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1. ЭТНОС АТАУЫ: ТАРИХИ ШОЛУ 

Немістер, Deutschen, дойче (өз атауы) – германияның негізгі 
халқы. немістердің әлемдегі жалпы саны – шамамен 140 миллион адам, 
оның ішінде германияда – 80 миллион. немістердің көптеген топтары 
ақШ-та (6,5 миллион адам), бразилияда (3 миллион адам), канадада 
(3 миллион адам), ресей Федерациясында (394 138 мың адам), қазақстан 
республикасында (178 409 мың адам)1 тағы басқа елдерде бар. неміс 
тілі үнді-еуропа тілдік тобының герман тармағына жатады, онда: төменгі 
неміс, жоғары неміс және орта неміс деп аталатын негізгі диалектілер 
бар. қазіргі германияда, және одан тысқары жерлерде дінге сенетін 
немістердің көпшілігі христиан дінін (католик және протестантизм) 
ұстанушылар болып табылады. германияда қазірде католиктер 31%-ды, 
протестанттар (лютерандар, баптисттер, меннониттар, адвентисттер т.б.) 
– 30%-ды, дінге сенбейтіндер 30%-ды құрайды2.

немістердің этностық тарихы біздің заманымыздың бірінші 
ғасырынан бастау алады, ол кезде франктардың, сакстардың, 
баварлардың, алемандардың т.б. тайпалық бірлестіктері германияның 
оңтүстік батысындағы және оңтүстігіндегі романдалған кельт халқымен 
және альпідегі реталармен араласты (германтілдес халқы бар Шығыс-
Франк корольдігі кезеңі). кейінгі кезеңдерде 10 – 14 ғасырларда (тевтон 
корольдігі кезеңі) неміс қауымдастығының құрылуы мен дамуы етек 
алды. Өңірлік (салалық) неміс халықтары: баварлықтар, саксондықтар, 
швабтар, франкондықтар т.б. қалыптаса бастады. 16-шы ғасырдың 
басында саксон (мейсен) диалектісі негізінде неміс әдеби тілі құрылды. 
реформациялар барысында болған діни ыдырау және протестантизмнің 
таралуы неміс халқының жұмылмай, керісінше оның католиктер мен 
протестанттарға бөлінуі арқылы бытырауына әкелді. германияның 
кейінгі көп ғасырлық саяси бытыраушылығы да немістердің бір халық 
ретінде дамуына тежеу болды. хVIII ғасырдың екінші жартысынан 
бастап және хIх ғасырдың басына дейінгі герман жерінің әлеуметтік-
экономикалық және мәдени дамуының өрлеу кезеңінде неміс ұлтының 
салт-санасының өсуі және бірыңғай ұлттық неміс тілінің қалыптасу 
процесі жеделдеді. хVIII ғасырда германияда неміс ұлттық тілінің 
әдеби немесе жазбаша нормасы кең таралып, феодалдық иеліктермен 

1 2009 жылғы халық санағы // Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитеті. URL: http://www.stat.gov.kz (дата обращения: 
15.10.2015).

2 S. Korioth, I. Augsberg, Religion and the Secular State in Germany // Javier 
Martínez-Torrón & W. Cole Durham, Jr. (eds.), Religion and the Secular State: National 
Reports, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense (Madrid, Spain), 2015, p.318 – 319.
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аумақтық сәйкес келетін диалектілер жүйесі түпкілікті ресімделді.3 хIх 
ғасырдың аяғында, германия 1871 жылы пруссия аясында біріккеннен 
кейін неміс ұлты қалыптасты (бұл ретте жекелеген өңірлердің этногра-
фиялық ерекшеліктері сақталып қалды)4.

тмд елдерінің және бұрынғы кеңестік мемлекеттер аумағында 
немістер орта ғасырдан бастап германияның әртүрлі жерлерінен көшіп 
келе бастады хII ғасырда неміс феодалдарының прибалтика халқы мен 
славяндардың жерін иеленуі нәтижесінде прибалтикаға қоныстана 
бастады. прибалтика аумағында бірнеше мемлекет құрылған XIV 
ғасырдың екінші жартысынан бастап хх ғасырдың басына дейін балтий 
(немесе остзей5) немістері өңірдің саяси өмірінде елеулі рөл атқарып, 
прибалтика мемлекеттерінің мәдени және әлеуметтік-қоғамдық дамуына 
өз үлесін қосты. XVIII ғасырдың басында ресей империясы солтүстік 
соғыста жеңіске жетіп (1700 – 1721 жж.), прибалтика оның құрамына 
кіргеннен кейін көптеген остзейліктер ресейдің мемлекеттік қызметіне 
(азаматтық және әскери) қызметіне кірді. XIX ғасырдың ортасына дейін 
қазақ даласына келген неміс мигранттарының шамамен 2/3-і неміс 
прибалтиканың тумасы болды және остзей дворяндығы ортасынан 
шыққан болатын6. 

басқа да шетелдіктер сияқты немістер де мемлекеттік қызметке 
кірді, ресейге келіп тұрды; олар қолөнер шеберлері (қару-жарақ 
жасаушылар, ұсталар, зергерлер т.б.), көпестер, саудагерлер, әскерилер, 
медиктер (дәрігерлер, дәріханашылар, докторлар), ғалымдар болатын. 
хV ғасырдың аяғынан бастап герман жерлерінің тумалары мәскеуде 
қоныстана бастады, кейіннен хVII ғасырдың ортасында қала поместьесі 
- жатжерлік немесе неміс слободасы пайда болды. патша алексей 
михайловичтің өкімі бойынша мәскеуде тұратын барлық шетелдіктер 
қала сыртына қоныстандырылып, оларға «мемлекеттік жер» бөлінді. бұл 
аумақта тұратын батыс-еуропа мемлекеттерінің өкілдері міндеттіліктен 
(әскери т.б.) және салықтардан босатылды, аула учаскелері тегін берілді, 
өз шіркеулерін (протестанттық және католиктік) салу мен шіркеу-діни 
мектептерін құруға рұқсат берілді. уақыт өте келе неміс слободасы 
сәулет, үйлердің ішкі сән-салтанаты жағынан батыс-еуропалық бет-
бейнеге еніп, көшіп келушілер батыс-еуропалық киім киюді жөн көрді7. 

3 Ресей немістері: энциклопедия: т. 3: П-Я. М.: «ЭРН», 2006. С.873-875.
4 Филимонова Т.Д. Немістер / Т.Д. Филимонова, Т.Б. Смирнова // Әлем 

халықтары мен діндері: энциклопедия. – М., 1998. – С.370-375.
5 Остзей немістері - Ostsee – неміс тілінен аударғанда – Балтық теңізі  – балтық 

немстері немесе балтық жағалауы немістері (неміс тіліндегі аталуы Deutsch-Balten, 
Baltendeutsch).  

6 Ерофеева И.В. Татар, неміс, поляк және басқа диаспораның қалыптастыуы // 
Қазақстан тарихы: халықтар мен мәдениеттер: оқу құралы. – Алматы, 2001. – С.236.
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XVIII ғасырдың басында, I петр дәуірінде, ресейге келетін неміс көші 
күшейе түсті. і петр үкіметі шетелдіктерді тау-кен өнеркәсібіне, қара 
және түрлі-түсті металлургияға, қару-жарақ және зеңбірек ісіне, саудаға, 
ғылым мен білімге белсенді қатыстырды. 

ресей мемлекетінің аумағына келген неміс көшіп келушілерінің 
ең ірі ағыны XVIII ғасырдың екінші жарты жылдығында хIх ғасыр-
дың басында аграрлық миграция кезінде әртүрлі батыс-еуропа 
княздіктерінен келді. поволжье және ресей оңтүстігінің бос 
аумақтарында жер өңдеуді игеру үшін еркін халық қажет болды. 
крепостойлық құқық елдің шаруа халқының өз меншікті ішкі 
ресурстарын пайдалануды күрт шектеді. немістер мен басқа шетелдік 
азаматтардың жаппай көшіп келуі іі екатеринаның билігі тұсында 
басталды, ол 1762–1763 жылдары шетелдіктерді ресейге шақыру үшін 
бірқатар құжаттарға қол қойды. 1762 жылғы 4 желтоқсанда шыққан тегі 
неміс, орыс патшайымы іі екатерина «Шетелдіктердің ресейге шығу 
мен қоныстануына және шетелге қашқан орыстардың өз отанына еркін 
оралуына рұқсат беру туралы» манифест шығарды, онда шетелдіктерді 
ресейге келуге және «қоныстануға» шақыру рұқсат етілді. кейіннен 
1763 жылғы 22 шілдеде «Шетелдік отарланушыларға қамқорлық 
кеңсесін құру туралы» жарлық және «барлық шетелдіктерге, ресейге 
кірушілерге өздері қалаған губернияларға қоныстануға рұқсат ету 
және оларға берілген құқықтар туралы» манифест шықты, олар көшіп 
келуді ұйымдастыруға және қамтамасыз етуге кепілдік беріп, мынадай 
артықшылықтарды жария етті: әскери және азаматтық қызмет атқарудан 
босату, дін ұстану еркіндігі (орыс халқы арасында миссионерлікке тыйым 
сала отырып), салықтардан босату, үй салуға кредиттер беру, қоныстарда 
өзін өзі басқару т.б.8 XIX ғасырдың ортасына дейін ресей билігі 
шетелдіктерді шақыру және оларға уәде берілген жеңілдіктермен және 
бостандықтармен қамтамасыз ету саясатын қолдап отырды. Шақыруға 
үн қосқан эмигранттардың көпшілігі оңтүстік батыс германияның және 
батыс пруссияның, атап айтқанда: гессен, пфальц, баден, вюртемберг, 
сондай-ақ бавария, Шығыс тюрингия, жоғары саксония және 
вестфалия тумалары болды (олар өзінің әлеуметтік құрамы жағынан 

7 В. Ковригина, Ю. Петров Москва // Ресей немістері: энциклопедия: т. 2: К-О. 
М.: «ЭРН», 2004. С.556 – 570, Герман А.А., Т.С. Иларионова, И.Р. Плеве. Ресейдегі 
немістер тарихы: оқу құралы – М.: «МСНК-пресс» баспасы, 2005.14-1; Мәскеудегі 
немістер тарихы туралы толығырақ, қараңыз: Мәскеу немістері: астана мәдениетіне 
қосылған тарихи үлес. Мәскеудің 850 жылдығына арналған Халық. ғыл.конференция. 
баяндамалар жинағы. М., 1997; Ковригина В.А. XVII аяғы –  XVIII ғғ. бірінші ширегіндегі  
Мәскеудің Неміс Слободасы мен оның тұрғындары; Мәскеу немістері. Ресеймен ширек 
ғасыр, құрастырған Л. Дементьева, Ю. Петров. М., 1998.  

8 Шлейхер И.И. Ресей немістері тарихынан оқу құралы. XVIII ғ. Екінші жартысы 
- XX ғ. басы – Барнаул: Алтай өлкесі және білім беру қзметкерлерінң біліктілігін 
арттыру институтының баспасы, 1992. – С. 5-8.
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ғана емес конфессиялық қатыстылығы мен тілі бойынша әртүрлі еді). 
германиядан көшудің басты себептері ретінде Франциямен үнемі 
болып тұратын шекара маңы соғыстарын, иеленетін жердің болмауы 
мен салықтың жоғарылығын, діни қысымды және әскери міндеттілікті 
атауға болады. көшіп келген шетелдіктер (30. 000 мыңнан астам адам) 
104 колония салынған поволжья аумағында (волга облысы және 
самара қаласы) колонияда (округтарда), сондай-ақ петербург маңында 
қоныстандырылды9. кейінгі кезеңдерде (XVIII ғасырдың аяғы - хIх 
ғасырдың басы) неміс колонистері солтүстік қара теңіз маңының және 
азов теңізі маңының (новороссия), бессарабия мен солтүстік кавказ, 
волынь аумағын игере бастады10. уақыт өте келе бұл өңірлерде немістер 
қоныстанған көптеген ірі колониялар қалыптасты. олардың ішінде, 
мәселен «негізгі колонияларында» хIх ғасырдың аяғында –   хх ғасырдың 
басында колония тұрғындар жердің жетіспеушілігі проблемасына кезігіп, 
мемлекет бөліп берген және сатып алынған жаңа жерлер – орынборға, 
сібірге, қазақстан мен орта азияға көше бастады және «еншілес» 
аграрлық қоныс (колония) құрады.

хVIII ғасырдың ортасынан бастап қазақстанның жаңадан қосылған 
аумақтарына немістің ұсақ топтарының бірте-бірте енуі байқала бастады. 
жоғарыда айтылғандай хIх ғасырдың ортасына дейін келген немістердің 
басым бөлігі – жоғары және орта шендегі офицерлер болатын, 
олардың шығу тегі прибалтика (остзейлік немістер) тумасы, петербург 
дворяндарынан шыққан орыстанған немістер, сондай-ақ әртүрлі неміс 
мемлекеттерінен шыққан қалалық немістер еді. көшіп келген немістер 
ресей империясының оңтүстік-шығыс шеткері аймағындағы шекара 
басқармалары жүйесінде жоғары әскери-әкімшілік лауазымдарды 
иеленді. кейінгі кезеңдерде немістердің - әртүрлі сословие мен 
кәсіптердің өкілдерінің көші-қоны көбейе түсті. мәселен, хIх ғасырдың 
ортасында қазақстанда кемінде 250-300 неміс тұрғындары болды, 

9 Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине ХVIII века. – М., 
1998. 448 с. 

10 О переселении немцев на территорию российского государства, образовании 
колоний следует см.: Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. М., 1997. 
496 с.; Ресей немістерінің тарихы: оқу құралы. М.: «МСНК-пресс», 2005. 544 с.; Ресей 
немістерінің тарихы құжаттарда. Т. I (1763-1992 гг.). М., 1993. 344 с.; Малиновский Л.В. 
Немцы в России и на Алтае. Популярно-исторические очерки. Барнаул, 1995. 182 с; 
Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине ХVIII века. М.: Готика, 
2000. 448 с.; Поволжье / Плеве И. Р., Герман А.А. // Ресей немістері: энциклопедия: 
т. 3: П-Я. М.: ЭРН, 2006. С.100-108;  Терещенко А.Г., Черненко А.Л. Российские немцы 
на Юге России и Кавказе. Энциклопедический справочник. Ростов-на-Дону: ООО 
«Ростиздат», 2000. 384 с.; Шлейхер И.И. Ресей немістері тарихынан оқу құралы.  XVIII ғ. 
Екінші жартысы - XX ғ. басы – Барнаул :  Алтай өлкесі және білім беру қзметкерлерінң 
біліктілігін арттыру институтының баспасы, 1992. 100 С. и пр.
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олар мамандығы бойынша: дәрігерлер, мұғалімдер, инженерлер, діни 
миссионерлер т.б. болатын.11 

2. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ НЕМІСТЕРІНІң ҚАЛЫПТАСУ 
ТАРИХЫ. ХIХ ҒАСЫРДЫң АЯҒЫ – ХХI ҒАСЫРДЫң БАСЫ

2.1 ХIХ ғасырдың аяғы –ХХ ғасырдың басындағы Дала өлкесі мен 
Түркістанға көші-қон ағынындағы неміс мигранттары

егер хIх ғасырдың аяғына дейін немістердің дала өлкесіне және 
түркістанға көшіп келуі ішінара сипатта болса, ал хIх ғасырдың аяғы 
хх ғасырдың басында немістердің түркістан облысы мен дала өлкесіне 
аграрлық көші-қоны қазақстандағы немістердің қазіргідей орнығуының 
бастауы болды. Өңірде неміс халқы қалыптасуының бұл кезеңі ресей 
империясының азиялық бөлігіне жалпы шаруа аграрлық миграциясы 
процесімен бірге өтті. 1917 жылы түркістан өлкені мен дала облыстары 
аумағына әртүрлі ұлт топтарынан тұратын аграрлық мигранттардың 18%-
дан астамы көшіп келіп, бұл 1629,2 мың адамды құрады12. 

неміс мигранттарының өңірімізге көшіп келу себептері туралы 
айтқанда поволжьенің негізгі колонияларындағы және ресей империя-
сының оңтүстігіндегі аграрлық әрі демографиялық қайшылық тарды, 
діни, мысалы меннониттер бөлігі бойынша үлесті ескерген жөн. 

XVIII ғасырдың екінші жартысынан бастап неміс колонияларында 
жер учаскелері мұрагерлігі мынадай болды, жер балалар арасында 
учаскелерге бөлінбей мұрагерлік бойынша үлкен ұлға өтіп отырды. 
осылайша, көп балалардың ішінде біреуі ғана толық қанды меншік иесі, 
қалғандары жалдамалы жұмыскерлер болуға мәжбүр еді, сондықтан 
бұлар құқықтың тең болуын және жер бөлінуін талап етті. хIх ғасырдың 
соңында поволжьеде де ресей империясының қара теңіз жағалауы 
губернияларында да жер тапшылығы сезілді, ал неміс деревняларында 
жерсіз шаруалардың ауқымды табы пайда болды. зерттеушілердің пікірі 
бойынша, бұл хIх ғасырда неміс колонистері тарихында негізгі проблема 
болды13. 

