
Зі встановленням Червоною армією контролю над територією України почалися соціалі-
стичні перетворення:
•  встановлення диктатури революційних комітетів на всіх рівнях адміністрації;
•  націоналізація землі та засобів виробництва;
•  відділення церкви від держави і школи від церкви;
•  вилучення церковних цінностей;
•  політика військового комунізму і її основна складова – продовольча розкладка, що 

проводилася шляхом насильницького вилучення сільськогосподарських продуктів 
(походи на кулаків);

•  створення комітетів бідноти для виявлення і реквізиції сільгосппродуктів і зміцнення 
радянської влади.

СОЦІАЛІСТИЧНІ  ПЕРЕТВОРЕННЯ 1920-х років
SOZIALISTISCHE UMGESTALTUNG DER 1920er Jahre

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern 
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.

Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld

Mit der Erlangung der Kontrolle über das Territorium der Ukraine durch die Rote Armee 
begann die sozialistische Umgestaltung:
•  Errichtung der Diktatur der Revolutionskomitees auf allen Ebenen der Administration;
•  Nationalisierung von Grund und Boden und der Produktionsmittel;
•  Trennung der Kirche vom Staat und der Schule von der Kirche;
•  Beschlagnahme sakraler Schätze;
•  Politik des Kriegskommunismus und deren wichtigster Bestandteil – die Lebensmittel-Pflicht-
ablieferung, die mittels gewaltsamer Entnahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen durch-
geführt wurde (Feldzug gegen die Kulaken);
•  Gründung von Dorfarmen-Komitees zum Aufspüren und Requirieren von landwirtschaftli-

chen Produkten und der Festigung der Sowjetmacht.

1.
Повідомлення про застосування збройної сили у разі ухилення від 
продрозкладки в Анатоліївській волості, Одеська губернія. 
1920. Державний архів Миколаївської області
Ankündigung von Waffengewalt bei Ausweichen vor der Lebensmittel-
Pflichtablieferung im Amtsbezirk Anatol’jewka, Gouvernement Odessa. 
1920. Staatliches Gebietsarchiv Mykolaїw

2.
Обробка поля меннонітками у колонії Блюменорт 

(Таврійська губернія). 1922
Feldarbeit von Mennonitinen der Kolonie Blumenort 

(Gouvernement Taurien). 1922

3.
Трактори «Фордзон», надані «Американською меннонітською 

допомогою», в хортицьких колоніях. 1922
Fordson-Traktoren des „Amerikanischen mennonitischen Hilfswerks“ in 

den Chortitzaer Kolonien. 1922

Ця політика призвела до повного розорення сільського господарства, 
яке раніше понесло значні втрати через реквізиції і контрибуції в роки 
громадянської війни. У південних губерніях почався голод (1921–1923). 
У цій ситуації в охоплені голодом німецькі колонії під Одесою були по-
селені діти німців з голодуючого Поволжя. Нова економічна політика 
зумовила короткий перепочинок і пожвавлення економічної діяльнос-
ті, після чого послідувала політика класового розшарування сільського 
населення, створення колгоспів та інших форм колективного господа-
рювання. Німці і менноніти причорноморських губерній, не сподіваю-
чись на нову владу, створювали товариства взаємодопомоги, сільсько-
господарські та споживчі кооперативи, які змогли отримати допомогу 
з-за кордону у вигляді хлібного зерна, насіння, тракторів, машин, зна-
рядь праці та ін. Найбільш впливовим виявився створений у 1919 р.
«Союз товариств і груп меннонітів півдня Росії», зареєстрований 
у 1922 р. як «Союз нащадків голландських вихідців». Він проіснував 
до 1926 р. Для радянізації села ДПУ запропонувало «негайно приступи-
ти до відправки за кордон небажаного елемента з меннонітів». Союзу 
вдалося не тільки отримати значну допомогу, а й домогтися мож-
ливості еміграції з УРСР близько 12 тис. меннонітів у 1923–1929 рр. 
«Американська меннонітська допомога» з березня 1922 р. по вересень 
1923 р. надала 1 200 тонн продовольства, 150 тонн одягу, медикаментів 
вартістю 2 000,00 американських доларів. Допомога надходила також 
з Канади, Голландії, Німеччини, Швейцарії та від «Американської 
адміністрації допомоги» (АРА).
Землевпорядкування, тобто наділення сільського населення націоналізованою землею, що розтягнулося 
на роки, проводилося з порушеннями законів, супроводжуючись заселенням німецьких і меннонітських 
сіл інонаціональним населенням. Виділеної землі (не більше 16 десятин на господарство) було недостат-
ньо для ведення товарного господарства. Неврожай 1927 р., різке підвищення сільгоспподатку, знижен-
ня закупівельних цін держави на сільгосппродукти і початок суцільної колективізації викликали восени 
1929 р. сплеск еміграційних настроїв. Тисячі німецьких і меннонітських господарств по всьому СРСР 
були продані за безцінь або покинуті. Їх власники сподівалися за допомогою посольства Німеччини 
емігрувати до США або Канади. Покинути СРСР змогли лише 5 750 осіб.

