно хворих – прообраз сучасного «хоспісу». Кошти на їх утримання 

відраховувалися сільськими та релігійними громадами, приватними пожертвуваннями окремих осіб. 

Ще в 1848 р. в колонії було відкрито приймальний покій на 4 ліжка, який обслуговувався 

фельдшером. У 1893 р. зафіксовано 9 захворювань на скарлатину, випадків епідемій не спостерігалося 

[7]. 

За допомогою добре налагодженої поштової служби німецькі переселенці підтримували зв'язок 

із навколишнім світом. У Ландау існувало найбільше поштове відділення, відкрите на базі земської 

поштової станції в 1907 р. Його штат складався із начальника, двох чиновників, 2 листонош і сторожа. 

Кореспонденція відправлялася по понеділках, четвергах і суботах у Веселинове, де проходив 

поштовий тракт Вознесенськ-Одеса. 

Просвітницькою діяльністю займалися друковані органи. Першою колоністською газетою, яку 

видавали німецькою мовою, став «Листок поддержки немецких поселенцев в Южной России», який 

виходив із 1845 р. на кошти Попечительного Комитета. У ньому містилися поради із ведення 

сільського господарства, інформація про ціни на продукцію, а також щоденні новини із життя колоній. 

Друкувалися також розповіді повчального змісту, бесіди на релігійні теми. Однак, незважаючи на 

низьку ціну в роздрібному продажі, читачів у цієї газети було мало, і в 1861 році її видання 

припинилося. 

У 1862 р. розпочався друк «Одеської німецької газети». У 1904 році у неї було 4 тис. 

передплатників. Постійна рубрика інформувала громадськість про життя і проблеми німецьких 

колоністів. Виходила вона до осені 1914 р.; у 1919-1920 рр. Її видання на короткий час відновилося [4]. 

У 1913 році жителі Ландауської волості отримували 27 найменувань газет, із них 5 – німецькою 

мовою (320 примірників). Більшість газет виходило в 1-3 примірниках. Найбільш популярною була 

«Дойче рундшау» («Німецький огляд»), яких прибувало 204 екземпляри. «Одеську пошту» отримував 

21 передплатник, «Одеські новини» – 12, «Сільські вісті» – 10, «Одеський листок» – 16 осіб [4]. 

Колоністи отримували 15 найменувань журналів у кількості 41 шт., у тому числі, 13 примірників 

«Ниви», 5 – «Батьківщини», 1 – «Вокруг света». Виходило також 4 медичних і 2 релігійних видання. 

Інформація про успіхи, яких колоністи досягали завдяки наполегливій праці, швидко 

поширювалася навколишніми територіями. Вражене такими подвигами, навіть корінне україномовне 

населення йшло на заробітки до німецьких поселенців, які активно використовували найману працю. 

У «Списках населених місць Російської імперії» читаємо:  «Каждый год русские работники, 

вплоть до Киева и Орла, отправляются целыми сотнями в колонии южных степей, в полной 

уверенности, что их там будутъ хорошо кормить, хорошо с ними обращаться, и они получат 

хорошую заработную плату, причемъ играет важную роль и тот расчет, что они научатся там 

настоящему ведению хозяйства в малых размерах». [11]. 

Від кількості найманих сільгоспробітників залежав і рівень оплати їхньої праці, яка, в 

залежності від величини врожаю і сезону, була на 50-75% вищою, аніж у маєтках місцевих поміщиків. 

У 1905 р. у південній частині Херсонського повіту повний робочий день сільськогосподарського 

працівника (з харчами господаря) коштував 48,2 коп., жінки – 32,5, підлітка – 20,4 копійки. 

О. Веліцин зазначав: «Місцевий працівник заробляє від двох до трьох рублів на день. 

Сільськогосподарські працівники, які приїжджають з Польщі, щоб допомогти з урожаєм, часто 

мають від 200 до 300 рублів протягом робочого сезону» [1]. 

Колоніст-господар, як правило, брав участь у польових роботах нарівні з батраками. При оранці 

праця була організована наступним чином: за першим плугом йшов колоніст, далі наймані працівники, 

в кінці – знову німець.  