11 Ерофеева И.В. Типы миграций немцев в Казахстан в дореволюционный 
период // Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект. 
Халықаралық ғылыми конф. материалдары (Анапа, 26-30.09.1997г.). М.: Готика, 1998. 
С.159-173. 

12 Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в 
эпоху капитализма (60-е годы ХIХ в. – 1917 г.). М.: Наука, 1986, С.165.

13 Малиновский Л.В. Безземельные – ключевая проблема истории немецких 
колонистов в России в ХIХ в. // Сібір немістері: тарихы мен мәдениеті: IV халықаралық 
ғыл.-практ. конф. материалдары. Омск, 29-31 мая 2002. Новосибирск, 2003. С.48-51.
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неміс деревняларында жер тапшылығының өсуі, кедейлік және 
колонистер шаруашылығының құлдырауы өткір мәселе бола бастады. 
неміс аграрлық колонияларында капитализмнің дамуы шаруалардың 
терең саралануымен қоса жүрді. жалдамады және көпестік жерлердің 
ауқымды бөлігінің байлар мен пысықай адамдарды қолына өтуі, 
жалдамалы жұмыскерлерді жалдаудың ұлғаюы колонистердің 
кедейленуіне әсер ете түсті14. осылайша, дала облыстары мен 
түркістан өлкесінде, сондай-ақ оңтүстік орал мен сібірде еншілес 
ауыл қоныстарының пайда болуы (алғашында сатып алынған немесе 
жалға алынған, кейіннен мемлекет жерлерінде) поволжье мен 
ресей империясының оңтүстігіндегі неміс колонистері үшін жер және 
демографиялық мәселелерді шешуге нақты мүмкіндік берді. 

алғаш рет түркістан өлкесінде немістердің аграрлық қонысы негізін 
самара және таврит губерниясынан келген көшіп келушілер қалады15.

1880 жылы самара губерниясының кеппенталь-орлов новоузенск 
уезі колониясынан және таврит губерниясы молочной бердянского 
уезі колониясынан бауырлас меннонит топтарының түркістан генерал-
губернаторлығы сырдария облысы әулиеата уезіне көшіп келуіне 
меннониттердің белгілі бір бөлігінің (хилиастика ағымы) діни ұстанымы16 
және император іі александрдың реформасы, атап айтқанда жаппай 
әскери, оның ішінде неміс колонистері үшін де міндеттілік енгізу 
туралы жарлығы себеп болды. осыған байланысты, бұл кенттердегі 

14 Шлейхер И.И. Ресей немістері тарихынан оқу құралы. XVIII ғ. Екінші жартысы 
- XX ғ. басы – Барнаул: Алтай өлкесі және  білім беру қызметкерлерінің біліктілігін 
арттыру институтының баспасы, 1992, С.66.

15 Кригер В.Э. Рейн – Волга – Иртыш: Орталық Азия немістері тарихынан. 
Алматы: Дайк-пресс, 2006, с.239; Кригер В.Э. Қазақстанның неміс ауылдарының 
әлеуметтік-экономикалық дамуы (революцияға дейінгі кезең): тарих ғыл.канд. дисс. 
автореф. Алма-Ата,1991, С.51.

16 Хилиастар – жақын болашақта құдайдың мыңжылдық патшалығының 
болатындығы туралы апокалипстік ұстанымды адамдар. 1980 жылы Ресей 
империясында меннониттер қауымдастығында староменнониттер (шіркеулік) 
мен новоменнонитерге (бауырластық) бөлінді. Ол өз кезегінде менониттік 
қауымдастықтарда жаңа ілімдер (мыс.: новоменнониттік қауымдарда баптизмнің 
таралуы) мен идеялардың таралуына негіз болды. Соңғысының мысалы ретінде 
жақында ақыр заман және құтқару Шығыста табылады (Юнг Штиллинг пен Христо 
Глетердің шығармалары) деген апокалипстік ұстанымдар бола алады, оларды 
менониттік уағызшылар (Мартин Классен, Клаас Эпп, Авраам Петерс) таратты. 
Нәтижесінде менониттердің жаңа қауымы пайда болды. Осылайша, Молочная 
колониясынан шыққан А.Петерс және оның ізбасарлары 1873 жылы өз алдына 
жеке қауым құрды. Ол – «менониттер арасындағы бауырластық қауымы», немесе 
еркін шоқыну тәжірибесі орын алған «Авраам Петер қауымы». 1880 жылы барлық 
үш уағыздаушы Түркістан өлкесіне келеді. Түркістанда тағы да бөлуге ұшырады. 
Клаас Эпп Поволожье уағыздаушысы өзін Иисус Христостан кейінгі «екінші ұл» деп 
жариялады және өзінің ізбасарларымен менониттік қоныстанушылардан бөлініп 
Хиваға бет алады / Раймер Й. Евангельские первопроходцы в Кыргызстане. Из жизни 
и деятельности Мартына Тильмана. Logos Verlag, 1998, С.60-61.
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меннониттердің бір бөлігі ресей империясынан көшіп кетуді 
ұйғарса, ал екінші бөлігі Шығысқа бет алды, бұл үшін қауым өкілдері 
петербургтегі императорға жіберіліп, кавказға көшуге рұқсат ету 
туралы өтініш білдірілді. петербургте меннониттердің бұл делегациясы 
түркістан өлкесінің бірінші генерал-губернаторы, генерал-адъюнкт 
фон кауфманмен кездесіп, ол бұл қауымды түркістанға көшіп келуге 
шақырды және жан-жақты қолдау көрсетуге уәде берді17. константин 
петрович фон кауфманның шыққан тегі неміс18, өңірде үлгілі ауыл 
шаруашылығын құру және дамыту ісінде менонит көшіп келушілерінің 
үмітін жақты. 1880-шы жылдары түркістан өлкесіне небары 127 отбасы 
келіп, олардың 72-сі әулиеата уезінде, 55-сі – бұқар хандығы аумағының 
ақмешіт колониясында қоныстанды19. көшіп келу кезеңінде және діни 
қатыстылық бойынша көшу негізі этноконфессионалдық (меннониттік) 
болды. кейіннен сырдария облысындағы конфессионалдық құрам 
ұлғайды. неміс кенттерінің конфессионалдық оқшаулығы дәстүрлеріне 
қарамастан түркістан билігі меннонит қоныстарға лютеран немістер мен 
католик немістердің көшіп келуіне жағдай жасады.

меннониттер көшіп келушілер қазақстан жеріне тән емес еді, 
сондықтан діни сипат қазақстанға келетін немістердің одан кейінгі көші-
қон қозғалысының айқындаушы себебі болған жоқ.

кейінгі онжылдықтағы астықтың шықпай қалуы және 1890 жылдың 
басындағы поволжьедегі ашаршылық неміс көшіп келушілерінің 
ірі топтарының өңірге ағылуына себеп болды. 1890 жылдың екінші 
жарты жылдығынан бастап поволжье мен новороссиядан немістердің 
қазақстанға және басқа да өңірлерге көші-қон қозғалысы қарқынды 
сипат алды. зерттеушілер бұл кезеңдегі немістердің көші-қон 
топтарының жоғары ұтқырлығын да атап көрсетеді. еуропалық немесе 
қара теңіз маңы губернияларынан ресей империясының азиялық 
бөлігіне көшіп келген неміс колонистері климат жағдайларына не 

17 Иноятова Д. Ак-Мечетские меннониты//Российское государство, общество 
и этнические немцы: основные этапы и характер взаимоотношений (ХVIII – ХХ вв.): 
ХI халықаралық ғылыми конф. материалдары. Москва, 1-3 нояб. 2006 г. – М., 2007. – 
С.177; Кригер В.Э. Рейн – Волга – Иртыш. С.9-10.

18 Түркістанда шығу тегі бойынша немістер болған губернаторлар: Н.О. Розен-
бах, М. Таубе, А.Я. Фриде, М.А. Фольбаум, помощник губернатора В.Е. Флуг, генералы 
М.Лерхе, А. Каульбарс, О.Ф. Гриппенберг, А. Мозель, П. Рейнталь // Генерал Кауфман 
және  Түркістан өлкесінің алғашқы өзгерістері / Орталық Азиядағы немістердің мәдени 
мұрасы. Орыс және неміс тілдеріндегі ғылыми-зерттеу мақалаларының  жинағы. – 
1-ші басылым. – Алматы, 2012. – С.8-24.

19 Гентшке В.Л. Меннониты в Туркестане: конец ХIХ – ХХ вв. / Өзбекстан 
Республикасы Орталық Мемлекеттік мұрағатының материалдары бойынша) // 
Российское государство, общество и этнические немцы: основные этапы и характер 
взаимоотношений (ХVIII-ХХ вв.): ХI халықаралық ғылыми конф. материалдары. – 
Москва, 1-3 қараша 2006 ж., Москва, 1-3 ноября 2006 г., М., 2007, с.168-176; Кригер В. 
Э. Рейн – Волга – Иртыш. С.8-48.
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жер телімінің сапасы мен көлеміне қанағаттанбай өңірдің ішкі жағына 
қарай (мысалы ақмола облысынан түркістан өлкесіне немесе ақмола 
облысынан енесей губерниясына немесе алтай өлкесіне) қайта 
көшті немесе шетелге (түркістан мен сібір меннониттері америкаға, 
канадаға т.б. елдерге) қоныс аударды20. кейінгі жылдары 1914 жылға 
дейін немістердің қазақстанға аграрлық көші-қоны жалғасып, 1906-
1911 жылдары жаппай сипат алды. 1906-1911 жылдары болған 
столыпиннің аграрлық реформасы аграрлық көші-қон қозғалысына 
және қазақ жерінің экономикалық тұрғыдан дамуына жаңа серпін берді. 
столыпиннің аграрлық қайта құрулары шаруалардың, оның ішінде 
немістердің қазақстан аумағына жаппай көшіп келуіне түрткі болды. 
столыпин реформалары, өз мәні бойынша қарқынды болып, ондаған 
мың жерсіз шаруаларға он бес десятина жер телімін сыйлық ретінде 
алуға, ірі көлемді жерлерді жалға немесе сатып алуға мүмкіндік туды. 

тұтастай алғанда 1906-1911 жылдар кезеңінің ерекшелігіне 
келетін болсақ (басқа кезеңдермен салыстырғанда) оған мыналарды 
жатқызуға болады: неміс қоныс орындарының көпшілігі қазыналық жер 
учаскелерінде құрылды, неміс халқының қазақстандағы географиялық 
орналасуы айтарлықтай ұлғайды, неміс көшіп келушілерінің саны елеулі 
түрде көбейді. 

бұл ретте, қазақстандағы немістердің белсенді шаруашылық 
қозғалыстарынан басқа XIX ғасырдың аяғында – хх ғасырдың 
басында еуропалық ресейдің және батыс еуропа мемлекеттерінің 
қала халқынан шыққан неміс отбасылары мейлінше қарқынды 
көше бастады. немістердің қала халқы көлденең көші-қон жолымен 
қалыптасты: қалалардан – шығу – қалаларға – индустриялық-қалалық 
инфрақұрылымдар бар ірі әкімшілік және өлкелік орталықтарға (мысалы, 
ақмола, верный, павлодар, петропавл, орал). немістердің көшіп келген 
кенттерден қалаларға (тік) көші-қоны іс жүзінде болған жоқ, неміс 
шаруалары ауылдық жерлерден кеткен жоқ және қалаларға көшпеді 
десе де болады21. 

хIх ғасырдың аяғында – хх ғасырдың басында немістердің түркістан 
өңірлері мен дала облыстарына орналасу географиясы мынадай түрде 
болды.

20 Вибе П.П. Переселение немцев-колонистов в Степной край в конце XIX – 
начале XX вв.. (Ақмола және Семей облыстары мысалында) // Орталық Азия неміс-
терінің тарихы: халықаралық ғыл. Конференция материалдары (Алматы, 10 қазан, 
1997) Алматы, 1998, С.19-31;  Кригер В. Э. Қазақстанның неміс ауылдарының 
әлеуметтік-экономикалық дамуы (революцияға дейінгі кезең): тарих ғыл.канд. дисс. 
автореф. Алма-Ата,1991, С.10.

21 Ерофеева И.В. Формирование татарской, немецкой, польской и других 
диаспор. С.239, 253.
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1890 жылдан бастап неміс аграрлық мигранттары түркістан өлкесі 
сырдария облысының ташкент және әулиеата уездерінің аумақтарына 
орныға бастады. хIх ғасырдың аяғында түркістан қалаларында ұлты 
неміс әскерилер, ғалымдар, шенеуніктер, дәрігерлер, мұғалімдер 
тұрғанын ескеру қажет. 1912 жылға қарай бұл өңірдегі немістердің саны 
7628 адамды құрады, олардың ішінде 4308 адам ташкент, әулиеата т.б. 
қалаларда тұратын қала тұрғындары болды.22 

түркістанның жетісу облысында қаралатын кезең ішінде немістердің 
қоныс орындарындағы білім алуға келетін болсақ, зерттеушілердің 
бұл мәселе бойынша пікірі екіге жарылады. бірі хIх ғасырдың аяғында 
– хх ғасырдың басында жетісу облысында немістің аграрлық қоныс 
орындарында білім алу мүлде болмады десе, екіншілері қарастырылатын 
кезең ішінде облыстың білім алу мәселесі оң шешілген бес ауылдық 
елді мекендерін (ермеш қыстағы, кершнер учаскесі, немецкий кенті, 
радинер бақшалық учаскесі, Филиппов қыстағы) атайды23. 

хIх ғасырдың аяғында дала өлкесінде немістердің қоныстануы 
(қазыналық учаскелерде де, сатып алынған немесе жалдамалы 
учаскелерде де) әсіресе ақмола облысының аумағында (атбасар, ақмола, 
көкшетау және петропавл уездері) белсенді жүрді. ауыл шаруашылығы 
үшін өңдеуге жарамды жерлердің көп болуы, сондай-ақ қазақстандық 
жер құнының салыстырмалы түрде қымбат болмауы24, егістік жер 
өңдеумен айналысу мүмкіндігі, дала өлкесінің климаттық, топырақ-
ботаникалық тұрғыдан алғанда көшіп келушілер келген жақпен, мысалы 
поволжьемен ұқсастығы неміс көшіп келушілеріне зор ынта берді. 
1915 жылға қарай ақмола облысының қазыналық жерлерінде 260 мың 
десятинадан астам жер телімі бар және халқы шамамен 27 000 мың адам 
болатын 56 неміс кенттері болды25.

торғай облысы шекарасында немістердің шағын кенттері қостанай, 
ақтөбе және торғай уездерінде де бой көтере бастады. жалпы алғанда 
1914 жылға қарай торғай облысында 11 691 неміс тұрды (олардың ішінде 

22 Кригер В.Э. Рейн – Волга – Иртыш: Орталық Азия немістерінің тарихынан. 
С.27.

23 Немецкие населенные пункты в Российской империи: география и насе-
ление. Справочник. М.: Общественная академия наук российских немцев, 2006, С.453-
454; Кригер В. Э. Рейн – Волга – Иртыш: Орталық Азия немістерінің тарихынан. С.36.

24 Қазақстанға немістерді қоныстандырудың кең таралған түрі үкімет жерінде 
пайда болған қоныстанушылар ауылдарына орналастыру болды. Одан басқа, 
неміс аграрлық мигранттары жер телімдерін, мысалы, Сібір казак әскерінен, жеке 
иеленушілерден немесе мемлекеттен жалға немесе сатып алды және жеке меншікті 
шаруашылықтың негіздерін қалаған (мысалы,Павлодар уездіндегі П.Д. Корниса 
хуторы).

25 Вибе П.П. Образование и становление немецких колоний в Западной Сибири 
в конце ХIХ – начале ХХ в. // Немцы. Россия. Сибирь: Мақалалар жиынтығы. Омск,1996, 
С.19-20.
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қала халқы – 130 адам, ауыл халқы – 11561 адам). 1908-1909 жылдары 
орал облысы орал уезінде лютеран немістер мен католик немістер 
православие халқымен бірге тұрған екі кенттің іргесін қалады. 

немістердің дала өлкесінің семей облысына аграрлық көші-
қоны хх ғасырдың бірінші он жылдығында басталды. бұл кезеңге 
дейін семей облысының аумағында неміс қоныстары болған жоқ, 
бұл мынадай себептермен түсіндіріледі: хIх ғасырдың аяғында семей 
облысының дала бөлігіне шаруа халқының (әртүрлі этнос өкілдері) көші-
қонына ресми шектеудің болуы; онда қауымдас адамдардың болмауы 
және орыс қоныстарымен бірге тұру ниетінің жоқтығы, биліктің бұл 
көшіп келушілер санатына «даланы сектанттар мен жат жерліктердің 
ағынынан қорғау» бойынша ерекше саясатының болуы т.б..26 мынадай 
фактіге назар аударуға болады: самара және саратов губернияларынан 
келген, 1893 жылы ақмола облысы омбы уезінде александровка атты 
бірінші неміс ауылының негізін қалаған бір топ неміс мигранттары «ол 
жақта тұру еркін» деп естіп, бастапқыда семей облысына қарай жол 
шеккен екен, бірақ олар ақыр аяғында ақмола облысына қоныстанады. 
1894 жылы александровкаға көшіп келушілердің бірінші легі «барнауыл 
уезіне, сондай-ақ семей облысының павлодар уезіне өтуге әрекет 
жасаған»27. 