Diese Politik führte zur völligen Zerrüttung der Landwirtschaft, die schon 
während des Bürgerkrieges beträchtliche Verluste durch Requisitionen und 
Kontributionen hinnehmen musste. In den südlichen Gouvernements brach 
eine Hungersnot (1921–1923) aus. In dieser Situation wurden in die deut-
schen Kolonien bei Odessa, die bereits unter Hunger litten, deutsche Kin-
der aus dem hungernden Wolgagebiet eingewiesen. Die Neue Ökonomische 
Politik brachte eine kurze Verschnaufpause und eine wirtschaftliche Bele-
bung, wonach die Politik der klassenmäßigen Aufspaltung der Landbevöl-
kerung, die Gründung von Kolchosen und anderer Formen des kollektiven 
Wirtschaftens folgten. Ohne auf die neue Macht zu vertrauen, gründeten die 
Deutschen und Mennoniten der Schwarzmeer-Gouvernements Vereine für 
gegenseitige Unterstützung, landwirtschaftliche und Konsumkooperativen, 
die es vermochten Hilfe in Form von Brotgetreide, Saatgut, Traktoren, Land-
maschinen, Geräten u.a. zu bekommen. Als Einflussreichster erwies sich der 
1919 gegründete „Verband der Mennoniten Süd-Russlands“, der 1922 als 
„Verband der Bürger holländischer Herkunft“ registriert wurde. Er funkti-
onierte bis 1926. Zwecks der Sowjetisierung des Dorfes schlug die Staatli-
che Politische Verwaltung (GPU) vor „unverzüglich mit der Ausweisung der 
unerwünschten Elemente aus den Reihen der Mennoniten ins Ausland zu 
beginnen“. Dem Verband gelang es nicht nur nennenswerte Hilfe zu bekom-
men, sondern auch die Auswanderung von 12 Tausend Mennoniten aus der 
USSR in den Jahren 1923–1929 zu ermöglichen. Die Amerikanische Men-
nonitenhilfe lieferte von März 1922 bis September 1923 1 200 t Lebensmit-
tel, 150 t Kleider, Medikamente im Wert von $2 000,00. Hilfe kam auch aus 
Kanada, Holland, Deutschland, der Schweiz und von der American Relief 
Administration (ARA).

Die Flureinteilung, d.h. die Zuteilung von nationalisiertem Land an die Landbevölkerung zog sich über 
Jahre hin, wurde unter Gesetzesverstößen durchgeführt und brachte die Einweisung von anderseth-
nischer Bevölkerung in deutsche und mennonitische Siedlungen mit sich. Das zugeteilte Land (nicht 
mehr als 16 Desjatinen pro Wirtschaft) reichte nicht aus, um über den Eigenbedarf hinaus zu produ-
zieren. Die Missernte des Jahres 1927, die starke Anhebung der Landwirtschaftssteuer, die Senkung 
der staatlichen Aufkaufpreise für Agrarprodukte und der Beginn der durchgehenden Kollektivierung 
ließen im Herbst 1929 eine Emigrationswelle aufkommen. Tausende von deutschen und mennoniti-
schen Wirtschaften wurden in der ganzen UdSSR unter Wert verkauft oder aufgegeben. Ihre Besitzer 
hofften mit Hilfe der Deutschen Botschaft nach der USA oder Kanada emigrieren zu können. Die UdS-
SR konnten nur 5 750 Personen verlassen.
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Склад «Американської меннонітської 

допомоги» на млині Нібура
в Олександрівську, де розподілявся одяг 

для голодуючих. 1923. MCC Archives, 
Goshen, Indiana, США

Warenlager des „Amerikanischen 
mennonitischen Hilfswerks“, in 

dem Kleidung für die Verteilung an 
Hungerleidende vorbereitet wurde, in der 

Mühle von Niebuhr in Aleksandrowsk. 
1923. MCC Archives, Goshen, 

Indiana, USA
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Лист-подяка меннонітів України на адресу меннонітів Північної Америки, 

які надали їм допомогу у 1921–1922 рр. 1922
Dankschrift der Mennoniten in der Ukraine an die Mennoniten in Nordamerika für 

ihre Hilfe während der Hungersnot 1921–1922. 1922

6.
Лист Катеринославського губкома партії в ЦК КП(б)У про діяльність «Союзу нащадків голландських вихідців 
на Україні». 1925. Державний архів Дніпропетровської області
Bericht des Parteikomitees des Gouvernements Jekaterinoslaw an das ZK der KP(B)U über die Tätigkeit des „Verbands 
der Bürger holländischer Herkunft“. 1925. Staatliches Gebietsarchiv Dnipro

7.
Відбитки печаток відділення «Союзу південно-російських колоністів» у Пришибі (Таврійська губернія) 
і «Союзу голландських вихідців на Україні». 1923, 1924
Siegelabdruck der Filiale des „Verbands der südrussischen Kolonisten“ in Prischib (Gouvernement Taurien) und des 
„Verbands der Bürger holländischer Herkunft“. 1923, 1924

8.
Реклама кредитного та кооперативного 
товариств у Катериненталі 
(Миколаївський округ). 1927
Anzeige der Kredit- und 
Kooperativgenossenschaften in 
Katharinental (Bezirk Nikolajew). 1927

9.
Від’їзд меннонітів, які емігрують 

до Канади. Станція Ліхтенау 
(Таврійська губернія). 1924

Abreise der nach Kanada emigrierenden 
Mennoniten. Station Lichtenau 
(Gouvernement Taurien). 1924

1 2 3

4

6
5

7

8
9