Настільки інтенсивна праця та високі вимоги до виконавця роботи не завжди влаштовували 

«заробітчан»: «Нанялись ми до німця» – рассказывал мне один крестьянин – «так не знали потім, як 

вибраця од его. В среду и пятницю обід скромний – все з молоком та мясом. Стали казать, шоб нам 

пісний варили, так де тобі! Не хоче німець; каже, косить не будеш за ті гроші, шо даю. Та ще таке 

тобі верзе про пости, шо луче вуши заткнуть. Терпіли ми, терпіли, та як діждали сроку, 

перекрестились, та драли звідтіля. Потім уже ніколи не стану у німця на роботу» [1]. 
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Уже в роки радянської влади під час створення колгоспів Йосип Пауль із Ландау так оцінив своє 

становище в дореволюційний період: «Я при старом режиме ничего не имел, но жил как человек; хотя 

я служил батраком у буржуя, но был сыт и одет… Что же, возможно, работники одной 

национальности с зажиточными поселенцами и пользовались каками-то льготами, но, скорее всего, 

колонисты-наниматели в этих вопросах были вненациональными и хорошо платили хорошо 

работающим» [7]. 

Наполеглива праця, використання досягнень сільськогосподарської науки і техніки, певна 

допомога з-боку держави дозволили німецьким колоністам увійти до складу кращих господарів 

Російської імперії. 

Ще в 1854 році в «Журнале Министерства Государственных Имуществ» було написано:  

«Колонисты основали благоустроенные колонии в диких местаx, ими занятых, обратили голые степи 

в цветущие поля, развели на них лесные плантации, плодовые сады и огороды, и ввели многие полезные 

улучшения в местных системах земледелия» [2]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Велицын А.А. Немцы в России. Очерки исторического развития и настоящего 

положения немецких колоний на юге и востоке России. – СПб: Тип. Высочайше утвержд. Товарищ. 

«Общественная польза», 1893. – 286 с. 

2. Герман А.А., Плеве И.Р. Немцы Поволжья: Краткий исторический очерк. – Саратов: Изд-

во Сарат. ун-та, 2002. – 144 с. 

3. Гриневич, О., Романенко С. Німецькі колонії Березанського округу (до 200-річчя) [Текст] 

/ О. Гриневич, С. Романенко // Краєзнавчий альманах. – 2010. – №1. – С. 14-24. 

4. Денисюк Н.І. Німецькі поселення Веселинівського краю / Н.І. Денисюк. – Миколаїв: 

Атол, 2009. – 72 с. 

5. З історії Херсонської губернії. 1803-1920 рр.: Збірник документів / Упоряд.: О.І. 

Стукалова; Відп. за вип. В.О. Лебідь, Т.І. Лебідь. – Херсон: Держархів Херсонської області, 2013. – 104 

с. 

6. Клаус А.А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной 

колонизации России. – СПб.: Типография В.В. Нусвальта. – 1869 г. – 554 с. 

7. Матеріали «Кімнати бойової та трудової слави села» Широколанівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

8. Немцы-колонисты в Век Екатерины: сборник документов Российского государственного 

архива древних актов по истории организации немецких колоний в Поволжье / Составители Е. Лыкова, 

М.И. Осекина. – М.: «Древлехранилище»; Общественная академия наук российских немцев, 2004. – 

340 с. 

9. Писаревский Г.Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в.: (По неизд. 

архив. документам) / Григорий Писаревский. – М.: печ. А.И. Снегиревой, 1909. – 342 с. 

10. Сабалдашов В. Немецкие колонисты на Николаевщине // Німецькі поселення в Україні: 

історія та сьогодення. – Киев; Николаев. – С. 159-196. 

11. Штах Я. Очерки из истории и современной жизни южнорусских колонистов. – М., 1916. 

– 266 с. 

12. Bachmann Hermann. Through the German Colonies of the Beresan District and Colonist Tales. 

Foreward by Joseph Schnurr, Translated with Commentaries by Roland Wagner, Ph.D. – Germans from 

Russia Heritage Collection. North Dakota State University Libraries. – Fargo, North Dakota, 2003. 