семей облысындағы павлодар уезінде алғаш рет көшіп келуші 
немістердің кенттері бой көтерді. 1900-1901 жылдары павлодар 
қаласынан 30 км жерде ертіс өзенінің сол жағалауында краснопольск 
болысы, александровск уезінің екатеринослав губерниясынан көшіп 
келген меннонит петр давыдович корнис казак офицері ребовке тиесілі 
үлкен жер учаскесін сатып алып, павлодар ертіс жағалауы аумағында 
алғашқы неміс қонысжайы – жеке меншік шаруашылығының (хутор) 
негізін салды. 1904 жылы екатеринослав губерниясының меннониттері 
п.д. корнистің хуторына жақын жерден жер учаскесін сатып алып, 
көшіп келушілердің ребровка кентін салды, онда 1912 жылы 45 отбасы 
(250 адам) 28 тұрған. 1913 жылы п.д. корнис ертістің оң жағалауынан 
подстепкнск (подстепка) кентінде 390 десятина жерді 12 жыл мерзімге 
жалға алады. жалға алу сомасы жылына 300 рубльді құраған29. 

ертіс жағалауындағы жерлер (ауыл шаруашылығымен айналысуға 
мейлінше ыңғайлы) сібір казак әскерінің иелігінде болды және тиісінше 
аграрлық көшіп келушілер үшін жабық еді. бірақ, хIх ғасырдың аяғында 

26 Подопригора Ю.И. Немцы Павлодарского Прииртышья. Алматы, 2010. С.15-16.
27 Вибе П.П. Аталған еңбек.13-14 б.
28 Дик В. Свет Евангелия в Казахстане. История возвещения Евангелия и 

распространения общин баптистов и меннонитов в Казахстане (первая половина ХХ 
века). Штайнхаген : Samenkorn, 2003. С.245.

29 Подопригора Ю.И. Аталған еңбек. 17 б.
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сібір казак әскері аумағының жер қорын қайта құру нәтижесінде 
офицерлердің жер телімдері, әскери жер қорлары сату-сатып алу 
нысанына айналды. омбы қаласында казак жерлерін сатып алу бойынша 
қызметтер көрсететін арнайы делдалдық бюросы жұмыс істеді30. 
мәселен, 1911 жылғы құжаттарда «семей облысы павлодар уезіндегі 
офицер казактардың ертіс өзені бойындағы учаскелері шаруаларға, 
мещандарға, немістерге сатылғандығы...» жөнінде айтылады31.

меннонит п.д. корнистің хуторы мен көшіп келушілердің менониттік 
ребровка кенті әскери жер учаскелерінде бой көтерген бірден бір 
жеке менлік шаруашылық болып табылды, олар хх ғасырдың басында 
павлодар уезіндегі неміс көшіп келушілеріне тиесілі болды. 

павлодардағы ертіс бойында қазыналық жер учаскелерінде басқа 
көптеген неміс көшіп келушілер кенттері 1907–1910 жылдары салынды. 
зерттеушілер 1906 жылдан кейін семей облысына немістердің көші-
қонының күрт өсуін былай түсіндіреді: «1906 жылы ... заң шыққаннан 
кейін қайта тағайындалған дала генерал-губернаторы генерал 
надаров семей көшіп келушілер аудандарына неміс-колонистері өзге 
шаруалармен бірге тұруы тиіс деп түсіндірме берді»32. 

1906 жылғы көктем-жаз кезеңдерінде павлодар уезіне бос тұрған 
көшіп келушілерге арналған қазына жерлерін іздеу, қарап-тексеру және 
есепке алу үшін байқаушы адамдар жіберілді. 1907-1910 жылдары неміс 
колонистерін қазыналық учаскелерге қайта көшіру және жайластыру 
процесі жүрді.

мәселен, 1906 жылы көктемде молочанск меннониттері (новоре-
сейдің таврика губерниясы молочанск меннонит округі), содан соң 
хортикалықтар (новоресейдің екатеринослав губерниясы екатеринослав 
уезі) меннониттердің болыстық жиналысының шешімі бойынша өз 
адамдарын сібірге жіберді: таврика губерниясы пришибск меннониттік 
болысынан (молочанск меннониттері) 2 адам жіберілді, екатеринослав 
губерниясы хортика меннониттері п. ремпелді, а. энс пен д. Функті 
жіберді33. олардың межелі жері ақмола облысы омбы уезі болатын. 
неміс колонистерін ақмола облысында орналастыру ертеректе хIх 
ғасырдың аяғында – хх ғасырдың бірінші он жылдығында басталғанына 
орай облыста бос жер учаскелер тапшылығы байқалды. қазыналық 

30 Вибе П.П. Аталған еңбек. 39-40 б.
31 Сібірдегі немістер: Сібірдегі немістер тарихы бойынша құжаттар мен  мате-

риал дардың жинағы: 1895-1917. – Омск : Изд-во Омск. гос. ист.-краевед. музея, 2000. 
С.137.

32 Цит. по: Кригер В. Э. Рейн – Волга – Иртыш. С.68.
33 Адам Я.В. Унру отбасы тарихынан // Сібір немістері : тарихы мен мәдениеті:  

VI Халықаралық ғыл.-практ. конф. материалдары. (Омск, 29-31 мая 2002 г.). Новоси-
бирск, 2003.С.4.
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учаскелердің жоқтығына сілтеме жасаған ақмола көшіру басқармасы 
меннонит байқаушы адамдарына жер беруден бас тартып, оларды семей 
облысындағы омбы уезімен шектес павлодар уезіне жібереді, онда 
оларға жеткілікті түрде пайдалы шарттарда ірі жер телімдері ұсынылды 
(«ер адамдарға 15 десятина жер, олар салықтар мен міндеттіліктерден 
босатылды, одан кейінгі бес жыл бойы бір десятина үшін 11 тиын, кейінгі 
39 жыл бойы – 22 тиыннан төледі, ал одан соң жер иесінің меншігіне 
өтетін болды»34). хортика меннониттері, 1906 жылы елге оралғаннан 
кейін берілген жер учаскелеріне қанағаттанушылық білдірді. бұдан кейін 
хортика меннониттері 25-30 отбасына бір учаске есебінен 310-320 отбасы 
үшін нақты жер учаскелерін белгілеу және таңдау мақсатында павлодар 
уезіне өз байқаушы адамдарын тағы жібереді. лютеран немістер, әдетте 
меннониттермен салыстырғанда мейлінше аз қамтылған және жерсіз 
болды, олар байқаушы адамдарын жіберген жоқ, бірден бірнеше ірі 
топтармен көшіп келді. 

1910 жылдан кейін павлодар уезінде және семей қоныстық 
аудандарында немістерді құрылып қойған учаскелерге ғана 
қоныстандыруға рұқсат етілді. 

осылайша, 1907–1910 жылдары павлодар уезінде семей қоныстан-
дыру басқармасы II және IV шаруа көшіп келушілер учаскелерінен 
неміс аграрлық мигранттарына жер өңдеу үшін 7 ірі қазыналық жер 
телімі берілді (жалпы алаңы 58 мың десятина), онда 26 қоныстық 
кенттері салынды. зерттеушілердің есебінше көрсетілген кезеңде 
қазыналық жер учаскелерінде орналасқан немістердің жалпы саны 5034 
адамды. (793 отбасын) құраған35. 1917 жылға қарай немістердің негізгі 
бөлігі конфессиялық тиесілігі бойынша үш шағын қоныстарда тұрды 
(2 қоныстану тобы лютерандар және 1 топ меннониттер қонысы), олар 
26 қоныстық кенттерден және 2 жеке меншік меннонит тобынан (1 хутор 
және 1 кент) тұрды. немістердің бірнеше қоныстық отбасылары орыс 
және украин кенттерінде тұрды, ал немістердің аздаған бөлігі павлодар 
қаласында орнықты36. 

хх ғасырдың басында неміс мигранттары семей облысының 
шығыс бөлігінде де шағын қоныстық кенттер салды (Өскемен, зайсан 
уездерінде). облысқа немістердің көшіп келуі тек хх ғасырдың басында 
басталғанына қарамастан, неміс қоныстық кенттерінің негізгі бөлігі 
столыпиндік аграрлық реформа кезеңінде қазыналық жер учаскелерінде 
орналасты, 1914 жылға дейін облыс дала өлкесіндегі неміс 
шаруалар колониясының негізгі аудандарының бірі болып саналды. 

34 Кригер В.Э. Аталған еңбек. 54-55 б.
35 Вибе П.П. Аталған еңбек. 19-20 б; Попова В.Н. Аталған еңбек. 35 б.
36 Подопригора Ю.И. Аталған еңбек. Алматы, 2010, 15-25 б.
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мәселен,Шығыс қазақстан аумағында 5 қонысжай салынды, олар: 
екатериновка, пругеррово, гнаденфельд (горкуново), америка және 
кенигово (кенюхово). кенигово қонысының тарихы неміс инженері, 
алтай кеніштерінде жұмыс жасаған неміс азаматы отто кёнигтің есімімен 
тығыз байланысты. 1902 жылғы наурызда ол ауыл шаруашылығы 
мақсатында пайдалануға арналған көлемі 1140 десятина 1458 аршын 
болатын жер учаскесін алты жыл мерзімге жалға алады. 1907–1908 
жылдары отто кёниг жер телімінің бір бөлігін неміс көшіп келушілеріне 
жалға береді. кёниг бұл аумақта қант зауытын салуды жоспарланды, бұл 
үшін ол тәжірибе мақсатында немістерге қант қызылшасының тұқымын 
таратып, ауыл шаруашылығы құралдарын береді. Өкінішке орай, бірінші 
дүниежүзілік соғыстың басталуына байланысты жоспары орындалған 
жоқ, ол да басқа көптеген германия мен аустрия азаматтары сияқты 
ресей империясынан кетіп қалуға мәжбүр болды.37. 

бірінші дүниежүзілік соғыстың алдында дала өлкесі облыстары мен 
түркістанда 38 500 – 39 000 немістер тұрды, бұл қарастырылып отырған 
өңір халқының 0,7%-ын құрады. немістердің басым бөлігі ауылдық 
жерлерде тұрды, ал қалаларда шамамен 1,7 мың неміс мекен етті38. 

осылайша, хIх ғасырдың аяғында – хх ғасырдың басында 
дала өлкесі мен түркістандағы көшіп келген немістердің аграрлық 
қозғалысын екі кезеңге бөлуге болады:

бірінші кезең – хIх ғасырдың 80-ші жылдары, бұл кезде меннониттер 
діни уәждер бойынша түркістан өлкесіне көшіп келді.

екінші кезең – хIх ғасырдың 90-шы жылдары – 1914 жыл – 
поволжьенің және ресей империясының қара теңіз маңы губерния-
ларының негізгі қоныс орындарынан неміс мигранттарының дала 
өлкесі мен түркістанға көшіп келуі екі кезеңде іске асты. бірінші кезең –  
хIх ғасырдың 90-шы жылдары және 1906 жыл. екінші кезең – 1907–1914 
жылдар.

әртүрлі өңірлерден неміс мигранттарының көшіп келуі хIх ғасырдың 
аяғы хх ғасырдың басында дала өлкесі мен түркістандағы немістердің 
этностық және конфессиялық құрамына байланысты болды. 

келген жерлері бойынша неміс аграрлық мигранттарын (саны 
бойынша ірі) мынадай топтарға бөлуге болады: поволжье, екатеринослав, 
таврика, херсон губерниясы, донской әскери облысы, воронеж губерния, 
волынь негізгі колониялардан келгендер. неміс қоныстанушылары 

37 Бургарт Л.А. Шығыс Қазақстанда неміс қоныстарының тарихынан (ХХ ғасыр-
дың басы -1941 жж.) – Усть-Каменогорск: Изд. Немецкого культурного центра ВКО, 
1999. С.17-18, 23; Никифоров Н.Д. 19 ғасырдың аяғы – 20 ғасырдың бірінші ширегі 
Кенді Алтай неміс халқы (ШҚО Шемонаиха ауданы мұрағаты материалдарында // 
Орталық Азия немістерінің тарихы: халықаралық ғыл. конф. материалдары. (Алматы, 
10 қазан, 1997) Алматы, 1998, 36 – 43б.

38 Ерофеева И.В. Аталған еңбек. 248, 253 бб.
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біртұтас болған жоқ, өйткені олар оқшау мәдени айырмашылықтарымен, 
неміс тілінің әртүрлі диалектілерімен және сөйлеу мәнерімен, сондай-ақ 
алуан түрлі деноминация ұстанушылығымен ерекшеленді. 

конфессиялық қатыстылығы бойынша неміс қоныстанушыларын 
мынадай топтарға бөлуге болады: лютерандар, олар көшіп келушілердің 
басым бөлігін құрады, сондай-ақ католиктер, меннониттер, баптисттер 
мен адвентисттер. қаралып отырған кезеңде конфессиялық фактор 
немістердің өмірінде елеулі рөл атқарды: қонысжай кенттерінің негізі 
немістердің конфессиялық қатыстылығына сәйкес құрылды, эндогамдық 
кедергі (әртүрлі деноминация өкілдері – немістер арасындағы некеге 
тыйым салу) немістердің өз айналасындағы өзге этнос халқымен 
ғана емес басқа дін ұстанатын немістермен де байланыс жасауды 
айтарлықтай шектеді. 

неміс мигранттары өзінің әлеуметтік құрамы жағынан тек шаруалар 
ғана емес, жұмысшы тап, әртүрлі шен өкілдері болғанын атап кету керек. 
мысалы, павлодар уезі володар болысының милорадовка кентіндегі 
қоныстанушы тұрғындардың көпшілігі таврика губерниясы бердянск 
уезі вальдгейм гнаденфельдск болысының ірі колониясындағы 
бұрынғы фабрика жұмысшылары еді, олар 1905 жылғы революциялық 
қозғалыстарға қатысып, осы революциядан кейін өздерінің жұмыс 
орындарынан айрылды, сөйтіп павлодар уезіндегі қазыналық жер 
учаскелеріне келгендер болатын39. 

немістерді қоныстандыру кезінде өзге этностық және өзге 
конфессиялық қоршаған ортадан оқшау шағын қонысжай кенттер 
салынды. мысалы, қонысжай кенттерінің тобында (2-5 қонысжай) 
барлық кенттер өз тұрғындарының конфессиялық қатыстылығы 
бойынша біртектес болды, бірақ олардың келген жерлері әртүрлі 
болуы мүмкін еді. бұл әсіресе, лютеран қонысы мысалында ерекше 
байқалды. меннониттер, керісінше келген жерлері бойынша топталып 
ірі топтармен қоныстануды жөн көрді. мәселен, хортика меннониттері 
хортикалықтармен, молочандықтар – молочандықтармен бірігіп кетті, 
бұл ретте олардың бәрі бірігіп меннониттік қонысжай кенттері тобын 
құрады. германиядан келген миссионерлер николайпольск меннониттік 
қауымын былай сипаттайды: «…талас алабындағы меннониттік колония 
ені шамамен екі километрлік, таулармен үш жағынан қоршалған …неміс 
ауылдары саяхатшылар үшін өте жағымды әсер қалдырады. қоныс 
ортасынан ені 20-25 метр болатын сымдай түзу басты көше өтеді, оның екі 
жағы биік те әдемі теректердің екі қатары егілген. көшенің екі жағынан 

39 Павлодар облысының Мемлекеттік мұрағатының Павлодар филиалы  
(ПФ ГАПО) Ф.7. Оп.1.Д.354. Л.90.; Кригер В.Э. Рейн – Волга – Иртыш. С.55-58..; 
Малиновский Л.В. Немцы в России и на Алтае. Популярно-исторические очерки. 
Барнаул, 1995. 
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да су ағып жатыр, өйткені сусыз мұнда ештеңе өспейді, бұдан әрі 10-15 
метр жерде гүлдеп тұрған жеміс бақтары қоршаған үйлер орналасқан. 
жазда бұл керемет гүлзардың тұсынан өтіп бара жатып таңғалмау мүмкін 
емес. үйлер сапасы жағынан мықты және жақсы құрылыс материалы 
болып саналатын саздан салынған. немістер негізінен жылқы және 
шошқа өсірумен, сондай-ақ ірімшік және май өндірумен айналысады, 
мұны олар ташкент немесе әулиеатаға ату үшін тасымалдайды»40. 

бірінші дүниежүзілік соғыс басталғаннан кейін неміс шаруа-
қоныстанушылары ресей патшалық әскеріне жұмылдырылды: 
шаруашылық бөлімдерінде, санитарлық поездарда қызмет етті, басқа да 
тыл жұмыстарын атқарды. 1915 жылы павлодар уезінен 129 меннонит, 
1916 жылы – 34 меннонит әскерге алынды41. мысалы, меннониттік 
константиновка кентінің тұрғыны а. Ф. Фризен (1895-1971) 1915 жылы.
патшалық әскерге алынып, санитарлық поезда қызмет еткен42. осы 
ауылдың тұрғыны и.п. варкентин (1895-1969), 1916 жылы әскерге 
алынып, шаруашылық бөлігінде қызмет атқарған43. Шығыс қазақстанда 
гнаденфельд (горкуново) неміс кентінен 1914 жылы 8 адам әскерге 
шақырылып, кавказ майданына жіберілген44 т.б.

