
Переселення етнічних німців з окупованої України до Німеччини почалося через 
посилення тиску окупаційної влади і погіршення життєвих умов. Ситуація на 
фронті напряму впливала на стан етнічних німців. Під час весняного наступу 
Червоної армії 1942 р. з прифронтової зони – Харкова й околиць – кілька тисяч 
«фольксдойче» переселили у запланований район компактного поселення Гальбштадт
(Запорізька обл.). Після поразки під Сталінградом почався відступ германських і 
союзних військ. Його випереджував вивіз цивільного населення на Захід.

Етнічні німці опинилися у складній ситуації. Доля десятків тисяч чоловіків, арешто-
ваних у роки «Великого терору», залишалася невідомою. Їх родини сподівалися, що 
вони ще живі. Але залишатися на місці і ризикувати знову потрапити до рук НКВС 
не передвіщало нічого доброго. Тим більш що було відомо про депортації німців 
Криму, поволзьких німців восени 1941 р. і частини німців з Харківської області 
навесні 1942 р. Переселення на територію Рейху у цій ситуації обіцяло захист від 
неминучих нових репресій. Для багатьох родин, членами яких були особи інших 
національностей, евакуація до Німеччини означала розрив зв’язку з родичами.
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Die Umsiedlung der ethnischen Deutschen aus der besetzten Ukraine nach Deutschland 
begann wegen des sich verstärkenden Drucks der Besatzungsbehörden und der 
Verschlechterung der Lebensbedingungen. Die Frontereignisse wirkten sich unmittelbar auf 
die Lage der ethnischen Deutschen aus. Während der Frühjahrsoffensive der Roten Armee 
1942 wurden aus der frontnahen Zone – Charkow und Umgebung – mehrere Tausend 
„Volksdeutsche“ in den geplanten kompakten Siedlungsrayon Halbstadt (Gebiet Saporosch’je) 
umgesiedelt. Nach der Niederlage bei Stalingrad begann der Rückzug der deutschen und 
der verbündeten Truppen, dem der Abtransport der Zivilbevölkerung voran ging.

Die ethnischen Deutschen gerieten in eine komplizierte Lage. Das Schicksal von 
zehntausenden in den Jahren des „Großen Terrors“ verhafteten Männern war ungewiss. Ihre 
Familien hofften, dass sie noch am Leben sind. Der Verbleib vor Ort mit dem Risiko, 
erneut in die Hände des NKWD zu geraten, versprach nichts Gutes. Bekannt war ja die 
Deportation der Deutschen von der Krim, der Wolgadeutschen im Herbst 1941 und 
eines Teils der Deutschen aus dem Gebiet Charkow im Frühjahr 1942. Die Umsiedlung 
in das Deutsche Reich versprach in dieser Situation den Schutz vor unausweichlichen 
neuen Repressionen. Für viele Familien, denen Personen anderer Volkszugehörigkeit 
angehörten, bedeutete die Evakuierung nach Deutschland die Trennung von Verwandten.

Із серпня 1943 р. 73 000 сільських німців Лівобережжя Дніпра тимчасово перемістили 
на Волинь і в Поділля, розраховуючи повернути їх назад після успішного літнього 
наступу. Поразка під Курськом докорінно змінила ситуацію. З жовтня 1943 по травень 
1944 р. відбулося переселення 72 000 німців з міст півдня Рейхскомісаріату Україна 
(РКУ) і сільського населення з районів Хортиці і Мелітополя. З цих обозів 10 000 
неодружених жінок і дівчат, старших 16 років, вилучили і направили до Німеччини 
на сільськогосподарські роботи. Одночасно йшло переселення 44 600 осіб із західної 
частини РКУ у Білосток, звідти – у провінцію Вартегау. Ці три акції переміщення 
кінних і піших обозів важко прохідними, розмитими осінніми дощами дорогами, а 
потім в умовах зими, проходили особливо тяжко. Затяжні переходи у негоду, нестача 
зимового одягу, харчування, медичного обслуговування і можливості тимчасового 
відпочинку, напади на обози партизан і бомбові удари авіації, тиф, дифтерія, 
простудні та інші захворювання призвели до загибелі тисяч людей, виснаження і 
деморалізації тих, хто залишився в живих.