13. Joseph S. Height. Paradise on the Steppe: A Cultural History of the Kutschurgan, Beresan and 

Liebental Colonists 1804-1972. – North Dakota Historical Society of Germans from Russia. – Bismarck, N. 

D. 1973. – 411 p. 

14. Keller, Rev. Conrad. The German Colonies in South Russia 1804-1904. – Vol. 2. Translated by 

Anthony Becker. Lincoln, Nebraska: American Historical Society of Germans from Russia, 1980.  

https://www.goodreads.com/author/show/5061934.Joseph_S_Height


ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

  

 

96 

 

15. Through the German Colonies of the Beresan District and colonist tales by Hermann 

Bachmann. Translated by Roland Wagner. – Germans from Russia Heritage Collection. – North Dakota: 

Fargo, 2003. – 204 p. 

 

Сапак Н.В., 

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну 
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ТВОРЧИЙ ФЕНОМЕН СКУЛЬПТОРА Ю.А.МАКУШИНА  

В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ МИКОЛАЄВА  

(до 85 - літнього ювілею художника) 

 
Майже півстоліття працює в Миколаєві на творчій ниві народний художник України, професор 

кафедри дизайну МФ КНУКіМ Юрий Андрійович Макушин. Здобувши професійну освіту в 

найкращому навчальному закладі тогочасного радянського союзу – Ленінградському інституті 

живопису, скульптури і архітектури ім. І.Рєпіна в майстерні скульптора М.Анікушина він опанував 

пластичну мову скульптурних форм, філософську масштабність сприйняття і відтворення історичних 

постатей і образів сучасників. Професійний доробок майстра неможливо відокремити від творчості 

його співавтора, дружини І.Макушиної й сина В.Макушина, які також закінчили названий навчальний 

заклад.  

Мета дослідження обмежена наступними завданнями: визначення ролі скульптурних творів 

майстра та їх значення в історично сформованому міському середовищі; визначення ролі матеріалу, 

підпорядкування його пластичній й образній побудові твору; усвідомлення витоків багатоплановості 

творчого діапазону скульптора, його наукова і педагогічна діяльність.  

Джерельна база про творчість Макушиних за кількістю досить значна. Головним чином це 

нариси в періодичних виданнях журналістів і краєзнавців. 2009 року вийшла друком під  рубрикою 

«Туристичне краєзнавство» книга Л.Северіної «Николаев и Макушини». Біографічні дані та перелік 

робіт міститься в довідкових виданнях.  

Скульптура відіграє значну роль у формуванні середовища. В кожну історичну епоху, в 

кожному художньому стилі визначними рисами є синтез двох просторових видів мистецтва 

архітектури і скульптури. Не виключенням є Миколаїв – місто, що засновано і забудовано в добу 

класицизму. Головним критерієм стилю якого є ідейна й композиційна ясність, величність, логічна 

планувальна підпорядкованість. Протягом двох століть забудова міста відбувалася з урахуванням 

історично сформованого вигляду. Скульптурні об’єкти в такому середовищі звичні головним чином 

фігуративними пам’ятниками. Що також підтверджується їх, правда, незначною кількістю в 

Миколаєві.  

Особливого значення монументальна скульптура набула у 1960-70-і рр. в зв’язку із 

святкуванням ювілеїв перемоги у Другій світовій війні. Меморіально-скульптурні комплекси, 

пам’ятники і меморіальні дошки стали втіленням певних суспільних ідеалів і цінностей, склали 

візуально-естетичну та культурну складову. В цій атмосфері патріотичного підйому формувалися 

творчі погляди скульптора Макушина, людини всебічно розвиненої, який пройшов значний життєвий 

й трудовий шлях. 

Першою значною і знаковою на все життя роботою став «Сталевий солдат» на Кургані Слави в 

Нової Одесі. Для майстра це був дуже серйозний і відповідальний творчий іспит, який показав його 

професійну спроможність, волю і цілеспрямованість у вирішені масштабних завдань. Скульптор в 

співавторстві з дружиною в стислі строки виконали відповідальний заказ. Одинадцятиметрова статуя 

була встановлена на кургані на широкому простору де у березні 1944 року відбувалися криваві бої. 

Серед монументів України, присвячених героїці війни «Сталевий солдат» зайняв достойне місце.  