бірінші дүниежүзілік соғыстың бастапқы кезеңінде ресей 
империясының өңірлерінде, оның ішінде қазақстан даласының қоныс 
аударылған аудандарының көпшілігінде «немістерге қарсы науқан» 
күшейе бастады45, бұл неміс көшіп келушілерінің көші-қон ағыны 
азаюына әсер етті, ал патша үкіметі неміс жер иеленушілігін жою туралы 
заңдар қабылдаған («жою заңдары» деп аталатын)46 1915 жылдан кейін 
өңірдегі немістердің бейбіт, экономикалық-аграрлық көші-қоны тоқтады 
десе де болады.

«неміс озбырлығына» қарсы күрестің алғашқы қадамдарының бірі 
неміс елді мекендерінің атауын өзгерту болды. 1914 жылдың басында 
ресей үкіметінің немістерге қарсы көңіл-күйлеріне байланысты ресей 
империясының губерниялары мен уездерінде неміс тіліндегі атаулары 

40 Раймер Й. Аталған еңбек. 60 б.   
41 Кригер В.Э. Аталған еңбек. 74 б.  
42 Павлодар университетінің тарихи-этнографиялық экспедиция материалдары  

(МИЭЭ ПаУ) П.7. Л. 24.
43 МИЭЭ ПаУ. П.7. Л. 25.
44 Бургардт Л.А. Аталған еңбек. 23 б.
45 «Неміске қарсы кампания», немесе «неміс басымдығына күрес» кампа-

ниясы – немістер шоғырланып өмір сүретін жерлерде неміс жер иелерін жоюға, 
елді мекендерді неміс тілінен орыс тіліне ауыстыруға, Волыннан Сібірге және басқа 
жерлерге немістерді депортациялауға бағытталған 1914-1917 жж. Ресей импе рия-
сының неміс тұрғындарына қатысты ресей үкіметінің заңнамалы бастамаларының 
кешені.

46 История и этнография немцев Сибири. Омск: Изд-во ОГИК музея, 2009, С.13.
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бар қонысжайлар жедел түрде өзгертіліп жатты. ресей империясының 
ішкі істер министрлігі «неміс атаулары бар қонысжайлар мен болыстарға 
орыс атауларын бере отырып, өзгерту туралы мәселе» көтерілген 
нұсқаухат шығарды47. мысалы, павлодар уезінде көптеген меннониттік 
кенттердің атаулары өзгертілді: 1914 жылға дейін кент атауы эбенталь 
(Ebental, неміс тілінен тікелей аударғанда – тең бөлік) болса, өзгертілген 
атау – равнополь; 1914 жылға дейінгі кент атауы Штейнфельд (неміс 
тілінен тікелей аударғанда – тасты алқап), өзгерген атауы – ольгино т.б.48.

немістердің жер иеленушілігін және жерді пайдалануын жою 1915–
1917 жылдың басындағы заңнамалық бастамалардың басты мақсаты 
болды, ал бұған дейін немістерге қатысты жүргізілген қоныстандыру 
саясаты қателік деп танылды. 1915–1916 жылдардағы заңдардың 
қолданысы49 дала өлкесі мен түркістанға қатысты болмағанына 
қарамастан дала өлкесінің генерал-губернаторы н.а. сухомлинов 
өз өлкесіндегі неміс жер иеленушілігі мен жер пайдалануды жоюға 
қол жеткізді, ол ойынша «…неміс-колонисттері орыстан батыл түрде 
бойын аулақ салды. дін, тіл, дәстүр және тіптен мектеп ... мұның бәрі 
оларда немісше... немістер өз ұлттастарымен бірге жеке учаскелерде 
қоныстанған, бұл немістердің орыстардан толықтай оқшаулануына 
және мемлекет ішінде айрықша мемлекеттің құрылуына әкелді…»50. 
немесе семей облысының қоныстану басқармасы шенеуніктерінің 
ойынша «бұдан әрі дала өлкесінде немістерді қалдырудың қажеттілігі 
жоқ»51. 1917 жылғы 6 ақпанда «жою заңдарының қолданысы ақмола, 
торғау және семей облыстарының немістеріне де қатысты болды 
(заңның қолданысы түркістан мен орал облысына қатысты болған жоқ): 
белгіленген мерзім ішінде олар «ерікті келісім бойынша қала қонысынан 

47 Циркуляр Министерства внутренних дел о переименовании селений. 
15.10.1915 г. // Сібірдегі немістер: Сібірдегі немістер тарихы бойынша құжаттар мен  
материалдардың жинағы: 1895-1917. – Омск: Изд-во Омск. гос. ист.-краевед. музея, 
2000. – С.218-219.

48 Подопригора Ю.И. Аталған еңбек. 104-110 б. 
49 1915 ж. 2 ақпанда «О землевладении и землепользовании в государстве 

Российском австрийских, венгерских, германских и турецких подданных», «О 
прек ращении землевладения и землепользования австрийских, венгерских или 
германских выходцев в приграничных местностях», «О землевладении и земле-
пользовании некоторых разрядов, состоящих в русском подданстве австрийских, 
венгерских или германских выходцев» Заңдары қабылданған. 1916 жылы маусымда 
Николай ІІ «Об особом Комитете по борьбе с немецким засильем» ере желерін, ал  
18 тамызда – «Положение Совета Министров о воспрещении препода вания на 
немецком языке» және басқаларын бекітті.

50 Далалы генерал-губернатор Н.А. Сухомлиновтің ішкі істер министрі  
Н.Б. Щер батовқа неміс жерлерін және жер пайдалануын  жою туралы хаты. 11.09.1995 г.  
// Сібірдегі немістер. С.250 – 251.

51 Вибе П.П. Борьба с «немецким засилием» / История и этнография немцев 
Сибири. Омск: Изд-во ОГИК музея, 2009, С.138.
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тыс жерлердегі жылжымайтын мүліктерін иеліктен шығаруы» қажет 
болды»52. саяси режимнің ауысуы, 1917 жылғы революциялық оқиғалар 
патша үкіметінің аталған жоспарының орындалуына мүмкіндік берген 
жоқ. уақытша үкіметтің қаулысы уақытша тоқтатылып, одан соң дала 
өлкесі облыстарында тұратын немістерге қатысты жою заңдарының 
қолданысы мүлде жойылды және жалпы алғанда немістердің азаматтық 
құқықтарын қалпына келтіруге бағдар жасалды. 

2.2 1940 жылға дейінгі Қазақстан немістер

кейінгі революция және азаматтық соғыс кезеңінде дала өлкесі 
мен түркістан немістері жоғары саяси және азаматтық белсенділігімен 
ерекшеленген жоқ, бұл олардың арасында дәулетті шаруашылықтар 
туралы оң ұғымдарды болуымен, сондай-ақ діни көзқарастарымен 
(меннониттер мен неопротестантық конфессиялардың діни сенімі 
бойынша қолға қару алғызатын әскери қызметтен бас тарту) түсіндірілді. 
дегенмен петропавл уезінің келлеровка ауылының, ақмола облысы 
атбасар уезі карамышевка ауылының немістері колчакқа қарсы марий 
көтерілісіне қатысты53, әулиеата уезінің николайполь, романовка, 
орловка неміс ауылдарынан 1919–1920 жылдары 108 адам қызыл армия 
қатарына сарбаз ретінде шақырылды.

кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында қазақстандағы неміс 
қонысжай кенттерінің дамуы мемлекеттік органдар тарапынан белсенді 
араласусыз жеткілікті түрде дербес жүрді, бұл неміс қоныстану-
шыларының54 экономикалық белсенді болуына мүмкіндік берді, неміс 
қонысжай шаруашылықтары нығайып, кеңейе түсті: «…іскерлік, 
ұйымшылдық және салыстырмалы түрде жоғары даму арқасында неміс 
шаруашылықтары мейлінше қуатты және анағұрлым табысты болды»55. 
мысалы, павлодар уезінде сауда-өнеркәсіп орындары бар адамдар 
тізімінде шаруа-менониттерден шыққан ағайынды Фризендер бар. 
олардың орлов болысы богослов кентінде жалға алынған жерде бумен 
ұн тарту диірмені болды56. 1920 жылы павлодар уезінде герценнің, 
тиссеннің (павлодар қ.), г.н. нейфельдтің (розовка ауылында), 

52 Кригер В.Э. Аталған еңбек. 75 б.
53 Абылхожин Ж.Б. Қазақстан кеңестік тоталитарлық кеңістікте : тарихи өзгеруі  

/ Қазақстан тарихы: халықтар мен мәденитетер: оқу құралы. Алматы: Дайк-пресс, 
2001, С.277.

54 1920-шы жылдардың аяғына дейін кеңестік партия аппараты өкілдері 
Қазақстанда шоғырланып орналасөан немістерге қатысты «қоныстанушы неміс 
шаруашылығы» терминін қолданып келді. 

55 Қазақстан немістері тарихынан (1921-1957 гг.): құжаттар жинағы: Қазақстан  
Республикасы Президентінің  мұрағаты. – Алматы - М.: Готика, 1997. С.48.

56 Қазақстан Республикасы Орталық Мемлекеттік Мұрағаты (ЦГА РК) Ф.15 Оп.1 
Д.452 Л.26.
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г.и. вальцбртің, г. петерстің (реброво шатқалы), сондай-ақ равнополь, 
надаровка және. луганск ауылдарында п. нейфельдтің бу диірмендері 
жұмыс істеді57. алайда кейінгі кезеңдерде кеңес үкіметі жеке меншік 
және жалға алынған шаруашылықтарды мемлекет меншігіне алуға 
бағытталған шаралар қабылданды. мысалы, 1923 жылғы 1 маусымға 
қарай түркістанда әулиеата қаласындағы үгу диірмені (бұрынғы иесі 
корнелиус валл), николайполдегі үгі диірмені және орловка ауылындағы 
ұн тарту диірмені мемлекет иелігіне алынып, азық-түлік жөніндегі 
халық комиссариатына (наркомпрод) тиесілі болды. мемлекет иелігіне 
алу николайполдегі сарысу қайнату зауытын (бұрынғы иесі янцен) да 
айналып өтпеді58. 

1920 жылғы халық санағының нәтижесі бойынша қазақстандағы 
немістердің жалпы саны – 62 760 адамды құраған. қазақстан халқы 
құрамындағы үлесі – 1,3%. немістер - ақмола (22 348 адам), қостанай 
(16 471 адам), орынбор (12 988 адам), семей (7 837 адам), ақтөбе 
(2 233 адам)59 губернияларында, яғни хх ғасырдың басындағы негізгі 
қонысжай аудандарында көптеп қоныстанды.түркістанда 1920 жылғы 
санақта бірқатар себептерге орай неміс тұрғындарының барлығы бірдей 
қамтылған жоқ, бірақ зерттеушілердің пікірі бойынша түркістанда 
шамамен 7 500 немістер тұрған60. осылайша қазақстандағы неміс 
халқының саны табиғи өсім, сондай-ақ болмашы көші-қон нәтижесінде 
(көрші уездерден, губерниялардан көшіп келу, шағын неміс кенттеріне 
толықтыра көшіру) ұлғаю жағына қарай өзгерді. қазақстандағы неміс 
халқының негізгі бөлігі көрсетілген кезеңде ауыл тұрғындары болды.

1920 жылдан бастап қазақстанда кеңестік партия органдары аз 
ұлттардың, оның ішінде неміс халқының арасындағы жұмысқа баса 
назар аудара бастайды. егер 1920 жылға дейін түркістан компаниясы 
неміс кенттерінің ісіне араласпаған болса, ал 1920 жылы неміс 
секцияларының орталық бюросы құрылды, ол неміс секцияларының 
і бүкілресейлік конференциясының қаулыларына сәйкес неміс 
кенттерінде саяси жұмысты өрістету, неміс халқының санын, орналасу 
географиясын, тұрмыстық жағдайларын т.б.айқындау жөнінде шешім 

57 Қазақстан  Республикасы Президентінің  мұрағаты (АПРК) Ф.140 Оп.1 Д.55 
Л.98; Мерц В. К. Немцы в Павлодарском Прииртышье // Германия – Центральная 
Азия – диалог культур: история, современность, перспективы: халықаралық  ғылыми-
практикалық конференция материалдары, Алматы, 1-2 қараша 2001 ж. Алматы: 
Қазақстан немістерінің  «Возрождение» қоғамдық бірлестігінің қауымдастығы, 2002. 
С.233.

58 Кригер В.Э. Аталған еңбек. 96-97 б.
59 Исчислено по: Бургарт Л. А. Немецкое население Казахстана в конце XIX-ХХ вв.  

(по материалам всеобщих переписей населения 1897-1999 гг.). Усть-Каменогорск, 
2002. С.16-17.

60 Кригер В.Э. Аталған еңбек. 85 б.
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қабылданды61. 1926 жылықазақ Өлкелік бкп (б)комитеті жанынан 
немістер арасындағы партиялық жұмысты жандандыру үшін неміс 
секциясы құрылды. қазақстанның облыстары мен уездерінде аз 
ұлттардың бөлімі және ұлттық секциялар құрылды62, оларды көбіне 
неміс тілін білетін большевиктер немесе бұрынғы әскери тұтқындар 
басқарды63. уездердегі неміс колонияларында (қонысжай кенттерінде) 
кең ауқымды шаруашылық, мәдени және саяси жұмыстар қанат жайды. 

1920 жылдың екінші жартысында неміс кенттері өздерінің 
моноэтностық құрылымын сақтады, бірақ әкімшілік қайта құруларға 
(жаңа болыстарға бөлу, жаңа ауылдық кеңестер ашу) орай олардың 
ұтымды орналасу жағдайы бұзылды, неміс кенттері бір бірінен 
ажыратылып, өзге этностық кенттермен бірге әртүрлі ауылдық 
кеңестер мен болыстық орталықтарға қосылды. 19250 жылдың басында 
түркістанның сырдария облысы әулиеата уезінде жеті неміс ауылын бір 
ұлттық неміс (голланд) өңірі николайпольск болысына біріктірді, бірақ 
кейіннен жер және әкімшілік-аумақтық реформалар нәтижесінде ол 
таратылды. 1924-1925 жылдардан кейін (ұлттық-мемлекеттік межелеу) 
түркістанның неміс ауылдары әртүрлі мемлекеттік құрылымдарға, 
кеңестік республикаларға берілді. мысалы, немістің крестовый 
және козелковский кенттері түркістан республикасының құрамына, 
ташкент уезінің неміс қоныстары – қазақ акср Шымкент (сырдария) 
губерниясына берілді т.б.64 1920 жылдардың ортасына қарай павлодар 
уезіндегі немістер тек неміс кентерінде ғана емес, орыс, украин, сондай-
ақ басқа да көпұлтты ауылдарда тұрып жатты. мысалы, павлодар 
болысының №3 ауыл кеңесіндегі жалқұдық совхозында қазақтар 
(8 шаруашылық), орыстар (14 шаруашылық), украиндар (5 шаруашылық) 
және немістер (3 шаруашылық) бірге тұрған. ал володар болысындағы 
ново-пакров ауылдық кеңесінің қамалы ауылында немістер 
(1 шаруашылық) болгарлармен (31 шаруашылық), украиндармен 
(2 шаруашылық) және орыстармен (3 шаруашылық) т.б. бірлесіп тұрды65. 
1926 жылғы халық санағының нәтижесі бойынша қазақстандағы 
немістердің саны 51 102 адам болған, оның ішінде ауыл тұрғындары – 
48 378 адам, қала тұрғындары – 2 724 адам66. қала халқы құрамындағы 

61 Чеботарева В.Г. Наркомнац РСФСР: свет и тени национальной политики. 
1917-1924 гг. М., 2004. С.607-608.

62 ПФ ГАПО Ф.7. Оп. 1.Д.111. Л.256.
63 Бруль В., Кригер В. Казахстан // Немцы России: энциклопедия: т. 2; К – О. – 

М., «ЭРН», 2004. С.9.
64 Кригер В.Э. Рейн – Волга – Иртыш. С.84. 99.
65 Подопригора Ю.И. Аталған еңбек.13-35 б.
66 Исчислено по: Бургарт Л. А. Немецкое население Казахстана в конце XIX-ХХ вв.  

С.22.
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немістердің саны 0,5%-ды, ауыл құрамында – 1%-ды құраған. немістердің 
көп бөлігі қазақстанның солтүстік-шығыс, атап айтқанда: ақмола (41,4%) 
және семей (23,2%) губернияларында, сондай-ақ қостанай округінде 
(21,1%) өңірлерінде тұрған. оңтүстік өңірлерде 4 944 немістер болған. 
зерттелетін өңірлерде немістердің жалпы санының азаюы қазақстанның 
губерниялары мен уездерінің жаңа әкімшілік-аумақтық құрылымымен, 
азамат соғысы барысындағы адам шығынымен, ашаршылық және 
немістердің еуропа және америка елдеріне басталған эмиграциясымен 
түсіндіріледі. 