1.
Менноніти з Ейнлаге (Хортиця) в очікуванні потяга 

для евакуації на захід. 28 вересня 1943 р. Збірка А. Айсфельда
Mennoniten aus Einlage (Chortiza) in Erwartung eines Zuges für die 
Evakuierung nach Westen. 28. September 1943. Sammlung A. Eisfeld

2.
Шляхи адміністративного 
переселення німців України у 1943 р. Бундесархів, Берлін
Routen der administrativen Umsiedlung von Deutschen aus der Ukraine 1943. 
Bundesarchiv, Berlin

3.
Обоз адміністративних переселенців з с. Вейнау Запорізької 

обл. Осінь 1943 р. Сімейний архів Ф. Іордан
Treck mit Administrativumsiedlern aus Weinau, Gebiet 

Saporosch’je. Herbst 1943. Familienarchiv F. Jordan

Ab August 1943 wurden 73 000 deutsche Dorfbewohner vom linken Ufer des Dnjepr 
provisorisch nach Wolhynien und Podolien umgesiedelt, mit der Absicht einer Rücksiedlung 
nach einer erfolgreichen Sommeroffensive. Die Niederlage bei Kursk veränderte die 
Situation grundlegend. Von Oktober 1943 bis Mai 1944 erfolgte die Umsiedlung von 72 000 
Deutschen aus den Städten des Südens des Reichskommissariats Ukraine (RKU) und der 
Landbevölkerung der Rayons Chortitza und Melitopol’. Aus diesen Trecks wurden 10 000 
ledige Frauen und Mädchen im Alter über 16 Jahre herausgenommen und in die 
Landwirtschaft nach Deutschland geschickt. Gleichzeitig verlief die Umsiedlung von 44 600 
Personen aus dem Westteil des RKU nach Belostok und weiter in die Provinz Warthegau. 
Diese drei Trecks mit Pferdewagen und zu Fuß über schwer passierbare, von Herbstregen 
aufgeweichten Wegen, danach nach Wintereinbruch, hatten es besonders schwer. Lange 
Tagesmärsche bei Unwetter, der Mangel an Winterkleidung, an Verpflegung, medizinischer 
Versorgung und fehlende Rastmöglichkeiten, Partisanenüberfälle und Luftangriffe durch 
Bomber, Typhus, Diphterie, Erkältungs- und andere Krankheiten forderten Tausende von 
Todesopfern, führten zur Entkräftung und Demoralisierung der Überlebenden.4.

Посвідчення Ерни Гільц про її направлення з 
родиною до Лемберга з табору для переселенців 
Гальбштадт (Запорізька обл.). 30 березня 1943 р. 

Державний архів Сумської області
Rücksiedler-Ausweis von Erna Hilz, die mit ihrer 

Familie aus dem Umsiedlerlager Halbstadt (Gebiet 
Saporosch’je) nach Lemberg in Marsch gesetzt wurde. 

30. März 1943. Staatliches Gebietsarchiv Sumy 6. 7.
Обоз адміністративних пе-

реселенців. Осінь 1943 р. 
MLA Bethel College, USA

Treck von 
Administrativumsiedlern. 
Herbst 1943. MLA Bethel 

College, USA

5.
Обоз переселенців з Молочної на відпочинку. Зима 1943/44 р. Збірка А. Айсфельда
Rast des Trecks der Umsiedler von der Molotschnaja. Winter 1943/44. Sammlung A. Eisfeld

У березні 1944 р. понад 108 000 німців у Трансністрії вирушили обозами у призначенні 
їм місця в окупованій Польщі і східних провінціях Рейху. Шлях пролягав через 
Бессарабію, потім двома колонами вздовж Дунаю територією Румунії, Болгарії, 
Сербії до Ясенево, де бл. 8 000 возів, 20 000 коней і 10 000 голів великої рогатої худоби 
були передані німецький владі. Далі ешелони з людьми слідували залізницею через 
Угорщину, Моравію і Богемію у Вартегау до 27 липня. У вагон уміщалися 65–70 осіб 
із залишками багажу. Це тотальне переселення залишилося у пам’яті українських 
німців і їх нащадків трагічною сторінкою їхньої історії під назвою «великий трек». 
Після прибуття до збірних таборів послідували фільтрація для натуралізації, призов 
чоловіків на військову службу з відправкою на фронт, направлення інших на роботи.