бұл санақ қазақстан немістерінің арасындағы сауаттылықтың 
жоғары деңгейін анықтады. неміс халқының 41,2%-ы (45,5%-ы ерлер, 
35,7%-ы әйелдер, 52,2%-ы қала халқы, 40,6%-ы ауыл халқы) сауатты 
болып саналды. немістердің 97,2%-ы ана тілін неміс тілі деп, 2,6%-ы – 
орыс тілі деп санады. немістердің ішінде көпшілігі ана тілінде сауатты 
болғанына қарамастан (89,7%), санақ нәтижесі неміс халқының бір 
бөлігінің орыс және қазақ тілінде сауатты екенін көрсетті (тек неміс 
тілінде сауаттылар – 24,4%, неміс және орыс тілінде сауаттылар – 12,5%, 
тек орыс тілінде сауаттылар – 3,7%, қазақ тіліндегі сауаттылар саны онша 
елеулі болған жоқ)67. 

жоғарыда аталып өткендей, әкімшілік қайта құруларға байланысты 
1920 жылдың екінші жартысында неміс ауылдарының шағын қоныстық 
құрылымдарын бұзудың бірінші кезеңі, өзін-өзі ұйымдастыру басталып, 
ұжымдасумен жалғасты. 1926 жылы және 1930-шы жылдардың басында 
колхоз құрылысы кезеңінде ауыл шаруалығы артелдері мен колхоздар 
құрыла бастады. ресми органдар немістердің арасында колхозда 
ойдағыдай құрылып жатқаны туралы мәліметтер беріп отырды, бірақ 
шындығында неміс кенттерінің халқы кооперация және ұжымдастыру 
негізінде қоныстарда ауыл шаруашылығын көтеру ісінде табанды 
қарсылық білдірді, оны партия органдарының мұрағат құжаттары да 
растайды: «павлодар округі цюрупинск ауданының равнополь кентінде 
1929 жылғы 9 желтоқсандағы ұжымдастыру мәселесі жөніндегі кент 
жиналысына тек 17 адам келген. жиналыс орнына сұхбат жүргізіліп, 
немістердің мынадай көңіл-күйі анықталды: «біз колхозға кіргіміз 
келмейді, бұл жүзеге асырылмайтын идея … ауыл шаруашылығында 
бізге ғылым керек емес, біз өз ісіміздің маманымыз және жеке болғанды 
қалаймыз … біз сіздерге сенбейміз, бізді 12 жылдан бері алдап 
келесіздер... ұжымдасуды коммунистер құра берсін, біздің колхозсыз-
ақ нанымыз болады»68. сырдария округіндегі тоболино ауылының 
шаруалары астық дайындау жоспарына қарсы болды, «тиісті қысымнан 

67 Сонда. 15, 29, 31 б.
68 Қазақстан немістері тарихынан (1921-1957 гг.). С.63.
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кейін астық дайындау қарқын алды, бірақ қарсы тұру өсе берді...халық 
астықты кенттен шығарудан бас тартты, кулактардың мүлкін сату кезінде 
кедейлер мен орта шаруалар оларды сатып алудан бас тарты...»69.

белсенді әкімшілік қайта құрулар, үдемелі ұжымдастыру неміс 
шаруа қоныстарының өзіндік құрылымына соққы болып тиді. неміс 
қоныстарының жаңа ішкі құрылымы колхоз құрылысының кеңестік 
үлгісіне сәйкес болуы тиіс болатын: негізгі өндіріс құралдарын ауқымды 
түрде ортақтандыру және жеке шаруашылық орнына ұжымдық еңбек, 
өзін-өзі басқару (қауымдық басқару) және немістердің кәсіпкерлік 
қызметі, еңбектің протестантық этикасының орнына коммунистік 
идеология.

1920 жылдардың аяғындағы колхоз құрылысын жеделдету 
нәтижесінде қазақстан мен сібірдегі неміс ауылдары германияға, 
америкаға, канадаға, бразилияға, парагвайға және басқа да елдерге 
эммиграциялық қозғалысқа ұласты. көшіп кетуді ниет қылған 
немістердің басты себебінің ішінде: «өз балаларының пионер болмауға 
ұстап тұра алмау қорқынышы, яғни бүтіндей келешек буынның 
коммунистік рухта (құдайсыз) тәрбиеленуінен қорқу, одан соң шаруаларға 
салынатын салықтың жоғарылығы, кеңес өкіметінің жерді меншікке 
беруін теріске шығаруы т.б.»70. 

хIх ғасырдың аяғында – хх ғасырдың басында қазақстандағы 
шағын көшіп келушілер кенттеріндегі мектеби білім беру қауымның 
қарамағында және конфессиялық сипатта болды, діни дәстүрлерді 
беруге ықпал етті. 1917 жылғы ақпан революциясынан кейін неміс 
кенттеріндегі мектептер неміс және орыс тілдерінде оқытатын ұлттық 
мектептер болып қайта құрылды. 1938 жылы қазақстанның барлық 
облыстарындағы күллі ұлттық неміс мектептері таратылды. 

неміс халқының эмиграциясы 1920 жылдардың аяғында 
қазақстандағы немістер санының азаюына әкелді. 1929-1930 жылдары 
семей, петропавл, ақмола, павлодар, қостанай және сырдария 
округтарын эмиграциялық қозғалыс шарпыды. қазақстаннан кететін 
немістердің мейлінше көп бөлігі павлодар округы бойынша – цюрупинск 
және коряковск аудандарына тиесілі болды, бұл жерлерден 55 
шаруашылық шетелге кеткен, олардың көпшілігі кулактар мен орта 
шаруалар, барлығы 264 жан. семей округынан 53 отбасы мәскеуге кетуге 
ниет білдіргені, бірақ олардың қайта оралғандары айтылады. ақмола 
округында «кеткісі келген 231 неміс отбасы тоқтатылған». петропавл, 
қостанай және ақтөбе округтарынан мәскеуге тек өкілдер жөнелтілді, 
жекелеген шаруашылықтардан шығу құқығына құжаттар беру жөнінде 

69 Сонда. 54 б.
70 ПФ ГАПО Ф.7. Оп.1. Д.354. ЛЛ.92-93. 
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өтінішхаттар ғана түсіп тұрды. сырдария округінен ташкентке бірнеше 
отбасы кетіп, олар шығуға құқық беретін құжаттарды алуды күтіп жатты.71 
егер 1927 жылға дейін неміс мигранттары өздерінің кету құжаттарын 
округтік атқару комитеттерінің әкімшілік бөлімдерінде ресімдеген болса, 
1927 жылдан бастап кеңес басшылығы немістердің ксро-дан еркін 
кетуіне шектеу енгізді72. 

1930 жылдардың басында неміс кенттеріндегі жаппай ұжымдастыру 
қазақстандағы немістердің эмиграциялық қозғалысына қарсы әкімшілік 
шаралардың бірі болды. оған қоса, неміс халқы жаппай саяси-ағарту 
жұмыстарымен қамтылды; неміс аудандары мен ауылдық кеңестерде 
кеңес органдарының орнығуы жүріп жатты. мәселен, бкп (б) қазөлкелік 
комитеті «өлкенің неміс колонияларында» кредит беруді, кооперацияны 
жақсарту, мәдени-ағарту және емдеу мекемелері саласында бірқатар 
іс-шараларды дереу іске асыруды жоспарлады, олар «неміс кулактары, 
дін ұйымдары ұйымдастырған, неміс шаруаларының ксро-дан кетуінің 
күшеюіне» қарсы күресуге бағытталды…»73. бұдан өзге, қазақстан 
немістеріне қатысты қуғын-сүргін неміс деревняларында кеңес билігін 
құрудың басты құралдарының бірі болды. 1920 жылдардың соңында 
эмиграциялық қозғалысқа қатысушылар, шетелден көмек алушылар, 
мүлкінен айрылған кулактар мен бұрын сотталғандар, германия 
консулдығы мен елшілігіне барушылар, шетелдегі туыстарымен 
байланыс ұстаған немістер, дін қызметшілері, миссионерлер мен 
уағыз таратушылар 1930 жылдардың екінші жартысындағы нквд 
органдарының арнайы операцияларының басты объектілеріне жатты. 

кеңестік режимге қолайсыз соңғы аталған санатқа қатысты кеңес 
мемлекетінің дін ұстану саясаты ғылыми коммунизмнің идеялары мен 
коммунистік партияның бағдарламалық нұсқауларына негізделді. кеңес 
идеологиялық жүйесінде дін - қажеттілігі социалистік және коммунистік 

71 Қазақстан немістері тарихынан (1921-1957 гг.). 60-61 б. 
72 1920 жж. Кеңестік мемлекеттің ұлттық саясатының неміс тұрғындарына 

қатысты бағыттары және нақты практикалары туралы толығырақ - Брандес Д. 
Защита и сопротивление российских немцев (1917–1930-е гг.) // наказанный народ. 
Репрессии против российских немцев. – М., 1999; Белковец Л.П. Большой террор и 
судьбы немецкой деревни в Сибири: конец 1920-х - 1930-е гг. – М.: IVDK, 1995; Волкова 
Т.П. Взаимоотношения немецкого населения Казахстана и органов власти в конце 
20-х – начале 30-х годов // Орталық Азия немістері тарихы : халықаралық ғыл.-практ. 
конф. материалдары. – Алматы, 1998. – С.93-104; Митропольская Т.Б. Қазақстанда  
20 және 30 жылдары немістердің жағдайы, Қазақстан  Республикасы Президентінің  
мұрағат құжаттары бойынша// Орталық Азия немістері тарихы: халықаралық ғыл.-
практ. конф. материалдары. – Алматы, 10 қазан 1997 ж. – Алматы, 1998. – С. 215 – 221; 
Эмиграционное движение советских немцев в конце 20-х годов // Свободная мысль. 
– 1993. - №3. – С.93-95 и др.

73 БКП ОК хатшылығының қаулысы (б) 12 сәуір 1929 ж. «Неміс колонияларында 
шаруашылық және мәдни құрылыс қорытындысы туралы»; Қазақ өлкесі комитеті 
хатшылығының қаулысы ВКП (б) 21 қараша 1929 ж. // Қазақстан немістері тарихынан 
(1921-1957 гг.). С.26-28, 32-33.
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құрылыс барысында аяқталатын әлеуметтік оқшау құбылыс ретінде 
қаралды. кеңес өкіметі құрылуының бастапқы кезеңінде жария етілген 
ар-ождан еркіндігі үкіметтің 1920 жылдың басынан іске асырыла бастаған 
дінге қарсы бағытын (кеңес үкіметінің шіркеуге қарсы науқаны және дін 
қызметшілеріне қарсы саяси процестер) айқындауға кедергі болмады. 
басқа кеңес республикаларындағы сияқты қазақстанда да 1929 жылғы 
8 сәуірден бастап боак мен рсФср кхк «діни ұйымдар туралы» қаулысы 
қолданыста болды74, ол басқа құжаттармен бірге ұзақ уақытқа дейін 
мемлекеттің дін құрылымының істеріне араласа алуын бекітіп, діни 
ұйымдарды көптеген құқықтардан айырды, олардың қызметін елеулі 
түрде шектеді немесе тіптен тыйым салды. дін мен діни ұйымдар кеңес 
мемлекетінің әлеуметтік-мәдени кеңістігінен ығыстырыла бастады. 
құлшылық ету үйлерін жабу, дін қызметшілерін қуғын-сүргінге ұшырату 
үкіметтің 1930 жылдардағы дінге қарсы (атеистік) бағытын нақты іске 
асырудың жарқын үлгісі болды.

осылайша, немістердің конфессиялық қауымдарында (әсіресе, 
неопротестанттық шіркеу мүшелері) жаңа режим тұсында (аз ұлттар 
өмірін кеңес өкіметінің режимімен сәйкестендіру, әскери қызметке 
мәжбүрлеу, дінге қарсы науқанда т.б.) кеңестік мемлекетті қабылдамау 
бағыты қалыптасты. кеңестің саяси басшылығы, өз кезегінде 
«сектанттарды ... әртүрлі кеңеске қарсы және арандату қылмыстарының 
негізгі бастаушылары» деп түсінді …»75. 

қазақстандағы неміс халқының 1920 жылдардағы эмиграция, 
1930 жылдардың екінші жартысындағы қуғын-сүргін нәтижесінде 
азаюының орны ксро-ның басқа республикаларынан жер аударылған 
және депортацияланған немістердің қазақстан аумағына жіберілуі 
есебінен толықты. 1934 жылы оңтүстік қазақстан облысының жуалы 
арнайы кентіне көшіп келуші кулактар - 50 неміс шаруашылығы 
орналастырылған76. 1936 жылғы шілде-қыркүйекте украинаның поль-
шамен шектес аудандарынан солтүстік қазақстан және қарағанды 
облыстарына поляктармен және украиндықтармен бірге немістер де жер 
аударылды (14 000 астам адам)77.

74 Законодательство о религиозных культах: сб. материалов и док. М., 1971.  
С. 83-96.

75 Савин А.И. Репрессии в отношении немцев Сибири в 1930-е годы / История и 
этнография немцев Сибири. Омск: Изд-во ОГИК музея, 2009, С.339.

76 № 34. Оңтүстік Қазақстан облыстық комитетінің қаулысы ВКП(б) 17 қараша 
1934 ж. // Қазақстан  немістері тарихынан (1921-1957 гг.), С.80.

77 Грибанова Е.М., Зулкашева А.С. Қазақстанға немістерді депортациялау 
тарихынан. 1936 жыл: қоныстандыру және жайғастыру. (документалды 
дереккөздерден) // Орталық Азия немістерінің тарихы : халықаралық ғыл.- практ. 
конф. материалдары. Алматы, 10 окт. 1997 г. – Алматы : ТОО «Комплекс», 199, С.222.
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1930 жылдардағы қазақстанда мекендеген неміс халқының сандық 
құрамына қатысты 1926 жылмен салыстырғанда 1937 жылы немістердің 
жалпы саны ұлғайып 80 568 адамды немесе қазақстан халқының 1,6%-
ын, ал 1939 жылы – 92 571 адамды, яғни қазақстан халқының 1,5%-
ын құрағанын атап өту керек. алдыңғы жылдар сияқты 1939 жылы да 
ауылда тұратын немістердің саны қалада тұратын немістердің санынан 
көп болды (тиісінше 85% және 14,92%). қазақстанның экономикалық 
аудандары халқының құрамында немістердің үлесі мынадай болды: 
солтүстік қазақстанда – 49,4 мың адам немесе 3,1%, оңтүстік 
қазақстанда – 17,2 адам немесе 0,7 %, орталық қазақстанда – 15,1%, 
Шығыс қазақстанда – 8,1 мың адам немесе 0,9%, батыс қазақстанда – 
3,8 мың адам немесе 0,4%78. 

немістердің басым көпшілігі хх ғасырдың басында құрылған 
немістердің шағын елді мекендерінде тұрды, алайда 1930 жылдардың 
аяғында немістердің бір бөлігі қазақстанның көпұлтты қалалық және 
ауылдық елді мекендерінде өмір сүрді. 1920 жылдардың ортасынан 
1930 жылдардың ортасы кезеңінде әкімшілік-аумақтық қайта құрулар, 
ауылдарды ұжымдастыру, ірілендіру, қайта тарату сияқты құбылыстар 
немістердің шағын ауылдарының құрылымын бұзды (қоныстану түрі, 
орналасу сипаты өзгерді). 

хіх ғасырдың аяғында ақмола және сырдария облыстарында, яғни 
көшіп келушілердің негізгі ағыны жіберілген аудандарда неміс халқы 
көп шоғырланғаны байқалды. 1940 жылдардың басында немістердің 
көпшілігі қазақ кср-дың солтүстік, орталық және оңтүстік өңірлерінде 
тұрды. мәселен, егер қазақстанның солтүстік өңірінде немістердің 
шоғырлануы аграрлық миграцияға орай басталған болса, орталық және 
оңтүстік қазақстандағы немістердің ұлғаюы мәжбүрлі көші-қонға, 1930 
жылардың екінші жартысында кеңестік немістерді украина аумағынан 
депортациялауға, сондай-ақ революцияға қарсы қылмыстары үшін 
қуғын-сүргінге ұшырағандар мен сотталғандардың мәжбүрлі көші-
қонына байланысты болды. 

2.3 1941–1991 жылдардағы Қазақстан  
немістерінің саны мен орналасуы 

1941 жылдың тамызынан бастап 1942 жылдың қаңтарына дейін 
Ұлы отан соғысы кезеңінде кеңес билігі ксро-ның еуропалық бөлігінен 
немістерді қазақстан мен сібірге күштеп жер аудару, депортациялауды 
жүзеге асырды. 1941 жылдың тамызында ксро үкіметі кеңес немістерін 
басқыншылармен сатқындықпен ауыз жаласқан деп айыптап, бірқатар 

78 Исчислено по: Бургарт Л.А. Немецкое население Казахстана в конце XIX-ХХ вв.  
С.40-43.
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құжаттар қабылдайды, оған сәйкес оларды депортациялау басталды. 
осылайша, 1941 жылдың 26 тамызында ксро кеңестік халықтық 
комитетінің және бүкілресейлік большевиктер компартиясы орталық 
комитетінің «поволжье, саратов және сталинград облыстарынан 
немістерді басқа өлкелер мен облыстарға көшіру туралы»79, ал 1941 
жылдың 28 тамызында ксро жоғарғы кеңесі президиумының № 21-160 
«поволжье аудандарында тұратын немістерді көшіру туралы» жарлығы 
шықты. 1941 жылдың қыркүйек айының соңына дейін немістер 180 
жыл өмір сүрген және 1918 жылдан поволжье немістерінің автономды 
кеңестік социалистік республикасы болған поволжьеден қазақстан 
мен сібірге 400 000 астам неміс көшірілді. поволжье немістерінен 
бөлек басып алынған прибалтика, белоруссия, украина, молдавия кср 
аумағынан неміс халқы депортациялауға ұшырады. 

қазақстанға жер аударылған немістердің санына қатысты 
бірыңғай пікір жоқ, зерттеушілер әртүрлі деректерді келтіреді. мысалы, 
к.с. алдажуманов, мұрағат деректеріне сүйене отырып, Ұлы отан 
соғысы кезінде қазақстанға 462 000 неміс көшірілді, ал 1945 жылдың 
аяғында республикада 300 600 неміс қалды80 деп есептейді. Ю. романов 
депортацияланған немістердің 400,3 мың адам туралы мәлімет келтіреді81. 
н.Ф. бугай қазақстанда 432 872 неміс орналастырылды деп хабарлайды82. 
қазкср ішкі істер халық комиссариатының анықтамасында соғыстың 
барлық кезеңінде қазақстанға 393 711 неміс келіп, 95 705 неміс кеткені 
туралы жазылған83. барлық кеткендер өнеркәсіпке және қазақ кср-нан 
тыс жерге құрылысқа жіберілген. 

сонымен, 1941 жылдың тамызынан 1942 жылдың қаңтарына дейін 
немістерді күштеп (мәжбүрлеп) көшіру нәтижесінде қазақстанда неміс 
халқының саны бірнеше есеге көбейді. қарастырылып отырған кезеңде 
қазақстанның ауылдық жерінде тұратын неміс халқының саны күрт 
өсті, оны былайша түсіндіруге болады. қазақстанның ауылдық немістері 
санының көбеюіне бастапқы жоспар бойынша неміс халқын тек қана 
ауылдық жерлерге көшіру себеп болды. депортацияланған немістерді 
орналастыру отбасылық негізде жүргізілді. әрбір ауданға белгілі бір 
отбасы саны жіберілді, өз кезегінде әрі қарай ауылдар мен колхаздарға 

79 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин» : сб. док. (1940-е гг.) 
/ Сост., предисл., коммент. д-ра ист. наук, проф. Н. Ф. Бугая. М., 2000. С.19.

80 Алдажуманов К.С. Расселение депортированных немцев в Казахстане в 
1941–1945 гг. // Орталық Азия немістерінің тарихы, 1998. С.113-119.

81 Романов Ю.И. История политических репрессий и депортаций немцев в 
Казахстан в исторических исследованиях // Орталық Азия немістерінің тарихы. С.281.

82 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин». С.12.
83 Қазақстан немістері тарихынан. С.326. 
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бөлінді84. 1941 жылдың қазанында зыряновск қаласына астрахань 
жерінен депортацияланған немістер келді – 472 отбасы қалалық 
тұрғындар, олардың ішінде 213 отбасы аудан орталығында, қалғандары 
колхоздарда орналастырылды85. ауылдық жерлерде тұратын немістерді 
көшіру (мысалға, қырымның неміс халқының 92%-ы ауылдық тұрғындар 
болған86), бүтін колхоздарға жүргізілді. мысалы, 1941 жылдың қазанында 
павлодар облысының лозовский ауданының колхоздарында 2581 жан 
басымен 522 көшіп-қону шаруашылықтары орналастырылды87.

бұдан өзге, қазкср ауылдық аудандарында немістер санының 
өсуіне 1941 жылдың күзінен бастап қазақстан мен сібірдің облыстық 
қалаларында немістердің тұруына тыйым салынуы да әсер етті. 
1941 жылдың 10 қарашасында қазақстанда тұрып жатқан жергілікті 
неміс халқы облыс орталықтарынан көшіріліп, мтс, совхоздар мен 
колхоздарға жіберілді. осылайша, қазақстан аумағына ауылдық жерлер 
мен қалалардан депортацияланған немістер ауылдық тұрғылықты 
жерлерге орналасты. жергілікті билік жаңа колхоздар мен совхоздарды 
ұйымдастыруды, сондай-ақ халқының көпшілігін немістер құраған 
неміс колхоздарына, халқы аралас: орыс, украин ауылдары мен қазақ 
ауылдарына орналастыруды жүзеге асырды.

1942 жылдың қысынан бастап және 1946 жылдар аралығында 
қазақстан немістері санының керісінше азаюы байқалды, себебі 
жұмысқа жарамды неміс еркектері мен әйелдерін соғыс кезінде жұмыс 
колонияларына жаппай жұмылдыру басталды, олардан үш буынды 
құрылымы бар (жұмыс отрядтары – жұмыс колонналары – жұмыс 
бригадалары) және әскери қызмет, өндірістік қызмет пен гулагтық ұстау 
режимі элементтерін үйлестірген әскери құрылымдарға жасақтады88. 
қазақстанда әскери іс-қимыл басталғанға дейін тұрған немістер 
және осы аумаққа көшірілген немістер әртүрлі өнеркәсіп салаларына 
жұмылдырылды. лагерде тұру жағдайына, ауыр тұрмыстық жағдайға, 
аштық, ауруға қарамастан урал, сібір мен қазақстанның өнеркәсіп 
ошақтарына көшірілген немістер өндірістік жоспарды асыра орындап, 
Ұлы отан соғысы кезеңінде ксро экономикасының дамуына көп үлес 
қосты. барлық соғыс жылдары 120 000 неміс (еркектер мен әйелдер) 
еңбек армиясының қатарында болды89, олардың арасында 71 977 

84 Герман А.А. Депортация советских немцев из Европейской части СССР / 
История и этнография немцев Сибири. Омск: Изд-во ОГИК музея, 2009, С.426.

85 Қазақстан  немістері тарихынан. С.107. 
86 Ресей немістері: энциклопедия: в 3 т. М., 2004. Т. 2: К-О. С. 242. 
87 Забвению не подлежит: сб. архивных документов. – Павлодар, 1997. С.152.
88 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин». С.8.
89 Алдажуманов К.С. Аталған еңбек.118 б.
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адамды90, яғни қазақстанға көшірілген және орналастырылған немістер 
құрады. 

соғыстан кейінгі кезеңде қазкср неміс халқының санына қатысты 
еңбек армиясынан қайтып келгендер, табиғи өсім (өлім-жітімнің 
азаюы, бала туу деңгейінің өсуі), атап айтқанда арнаулы қоныстардың 
кемсітушілік режимін сақтау мен күшейту есебінен өсу қарқыны 
байқалды91. ксро жоғарғы президиумының 1948 жылғы 26 қарашадағы 
жарлығы бойынша немістер өз жерлерінде «мәңгіге, бұрынғы 
тұрғылықты жерлеріне қайтып бару құқығынан айырылып» бекуі тиіс 
болды92. 1949 жылғы 1 қыркүйекте қазкср арнайы қонысында 892 671 
адам (кәрістер, шешендер, ингуштар мен басқалар) болды, олардың 
ішінде немістер – 417 478 адам. арнайы қоныстар режимі қазкср-
ға депортацияланған немістерге ғана қолданылып қана қойған жоқ, 
сонымен қатар «қазақстан аумағына Ұлы отан соғысына дейін келген 
және көшіруге ұшырамаған»93, яғни жергілікті неміс халқына да қатысты 
болды. 

немістерге қатысты арнайы қоныстар режимін жою мен арнайы 
қоныстар жүйесін жою тек 1954–1955 жылдары ғана мүмкін болды, 
ал саяси құқықтарын толықтай қалпына келтіру 1964 жылы орнады94. 
кейіннен кеңес немістерінің заң жүзінде ақтау мен құқықтарын қалпына 
келтіру мынадай актілерді қабылдау арқылы жүргізілді: ксро жоғары 
кеңесі президиумының 1972 жылғы 3 қарашадағы «бұрын азаматтардың 
жекелеген санаттары үшін көзделген тұрғылықты жерлерді таңдаудағы 
шектеулерді жою туралы» жарлығы, ксро жоғары кеңесінің 1989 
жылғы 14 қарашадағы «күштеп көшіруге ұшыраған халыққа қарсы 
репрессиялық актілерді заңсыз және қылмыстық деп тану және 
олардың құқықтарын қамтамасыз ету туралы» декларациясы, қазақстан 
республикасының 1993 жылғы 14 сәуірдегі «жаппай саяси репрессия 
құрбандарын ақтау туралы» заңы95. 

осылайша, 1941 жылдан кейін қазақстанның неміс халқының 
саны бірнеше есеге өсті, депортацияланған немістерді қазақстанның 
облыстары мен аудандарына орналастыру нәтижесінде немістерді 
орналастыру географиясы да кеңейді. кейінгі жылдары, 1990 жылдың 
басына дейін неміс халқының аумақтық құрылымы күрделі өзгерістерге 

90 Қазақстан немістері тарихынан. С.144.
91 Арнайы қоныстар – азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құқықтарын  

шектеу. 
92 Ресей немістерінің тарихы құжаттарда (1763 - 1992). – М., 1993. С.176.
93 Қазақстан немістері тарихынан. С.156-158.
94 Ресей немістерінің тарихы құжаттарда. Т. I (1763-1992 гг.). М., 1993. С.176.
95 Баймаханов М. Депортация народов и права человека: политико-правовые 

проблемы. С.27.
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ұшыраған жоқ. немістерді қазақстанның тұрғылықты жерлеріне 
қоныстандырудағы өзгерістер 1950–1980 жылдардағы әкімшілік-
экономикалық өзгерулерге байланысты болды. мысалы, экономикалық 
нәтижелерді жақсарту мақсатында жаңа аудандар ашу, келешегі жоқ 
ауылдарды жою, бірнеше елді мекендерді үлкейту жүргізілді, оның 
нәтижесінде келешегі жоқ ауылдың халқы жаңа әкімшілік құрылымдарға 
көшірілді. осындай өзгерістер неміс халқын орналастыру аумағын 
үлкейтті немесе азайтты, ауылдық немістердің елді мекендерінің бір 
тектес этносының азаюына, сондай-ақ зерттелетін аумақта немістердің 
бытыраңқы орналасуына әкелді. 

1959 жылы жүргізілген бүкілодақтың халық санағының нәтижесі 
бойынша қазкср аумағында 659 751 неміс, оның 204 098-ін қала халқы, 
455 653 адам – ауыл тұрғындары болған.1939 жылға неміс халқы санының 
өсуі 61,7%-ды құрады. қазкср халқының құрамында немістердің 
үлесі – 7,1%. қарағанды, ақмола, қостанай, көкшетау және павлодар 
облыстарында немістер тығыз орналасты. ауылдық неміс халқының 
тобы этнос құрамында 69,1%-ды құраса, қалалық неміс халқының тобы 
– 30,9%-ды құраған. алғаш рет қазақстан облыстарында қалалық неміс 
халқының артқаны байқалады96. қазақстанның үш облысында неміс 
халқы арасында қала тұрғындары басым болды: гурьев облысында (қала 
халқы – 1907, ауылдық – 69), қарағанды (83 605 – 27 439 тиісінше) және 
қызылорда (1869 – 1023 тиісінше), бұл осы өңірлердің индустриялық-
өнеркәсіптік даму ерекшелігімен түсіндіріледі. 

1960 жылдары қазақстанда немістердің саны туралы мәліметті 
1970 жылы өткізілген бүкілодақтың халық санағы нәтижелерінің 
көмегімен құрастыруға болады. 1970 жылға қазкср-да қалалық неміс 
халқының саны 40,4%-ға артты. барлығы 1970 жылы қазақстанда 
346 240 қалалық неміс халқы және 511 837 – ауылдық неміс халқы өмір 
сүрді, жалпы алғанда 858 077 адам болды. 1959 жылмен салыстырғанда 
өсім 30,1%-ды құрады. немістер қазақстан халқының этностық 
құрылымында саны жағынан төртінші орынды алды97. 

1970 жылдардың соңында қаз кср неміс халқының санының 
артқаны байқалады. 1979 жылғы бүкілодақтық халық санағының 
нәтижелері бойынша 900 207 адам өмір сүрді, бұл 1970 жылға қарағанда 
42 130 адамға көп. немістер қазкср-ның саны жағынан үшінші орын 
алған этнос болды. қазақстанда ауылдық жерде тұратын немістердің 
саны 495 716 адам, қалалық тұрғындар – 404 49198.

96 Исчислено по: Бургарт Л. А. Немецкое население Казахстана. С.45-60, 70-73, 77. 
97 Сонда. 
98 Сонда. 
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1980 жыл хх ғасырда қазақстанның неміс халқының демографиялық 
дамуының шырқау шыңы болды. 1989 жылғы бүкілодақтық халық 
санағының нәтижелері бойынша қазкср-де немістер саны 957 518 
адамды құрады, олар саны жағынан қазақтар мен орыстардан кейін 
үшінші орынды алды99. 1979 жылмен салыстырғанда немістер саны 6,4%-
ға көбейді. қалалық еміс халқының саны салыстырмалы түрде жоғары 
нәтиже – халық құрамындағы үлесі 5,0%-ды (немесе 469 803 адам) 
құрады. бұрынғысынша халық құрамында ауылдық неміс халқының 
тобы басым болды – 6,9% (немесе 487 715 адам)100.

осылайша, 1950 жылдардың аяғы мен 1980 жылдардың соңына 
дейін қазақстанда немістер санының артқаны байқалды. егер 1936 
жылы қазақстанда 92 571 неміс өмір сүрсе, механикалық өсудің (жаппай 
күштеп депортациялау, 1954 жылға дейін қолданылған арнайы қоныстар 
режимі) нәтижесінде қазкср-да немістер саны көп есеге өсті, 1959 жылы 
659 751 адамды құрады. 1960–1980 жылдары қазақстанда немістердің 
жалпы санының өсуі жалғасты, бұл жоғары табиғи өсім (әсіресе ауыл 
халқының) және өлім-жітімнің азаюымен түсіндіріледі. 1959–1970 
жылдары неміс халқының өсу қарқыны – 30%; 1970–1979 жылдары – 
4,9% және 1979 – 1989 жыдары – 6,4%-ды құрады. 

1980 жылдың соңы мен 1990 жылдың басында неміс халқының 
табиғи өсімі қазақстаннан басқа республикаға көші-қон және шетелге 
эмиграцияның көбеюіне байланысты немістердің елден кетуін жаба 
алмады. 1987 жылдан бастап отбасылардың қосылуы жолындағы 
шектеулердің алынып тасталуына орай немістердің қазақстаннан 
жаппай кетуі орын алды. 1987 жылдан 1989 жылға дейін 28 656 адам 
кетуге рұқсат алды, 1989–1993 жылдары – 366 386 адам101. 

қарастырылып отырған кезеңде қазақстанда, басқа да одақтық 
республикаларда республикада өмір сүріп жатқан халықтардың дәстүрлі 
мәдениетін бірыңғай кеңестік ұлт мәдениетіне күштеп жеделдетіп 
біріздендіру саясаты, неміс мәдениеті мен кеңес немістерінің ана тілі 
ретінде неміс тіліне әркелкі қатынасы, қазақстан немістері арасында 
этнотілдік жағдайға кері әсер етті. 

әрбір онжылдықта 1950 жылдың соңынан бастап бүкілодақтық 
халық санағы қазақстанда неміс тілін білетін немістердің саны азайғаны 
тіркелген. бұл ретте неміс тілін меңгеру көрсеткіші қалалық немістерге 
қарағанда ауылдық немістер арасында жоғары. 1959 жылы неміс тілін 
білетін немістер үлесі 83,5%-ға (81,4%-ы еркектер, 85,2%-ы – әйелдер), 

99 Қазақстан тарихы: халықтар мен мәдениеттер. С.403.
100 Исчислено по: Бургарт Л. А. Немецкое население Казахстана. С. 99-103.
101 Хердт В. Внешняя и внутренняя миграция российских немцев последнего 

десятилетия в зеркале статистики и оценке политиков // Миграционные процессы 
среди российских немцев: исторический аспект. С.397-398. 
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олардың ішінде ана тілін білетін ауылдық немістер саны 85,9%-ды, 
қалалық немістер – 78,1%-ды құраған. 1970 жылы неміс тілін білетін 
немістер үлесі 75%-ды (72,6% – еркектер, 77,1%-ы – әйелдер), олардың 
ішінде ана тілін білетін ауылдық немістер 78,6%-ды, қалалық немістер 
– 69,7%-ды құрады. 1979 жылы неміс тілін ана тілі деп есептейтін 
немістердің саны қысқарды – 64,5% (61,5% – еркектер, 67,2%-ы – 
әйелдер), олардың ішінде ана тілін меңгерген ауылдық немістер – 69,5%; 
қалада тұратын немістер – 58,4%-ды құрады. 1989 жылы қарастырылатын 
көрсеткіш 54,4%-ға төмендеді (51,8% – еркектер, 56,8%-ы – әйелдер), бұл 
ретте ауылда тұратын немістердің саны 60%-ға дейін, қалада тұратын 
немістердің саны 48,8%-ға дейін азайды102. бұл көрсеткіштер неміс 
тілінің ана тілі позициясын жоғалтуы, неміс тілінің аз таралуы мен орыс 
тілі позициясының күшейгенін дәлелдейді. 