Етнічних німців, переселених за радянсько-германськими угодами (1939–1940), і 
етнічних німців України розмістили на польських територіях, які германське 
керівництво мало намір германізувати, тобто замість осілого польського і єврейського 
населення вселити німців. За свідченнями українських німців, вони співчували 
польським селянам, у будинки яких їх вселили. Ще свіжими були спогади про 
націоналізацію нерухомості, розкуркулення і висилки, які вони пережили при 
радянській владі. Частина цих адміністративних переселенців, не придатних (за оцінкою 
СС) для германізації анексованих територій, відправили у якості робочої сили у 
Верхню і Нижню Сілезію, Саксонію та інші провінції. Після вступу Червоної армії у 
Польщу і східні провінції Рейху більша частина адміністративних переселенців у 
потоках біженців змогла добратися до Саксонії, Бранденбургу, Баварії.

Im März 1944 setzten sich 108 000 Deutsche aus Transnistrien in Trecks zu den für sie 
vorgesehenen Plätzen im besetzten Polen und in den Ostprovinzen des Reiches in Bewegung. 
Der Weg führte durch Bessarabien, danach in zwei Kolonnen entlang der Donau durch 
Rumänien, Bulgarien und Serbien bis Jasenewo. Dort wurden ca. 8 000 Pferdewagen, 
20 000 Pferde und 10 000 Kühe und Rinder deutschen Stellen übergeben. Mit Eisenbahn-
zügen ging es bis zum 27. Juli durch Ungarn, Mähren und Böhmen in den Warthegau. Pro 
Waggon wurden 65–70 Personen samt Gepäckresten transportiert. Diese totale Umsiedlung 
blieb in der Erinnerung der Ukrainedeutschen und ihrer Nachfahren als tragisches Kapitel 
ihrer Geschichte, als der „Große Treck“ haften. Nach der Ankunft in Sammellagern folgten die 
Durchschleusung zwecks Einbürgerung, die Einberufung der Männer zum Wehrdienst mit der 
Versetzung an die Front und der Einteilung der verbliebenen Umsiedler zum Arbeitseinsatz.

Die aufgrund der sowjetisch-deutschen Vereinbarungen (1939–1940) umgesiedelten 
ethnischen Deutschen und die ethnischen Deutsche aus der Ukraine wurden auf polnischem 
Gebiet untergebracht. Die Reichsführung beabsichtigte diese Territorien zu germanisieren, d. h. 
an Stelle der ortsansässigen polnischen und jüdischen Bevölkerung Deutsche anzusiedeln. 
Nach Überlieferungen ukrainischer Deutscher bemitleideten sie die polnischen Bauern, in 
deren Häuser man sie einwies. Frisch war noch die Erinnerung an die Nationalisierung des 
immobilen Eigentums, an die Entkulakisierung und die Verbannungen, die sie unter der 
Sowjetmacht erlebten. Ein Teil dieser Administrativumsiedler, der nach Einschätzung der SS 
für die Germanisierung der annektierten Territorien nicht taugten, wurden als Arbeitskräfte 
nach Ober- und Niederschlesien, nach Sachsen und in andere Provinzen geschickt. Nach 
dem Vordringen der Roten Armee nach Polen und in die Ostprovinzen des Reiches konnte 
der größte Teil der Administrativumsiedler mit den Flüchtlingsströmen Sachsen, Brandenburg 
und Bayern erreichen.

8.
У таборі для переселенців Рогозно (Вартегау). 

17 березня 1944 р. Сімейний архів Бланк-Ценер
Im Umsiedlerlager Rogasen (Warthegau). 

17. März 1944. Familienarchiv Blank-Zöhner

9.
Хортицькі меннонітки з дітьми у таборі 
для переселенців [Німеччина]. 1944
Chortizaer Mennonitinnen mit Kindern im 
Umsiedlerlager [Deutschland]. 1944
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