1978–1989 жылдары жүргізілген этнолингвистикалық зерттеулер 
қазақ кср солтүстік-шығыс және орталық өңірлердің облыстарда 
қазақстандық немістердің неміс тілін және диалектін меңгеру деңгейін 
анықтады. олардың білім деңгейіне қарамастан зиялы қауым мен 60 
жастан жоғары адамдар әдеби тілді жақсы меңгерген (себебі 60 жастан 
жоғары хабарлаушылар неміс тілін неміс бастауыш мектептерінде 
оқыған; олар неміс диалектін жақсы қолданатындар). 20–35 жастағы 
немістер ана тілін нашар біледі (оқу орындарында неміс әдеби тілін 
зерделеуге мүмкіндігі болмады, диалектіні тек отбасында ғана игерген). 
қала халқының 31%-ы диалектіні жақсы меңгерсе, 69%-ы – нашар; ауыл 
тұрғындарының 57%-ы диалектіні жақсы, 43%-ы – нашар меңгерген. 
ауылдық тұрғылықты жерлерде, қалаларда өмір сүрген неміс халқының 
барлығы дерлік орыс тілін меңгерген ұлтаралық қарым-қатынас тілі 
ретінде). осылайша, қазақстанның солтүстік-шығыс және орталық 
өңірлерінде, қалалар мен ауылдық елді мекендерде, күнделікті 
тұрмыстық қарым-қатынаста (отбасы ішілік және тұрмыстық деңгейде) 
қазақстандық немістер негізінен диалектіні қолданады103. бұдан өзге, 
қазақстанның осы өңірлерінің ауылдарында диалекті өндірістік-еңбек 
қызметінде көп қолданылды. 

Өзгеше этнотілдік жағдай 1980 жылдың соңына қарай қазақстанның 
оңтүстігінде, ауылдық елді мекендерде, немс халқы тығыз орналасқан 
жерлерде қалыптасты. 1989 жылы жүргізілген этноәлеуметтік зерттеу 
нәтижелері бойынша алматы облысының ауылдық елді мекендерінде 
немістер ана тілін отбасы ішілік және тұрмыстық салаларда өздерінің 
сөз сөйлеу қызметінде көбірек пайдаланып, өндірістік салада ешқашан 
қолданбағаны анықталды. бұл кезеңге неміс тілін тұрмстқ қарым-
қатынас деңгейінен ығыстыру үрдісі байқалды. газеттер, журналдар 

102 Исчислено по: Бургарт Л. А. Немецкое население Казахстана. С.47,56,71,100.
103 Ресей немістері: энциклопедия: Т. 3. М., 2006. С.888 – 889.
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мен кітаптар оқу, радио және телебағдарламаларды тыаңдау немесе 
көру кезінде неміс тілін қолдану деңгейінің өте төмен екені атап өтілді, 
осы салаларда ана тілін сұралған немістердің тек ғана 0,8%-дан 1,0%-ға 
дейін пайдаланды104. 

қазақстанда қарастырылатын кезеңде неміс тілін оқыту жағдайына 
қатысты 1957 жылы ақпанда қазақ кср министрлер кеңесінің ұлты 
неміс балалары үшін 2 сыныптан бастап оқыту енгізу туралы қаулысы 
шықты. 1957 жылдың екінші жартысынан бастап қазақ кср оқу-ағарту 
министрлігі 2, 3 және 4 сыныптарда оқитын неміс балалары үшін ана тілін 
қосымша оқыту енгізді. сағат саны әрбір сыныпта екіге дейін көбейтілді. 
оқушылармен және олардың ата-анасымен мектеп оқушыларының өз 
ана тілін тереңдете зерделеуі қажеттігі туралы түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу ұсынылды (ата-аналары бас тартты, себебі неміс тілді оқытуға 
көшу білімді игеруі қиындатады деп қауіптенді; неміс әдеби тілі 
қазақстандық немістер үшін шет тілі болып табылады). қазақстанда 
1974/75 оқу жылында 244 мектепте ұлты неміс оқушыларға екінші 
сыныптан бастап ана тілін оқыту жүргізілді. барлығы арнайы топтарда 
32 133 неміс оқушы қамтылды105. неміс тілі мектепке дейінгі – мектепте 
– жоғары оқу орны жүйесіне енгізілді (алматы, көкшетау, целиноград 
педагогика институттарында неміс тілі факультеттері жұмыс істеді, онда 
ұлты неміс студенттер оқыды), сондай-ақ көркем әдебиет, мерзімді 
баспасөз, драма неміс театры, көркемөнер ұжымдарының тілі болды 
1958 жылдан бастап қазақстанда аптасына 2 рет (кейіннен аптасына 5 
рет) неміс тілінде радиохабар эфирге шықты (аптасына 6 ретке дейін), 
1966 жылдың қаңтарынан бастап целиноградта таралымы 1000 дана 
«Freundschaft» апталық газет шыға бастады. 1987 жылдың ақпанында 
редакция алматы қаласына көшірілді. 1968 жылы «қазақстан» 
баспасында неміс тілінде әдебиет редакциясы ұйымдастырылды 
(198 жылы топ дербес редакция болып қайта құрылды). 

хх ғасырдың бірінші жартысымен салыстырғанда қазақ тілінің 
қазақстанның неміс халқына қалыптастырушы ықпалы күшейе бастады 
атап айтқанда үш тілдік (неміс-орыс-қазақ) дами бастады. 1970 жылдары 
қазақстандық тілшілер өз жұмыстарында106 сапа жағынан жаңа сөздерді 
– қазақыландыру – неміс тілінің лексикалық жүйесінде атап көрсете 

104 Сакенова К.А. Характерные особенности этнокультурного облика сельских 
немцев Казахстана в местах дисперсного расселения (на материалах этносоцио-
логического обследования Алматинской области) // Орталық Азия немістерінің 
тарихы. С.171, 175.

105 Хасанов Б. Қазақстан халықтарының тарихы және олардың өзара іс-қимылы. 
Алматы, 1976. С.150.

106 Репин Б.И. Қазақ ұлттық ерекше лексиканы аудару мәселелері (М.Әуезовтің 
«Абай жолы» роман эпопеясын неміс тіліне аудару материалдары бойынша): филол. 
ғыл. канд. дисс. авторефераты. – Алма-Ата, 1970; Хасанов Б. Аталған еңбек. 208 б.
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бастады. зерттеушілер қазақыланудың мысалы ретінде мыналарды 
келтіреді: жезқазған облысы ақтоғай ауданы ақтоғай ауылының 
немістері белсене қолданатын Heute kommezu uns қonaқ – к нам 
сегодня придут гости (қазақ сөзі қonaқ – қонақ; немісше баламасы - der 
Gast). Morgen gibt es zu Haus ein Toi – завтра у нас дома будет пир (қазақ 
сөзі той – пир; немісше баламасы – Gastmahl Festmahe) және басқалар107 
кеңес дәуірі немістерінің тілінде қазақ ұлттық ерекше сөздерінің 
(ең алдымен тұрмыс және салт-дәстүр, мәдениет және қазақтардың 
дәстүрлеріне байланысты сөздер) пайда болу себебі неміс және қазақ 
халқының өндірістік, тұрмыстық және басқа деңгейлерде тікелей 
байланыс жасауы болып табылады. 

1980 жылдардың соңына дейін қазақстан немістерінің діни 
бірлестіктерінде құдайға құлшылық ету неміс тілінде жүргізілді. діни 
қауым арасында аға және қарындастардың сенімі бойынша неміс 
тілінде қарым-қатынас жасауы немістердің бірегейлігінің туындауына 
септігін тигізді. бұл жағдайда неміс тілі өз-өзін танудың шарттарының 
бірі болатын. қазақстанда немістердің, сол немесе өзге конфессияның 
жанашырларының ана тілі туралы ұғым діни біртектілік туралы ұғыммен 
қатар жүреді. 

қазақстанда немістердің діни өмірі туралы мәселені қарастырсақ, 
неміс халқының дін ұстану деңгейінің жоғары және немістердің 
діни бірлестіктерінің саны жағынан құрамының артқанын атап өтуге 
болады. хіх ғасырдың соңынан бастап немістер-лютеран, меннониттер, 
католиктер өмір сүрді. 1930 жылдары және депортация жылдары 
немістер-меннониттер, баптистер, лютеран, католик, адвентист және 
елушілердің үлкен топтары қазақстанға мүлкі тәркіленген кулактар 
арнайы қоныс аударушылар ретінде келді. ресми тыйымдарға 
қарамастан немістердің көптеген діни қауымдары арнайы қоныстар, 
репрессия жағдайында заңсыз жұмыс істей бастады. 

Ұлы отан соғысы жылдары мемлекеттің діни бірлестіктермен 
қатынастары «жылыды», билік органдары оған деген қатынасын өзгертіп 
қана қоймай, сонымен қатар елде қатаң мемлекеттік бақылау, шіркеуге 
оны сырттай және ішкі саяси мақсатта пайдалана отырып, ықпал етудің 
жаңа нысандарын қолдана отырып, шіркеу өмірін жаңартуға көшті. 
мемлекеттік-конфессиялық саясаттың осындай өзгерістері уақытша 
және жағдаяттық сипатта болды. 1950 жылдардың соңынан бастап 
және 1980 жылдарына дейін елдің партиялық басшылығы атеистік 
тәрбиелеуді күшейту, дінге қарсы белсенді насихат жүргізудің әртүрлі 
әдістері арқылы дінсіз қоғам қалыптастыруға оралды. азаматтардың 
діни дүниетанымы өткеннің ескілігі, кеңес дәуірі азаматтарының 
санасындағы ескінің қалдығы деп жарияланып, ал коммунистік 

107 Хасанов Б. Аталған еңбек. 210 б.
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болашақ идеалдары діни ұғымдарды ығыстырып шығуы тиіс болды. 
кеңес үкіметінің діни ұйымдарға қатысты дінге қарсы атеистік бағыты 
әкімшілік бассыздықпен, діни топтардың қызметіне қатал бақылаумен 
сипатталады. 

1950–1960 жылдар қазақстанда немістердің әртүрлі діни 
топтарының ресми қызметі қалпына келеді: қауымдарды тіркеу 
және ғибадатханаларды ашу жүріп жатыр. біріншілердің бірі болып 
қарағандыда 1946 жылы немістердің баптистік қауымы тіркелді. 1956 
жылы целиноградта ксро аумағында бірінші болып лютеран бірлестігі 
(евангелия-лютеран қауымы) тіркелді. 1974 жылы 516 діни қауымның 
қазақстанда 222-сі тек немістерден: 64 қауым ехб (5,0 мың дін ұстанушы), 
109 қауым лютеран (7,8 мың дін ұстанушы), 14 қауым меннониттер 
(2,0 мың дін ұстанушы), 14 қауым елушілер (0,9 мың дін ұстанушы)108. 
1980 жылдың басында қазақстанның шамамен 600 протестанттық 
бірлестігі толықтай немесе ішінара немістерден құралды, атап айтқанда 
толығымен 190 қауым лютеран, 11 меннонит, 90%-ға дейін – ехб, 80%-ға 
дейін - асд және елушілер109. дін ұстанушылардың құқықтарына нұқсан 
келтіруге және кеңес үкіметінің дінге қарсы бағытына наразы дінге 
сенуші немістер алғашқылардың бірі болып 1970 жылдардың соңында 
эмиграциялық қозғалысқа белсене араласты. алматыдан 1978–1979 
жылдары германияға меннониттік қауымның үш басшысы, кейіннен 
1988 жылға дейін тағы 35 дін ұстанушы кетіп қалды.110.

сонымен, басқа этностармен салыстырғанда қарастырылатын 
кезеңде немістер қазақстанда халықтың аса белсенді діни бөлігі 
болып табылады. жұмыс істейтін діни бірлестіктердің басым көпшілігі 
ұлты неміс азаматтардан құралып, мемлекеттік органдардың тұрақты 
«қамқорлығында» болды.

кеңес мемлекетінде ұлттық өзіндік ерекшелігін жоққа шығару 
жағдайында немістердің діни қоғамдары мен топтары өздерінің діни 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін азаматтарды біріктіру орны ғана 
емес, сондай-ақ неміс этносына қатыстылығын сақтау мен нығайту, 
этностық өз-өзін айқындауға көмектесетін ұлттық мәдениеттің 
«көзіне» айналды. 1941 жылдан бастап және 1980 жылдардың соңына 
дейін бірлесіп өмір сүру нәтижесінде немістердің әртүрлі қоныстану 

108 Иванов В.А. Традиционные конфессии немцев в Казахстане: история 
и современность // Роль религиозных конфессий в жизни немцев Центральной 
Азии. – Алматы: Қазақстан немістерінің «Возрождение» қоғамдық бірлестігінің 
қауымдастығы, 2002. С.203.

109 Трофимов Я.Ф. Религии немцев Центральной Азии: история и современность 
// Роль религиозных конфессий в жизни немцев Центральной Азии. – Алматы: 
Қазақстан немістерінің «Возрождение» қоғамдық бірлестігінің қауымдастығы, 2002. 
С.197.

110 Иванов В.А. Аталған еңбек. 209 б.
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топтарының, қазақстанның жергілікті неміс халқының араласуы, 
немістердің әртүрлі топтары арасындағы жергілікті айырмашылықтардың 
жойылуы, этносішілік шоғырлану мен ассимиляция үдерістері этно 
алшақтатушы тілдік, конфессиялық, эндогамдық кедергілердің 
нәтижесінде мүмкін болды111. немістердің әртүрлі топтарының қазақстан 
немістерінің ірі этноаумақтық топтарға шоғырлану үдерісі біздің 
ойымызша, 1980 жылдың соңында қалыптасты, бірақ кеңес немістерінің 
жаппай эмиграциясының басталған үдерісімен тоқтатылды. ксро-ның 
ыдырауы неміс халқының жаппай эмиграциясын тездетті, жандандырды, 
1980 жылдан көші-қон белсенділігі мен 1990 жылдың басынан қр неміс 
халқы санының күрт қысқаруы біріктіру үдерісін тоқтата тұрды. 

2.4 1990-ыншы жылдары – 2000 жылдардың басындағы  
неміс эмиграциясы мен оның салдарлары 

қарастырылатын кезеңде сыртқы миграция – германияға, сондай-
ақ ресей Федерациясы облысына эмиграция қазақстанның немістердің 
этностық дамуын айқындаушы факторға айналды. зерттеушілердің 
пікірінше, бүгінде көші-қон мәселелері ресейде, қазақстанда және 
кеңестен кейінгі кеңістіктің басқа елдерінде неміс халқының өмір 
тіршілігіне ықпал ететіні және олардың этностық болашағы үшін 
түбегейлі маңызға ие болатыны баршаға белгілі112. көші-қон белсенділігі 
өзгерістерді анықтаушы факторы болды, ең алдымен неміс халқының 
саны жағынан құрамы өзгерістерге ұшырады. 

1990 жылдардың басынан қазақстанның неміс халқының саны күрт 
қысқарды. 1980 жылдардың соңында кеңестік заңнамада отбасының 
қосылу жолындағы шектеулер жойылған кезде, қазақстаннан 
немістердің жаппай эмиграция кезеңі басталады. 1987–1989 жылдары 
28 656 адам, ал 1989–1993 жылдары – 366 386 адам сыртқа шығуға рұқсат 
алды.113. қр-дан эмиграция шыңы 1994 жылға тұспа-тұс келді. 1994 
жылы көшіп кеткен немістердің жалпы саны 92,6 мың адамды құрады, 
олардың ішінде алыс шетелге – 78,1 мың адам, жақын шетелге – 14,5 
мың адам көшіп кетті. егер 1980–1990 жылдардың тоғысында немістер 
қазақстанның оңтүстік облыстарынан, ал 1990 жылдың соңында 
солтүстік, шығыс және орталық облыстардан көшті. осылайша, 1990 

111 Смирнова Т.Б. Немцы Сибири: этнические процессы и этнокультурное 
взаимодействие. – Новосибирск : Изд-во ИАиЭ СОРАН, 2003. С.78. 

112 Барбашина Э.Р. Актуальные проблемы исследования современных мигра-
ционных процессов российских немцев в Сибири // Миграционные процессы среди 
российских немцев: исторический аспект. 1998. С.431.

113 Ресей немістері: энциклопедия: в 3 т. М., 2004. Т. 2. С.16.
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жылдың соңында қазақстаннан тыс жерге қазақстандық немістердің 
шамамен 80%-ы көшті114.

1980 жылдың соңында немістердің ксро-дан кетуінің негізгі себебі 
туысқандарымен қосылуы, дін ұстанушылардың құқықтарына нұқсан 
келуі (діни сипаттағы себептер, діндарларды қудалау) болды. 1990 
жылдардың соңында және ххі ғасырдың басында, зерттеушілердің 
пікірінше, бұрынғы кеңес одағы елдерінен неміс халқының сыртқа көшіп 
кетуінің негізгі себебі – шыққан елдердегі жағымсыз экономикалық, 
әлеуметтік және саяси жағдай112 («материалдық жағдайын жақсартуға 
сену», «балалар үшін жақсы болашақты қамтамасыз ету»116). бұрынғы 
кеңес одағы республикаларынан немістердің эмиграциясы – «ұлттық 
мәселелерді шешудің тағы бір тәсілі» болды деген көзқарас та бар117. 

немістер эмигранттар санының саны бойынша екінші тобы 
(біріншісін орыстар құрады) және қазақстаннан алыс шетелге 
кеткендердің басым бөлігін құрады. зерттеушілердің есептеуі бойынша, 
1990 жылдың кезеңінде қазақстаннан эмигранттардың 94,6%-ы 
германияға көшіп кетті, бұл ретте алыс шетелге кеткендердің жалпы 
санының ішінде немістердің пайызы 90-мен 95% аралығында өзгерді118. 
германия репатриацияның мақсатты бағытталған саясатын жүргізе 
отырып, қазақстаннан неміс халқының алысм шетелге эмиграциясының 
негізгі елі болды, бұған гФр-ның қазақстан республикасындағы 
төтенше және Өкілетті елшісінің (1999-2002 жж.): сөзі дәлел бола алады: 
«этностық немістерге зардап шеккізгені үшін бірлескен жауапкершілікті 
ескере отырып, Федералдық үкімет оларға қолдау көрсетуге тырысады, 
көшуге ниет білдіргендерді қабылдауға дайын екенін жариялады 
…800 000 астам этностық немістер өз отбасыларымен қазақстаннан 
көшіп кетті…қазақстаннан этностық немістер қоныс аударушылардың 
саны жағынан ең көп тобы болып табылады119. 

германиядан бөлек қазақстанның неміс халқы рФ әртүрлі 
облыстарына, калиниград облысына, сондай-ақ шекара маңындағы 
облыстарға, мысалы, 1990 жылдардың басында құрылған алтай мен 
омбы облыстарына (гальбштадт және азово) неміс ұлттық аудандарына 
қоныс аударды. 1991–1996 жылдары тек омбы облысына қазақстаннан 

114 Садовская Е.Ю. Миграция в Казахстане на рубеже ХХI века: новые тенденции 
и перспективы. Алма – Ата, 2001.С. 16-19.

115 Между происхождением и рождением. Что определяет идентичность рос-
сийских немцев? // InfoDienst (Информация Уполномоченного Федерального прави-
тельства по делам переселенцев и национальных меньшинств). 2003. №44. С. 10-12.

116 Барбашина Э.Р. Аталған еңбек. 438 б.
117 Смирнова Т.Б. Аталған еңбек. 3 б. 
118 Садовская Е.Ю. Аталған еңбек. 18 б.
119 Андреас Р. Кертинг. Германия и Казахстан – 10 лет дипломатических 

отношений. Итоги //Казахстан и современный мир. 2004. №1. С.59-60.
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14065 неміс көшті120. дегенмен де, гФр-ға көшуге қарағанда, ресейге 
эмиграциялық легі біршама төмен болды. 

1999 жылы ағымдағы статистика мәліметтеріне сәйкес қалған 
немістер шамамен 150 мың адамды құрады, сонымен қатар қр-дағы 
1999 жылғы халық санағының жарияланған қорытындысы ретінде басқа 
цифрды «жариялады» – 353 мың неміс халқы121. мұндай сәйкессіздік 
алыс неміс туыстығы бар азаматтар немесе ұлтаралық некеде туғандар 
бұрын статистикалық есепке алу құжаттарында (паспорттарында, 
шаруашылық кітаптарында) ұлтқа қатыстылығы жөнінде немістерді 
емес, ата-анасының (туысқандарының) біреуін ғана көрсеткенімен 
түсіндіріледі. санақ барысында неміс ұлтын таңдаған, яғни этностық 
біртектілік ауысты. кеңестен кейінгі кеңстіктегі немістердің көші-
қон үдерісін зерттеушілердің есептеуінше, азаматтар сәйкестендіру 
құжаттарында германияға заңды түрде кету мүмкіндігін алу үшін неміс 
ұлтын тіркеуге тырысты122. 

2000 жылдардың басында қазақстаннан неміс халқының 
(германияға, жақын шетел елдеріне) эмиграциялық қозғалысы 
төмендеді, бұны былайша түсіндіруге болады. егер 1990 жылдары 
көші-қон үдерістері қазақстанда жүріп жатқан күрделі әлеуметтік-
экономикалық үдерістердің индикаторына айналды, ххі ғасырдың 
басында қоғамдық-саяси және экономикалық салалардың құрылымдық 
өзгерістері оң серпінге ие болды, ал неміс халқының басым бөлігі көшіп 
кетті, көші-қон легі азайды. 2001 жылы қазақстан республикасынан 
29 430 неміс, 2002 жылы – 23 538, 2003 жылы – 15 679, 2004 жылы – 11 774, 
2005 жылы – 7 574123, 2006 жылы елден 7 000 неміс кетсе124, 2007 жылы 
– 3 012, олардың ішінде шамамен 1 100 неміс гФр-ға көшіп кетті125, 2008 

120 Рублевская С.А. Миграционная подвижность немецкого населения Омской 
области // Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект. 
С.407-415. 

121 Қазақстан  Республикасы халқының ұлттық құрамы. – Алматы, 2000. 1-том.  
ҚР-да 1999 жылғы халық санағының қорытындысы. С. 25.

122 Смирнова Т.Б. Трансформация этнической культуры, этнической идентич-
ности, этнической самоидентификации немцев Сибири в конце ХХ - начале 
ХХI в.: причины и результаты // Ресей немістері: тарихи тәжірибесі мен өзін-өзі 
ұйымдастырудың қазіргі мәселелері: халықаралық ғыл.-практ. конф. материалдары. 
(Москва, 29-30 окт. 2007 г.). М., 2008.С. 49.

123 Казахстан за годы независимости. Информационно-аналитический сб. 
Алмыты, 2006. С.259-260.; Қазақстан цифрларда: халық: оперативті ақпарат [Электрон-
дық ресурс] // Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі. URL: http://
www.stat.kz (дата обращения: 24.12.2008).

124 Рожков А. Когда захлопнутся двери на Запад? // Аргументы и Факты – 
Казахстан. – 2006. – 15-23 июня. 

125 Разумов Я. Германия хочет передать ответственность за вои материальные 
ценности на территории Казахстана в руки местной немецкой общественности // 
Панорама. – 2007. – 12 декабря.
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жылы гФр-да қазақстаннан 1 590 адам, 2009 жылы – 1 339 адам, 2010 
жылы – 973 адам, 2011 жылы – 971 адам көшіп кеткен126.

қазақстан республикасынан немістер эмиграциясының азаюы 
мен неміс халқы санының тұрақтануымен қатар қр-ға немістердің 
көшіп келетінін де атап өтуіміз керек. қазақстанға немістердің қайтып 
келу 1990 жылдары да болды, бірақ 2000 жылдың басында қарқынды 
дамыды. бұл мәселені қарастыра отырып, қазақстанға қайтып келген 
немістердің көпшілігі германиядан емес, керісінше тмд және балтық 
жағалауы елдерінен келгенін атап көрсету маңызды, себебі олардың 
негізгі мақсаты – отбасыларымен (туысқандарымен) қосылу және 
кейіннен германияға бірлесіп эмиграциялау болды. 1989–1999 жылдары 
қазақстанға тмд және балтық елдерінен немістер – 4 677 адам, алыс 
шетелден – 282 адам көшіп келген127. барлығы қазақстанға 1989 және 
2005 жылдары аралығында 20 116 неміс, 2006 жылы – 206, 2007 жылы – 
533 адам келген128.

1989 жылғы бүкілодақтық халық санағының нәтижелерімен 
салыстырғанда 1999 жылы қазақстанда (тәуелсіз мемлееттің бірінші 
санағы) немістер санының 62,7%-ға немесе 593 414 адамға азайғаны 
тіркелді. қазақстанда немістердің абсолютті саны 1999 жылы 353 441 
адамды құрады. 130 этнос пен этностық топтарды қамтыған қазақстан 
халқының құрамындағы үлесі бойынша немістер бесінші орынды 
иеленді (2,36%). алғаш рет қазақстан халқының санағы қалада тұүратын 
немістердің ауылдық немістерден саны жағынан басым түскенін 
көрсетті: 181 612 адам және 171 829 адам тиісінше. жалпы алғанда, 1990 
жылдардан бастап қазақстанда тұратын әртүрлі этнос өкілдерінің ауыл 
халқының саны үнемі азайып отырғанын айту керек. 1989–1999 жылдары 
республиканың ауылдық тұрғындарының саны 44%-ға төмендеді129. 

қазақстан республикасының статистика жөніндегі агенттігінің 
мәліметтері бойынша 1999–2006 жылдары неміс халқының теріс 
сальдосының артқаны байқалды. 1999 жылмен салыстырғанда 2005 
жылы немістердің саны 125 000 адамға азайып, 228 000 адамды құрады. 
бұл ретте немістердің үлес салмағы 1999 жылғы 2,4%-дан 2005 жылы 

126 Курганская В.Д., Дунаев В.Ю. Қазақстанның неміс диаспорасының қоғамдық 
өзін-өзі басқаруы: жағдайы мен даму үрдістері: социологиялық зерттеу бойынша 
ғыл.-талдау есебі / В.Д. Курганская, В. Ю. Дунаев. – Алматы: Қазақстан немістерінің  
«Возрождение» қоғамдық бірлестігінің қауымдастығы, 2013. С.179-180.

127 Исчислено по: Бургард Л. А. Немецкое население Казахстана. С.138.
128 Қазақстан Республикасындағы халықтың көші-қоны. Қазақстан  Республи-

касында 1999 жылғы халық санағының қорытындысы: Стат. анықтамалық. – Алматы, 
2000. С.70.; Қазақстан  цифрларда: халық: оперативті ақпарат [Электрондық ресурс] 
// Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі. URL: http://www.stat.kz 
(дата обращения: 24.12.2008).

129 Исчислено по: Бургарт Л. А. Немецкое население Казахстана в конце XIX – XX вв..  
C.128-138.
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1,5%-ға дейін төмендеді130 2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
қазақстанда 120 этнос пен этностық топтар өмір сүрді, олардың ішінде 
саны жағынан жетінші орынды алды. 2005 жылмен салыстырғанда 
немістердің саны 5,4 мың адамға азайды, 222 600 адамды құрады131. 
2008 жылы немістердің саны қазақстанда 221 415 адамды құрады.

жоғарыда көрсетілгендей, 1990 жылдары немістердің қазақстаннан 
сыртқа көшіп кетуінің негізгі себебі экономикалық фактор болды. 
қалаларда тұратын халыққа қарағанда ауыл тұрғындары аса ауыр 
әлеуметтік-экономикалық жағдайда қалды. ххі ғасырдың басында 
ауылда тұратын немістердің жалғасқан эмиграциясының нәтижесінде 
қазақстанда немістер тығыз орналасқан ауылдық елді мекен қалған 
жоқ. зерттеушілер қазіргі кезде қазақстанда «неміс ауылы» жоқ дегенді 
алға тартады132. 

3. ҚАЗАҚСТАН НЕМІСТЕРІНІң ҚАЗІРГІ  
ЗАМАНҒЫ ЭТНОӘЛЕУМЕТТІК ҮДЕРІСТЕРІ

3.1 Саны және орналасу аумағы, жыныстық-жас құрамы,  
әлеуметтік және кәсіптік құрамы 

қазақстандағы 2009 жылғы соңғы халық санағының нәтижелері 
бойынша немістер 178 409 адамды құраған (86 522 – еркектер, 91 887 – 
әйелдер). қр барлық халқының құрамындағы немістердің үлес салмағы 
– 1,1%, немесе ірі этностар құрамында 7 орын алады. 1999 жылы немістер 
санының азаюы 49,5%-ды немесе – 175 053 адамды құрады. бұл ретте 
қазақстанның барлық халқының саны 6,9%-ға артқаны байқалды133.

орналастыру аумағына қатысты неміс халқының көпшілігі 
орталық және солтүстік-шығыс өңірлерінде, яғни хх ғасырда этностық 
немістердің жинақы өмір сүру өңірлерінде тұрады қарағанды облысында 
33 273 неміс, қостанай облысында – 27 959, ақмола облысында – 26 141, 
павлодар облысында – 20 708, солтүстік қазақстан – 20 800, Шығыс 
қазақстан облысында – 14 030. қр-да қалалық және ауылдық немістердң 
ара қатынасы тең нәтижені көрсетеді (89 322 адам – қала тұрғыны, 89 087 

130 Аргументы и факты – Казахстан. – 2005. – 7-14 сентября. 
131 Аргументы и факты – Казахстан. – 2006. – 10-17 мая. 
132 Бургарт Л.А. Влияние особенностей размещения немецкого населения в 

Казахстане на «индекс» этнического окружения (1959-1999 гг.) // Российские немцы в 
инонациональном окружении: проблемы адаптации, взаимовлияния, толерантности: 
материалы междунар. науч. конф. (Саратов, 14-19 сент. 2004 г.). М., 2005. С. 201; Ресей 
немістері: энциклопедия: в 3-х т. М., 2004.Т.2. С.16.

133 Қазақстан Республикасында 2009 жылғы ұлттық халық санағының қорытын-
дысы // Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті: 
http://www.stat.gov.kz (дата обращения: 15.10.2015).
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– ауыл тұрғыны)134. алдыңғы кезеңдерде хх ғасырда саны жағынан 
ауылдық неміс халқы қостанай, ақмола және солтүстік қазақстан 
облыстарында басым болды. ақтөбе, оңтүстік қазақстан және павлодар 
облыстарында қалалық және ауылдық тұрғындарының ара қатысы 
теңбе-тең. қалған облыстарда қала тұрғындары басым. бұған қоса, 
маңғыстау, қызылорда және атырау облыстарында ауылда тұратын 
немістердің жоғалып кеткені байқалды. 

қазақстанның неміс халқының жыныстық-жас құрамы, 2009 ж. 

Бар лығы 
2009 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 жас және 

одан жоғары

немістер 178409 21871 23919 41725 25592 21837 25512 8164 9789

басқа этностармен, мысалы, өзбектер немесе ұйғырлармен 
салыстырғанда қазақстанда 0–9 және 10–19 жастағы неміс халқы 12,3% 
және 13,4%-ды құраған, бұл немістерде бала туу деңгейінің төмендеуі 
жалғасып отырғанын көрсетеді. келесі санаттың саны көбірек – 20-29 
жас – 23,4%. бұл ұрпақ 1980 және 1990 жылдардың басында дүниеге 
келгендер, ол кезеңде қазақстанның неміс халқының бала туу деңгейі 
артқан еді. 60-69 жас санаты (4,6%) және 70 жас пен одан жоғары 
жастағылар (5,5%) – саны жағынан ең азы – репрессия, депортация, 
еңбек армиясының ұрпағына жатады (1940–1949 жылдары бала туу 
деңгейі төмендеді)135. бұдан өзге, бұл санаттар санының азғантай пайызы 
немістердің қазақстаннан жаппай қарқынды эмиграциясының нәтижесі 
болып табылады. 

жұмыспен қамтылған неміс халқының жалпы саны 87 561 адамды 
құрады, олардың ішінде жалданып жұмыс істейтіндері – 69 970 адам, өз-
өзі жұмыспен қамтығандар – 16 525, өзгесі – 1066. жұмыспен қамтылған 
неміс халқының санатында жұмыс берушілер 8,5%, жеке негізде өзін-
өзі жұмыспен қамтығандар – 27,5%, жеке шаруашылықта – 62,1%, 
өндірістік кооператив мүшелері – 1%, отбасылық кәсіпорынның ақы 
төленбейтін қызметкерлері – 0,8%. хх ғасыр бойына және ххі ғасырдың 
басында неміс халқының көпшілігі – аграралық сектор өкілдері – 24 178 
адам, өнеркәсіпте 12 229 неміс, құрылыста – 6 003, білім мен денсаулық 
саласында – 8 599 адам жұмыс істейді 136. 

134 Қазақстан Республикасында 2009 жылғы ұлттық халық санағы. Қысқаша 
қорытындысы / Стат. жинақ. / Ред.басқ. Смаилова А.А. Астана, 2010. С.10, 11, 17, 23.

135 Қазақстан Республикасында ұлттық құрамы, дін тұту мен тілдерді меңгеру. 
Қазақстан Республикасында 2009 жылғы ұлттық халық санағының қорытындысы / 
Стат. жинақ. / Ред.басқ. Смаилова А.А. Астана, 2010. 29-31 б.

136 Қазақстан Республикасында халықты жұмыспен қамту. II-том. Қазақстан 
Республикасында 2009 жылғы ұлттық халық санағының қорытындысы / Стат. сб. / Под 
ред. Смаилова А.А. Астана, 2010. С. 28, 57-59, 115.
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қр неміс халқы санының салыстырмалы тұрақтануы, қазіргі 
уақытта қазақстаннан немістердің жаппай көші-қон легінің тұрақтануы 
мен азаюы қазақстанның этностық немістерінің көші-қонынан кейінгі 
кезеңі туралы айтуға мүмкіндік береді. бұл ретте немістердің көшіп-қону 
жағдайы толығымен жойылды деуге болмас. қр немістері арасында 
әлеуетті мигранттардың пайызы әзірге жоғары болып қалуда137. 

сонымен қатар, қазақстанға немістердің қайтып оралуы сақталып 
отыр. 1999–2009 жылдары аралығында қазақстанға германиядан 
тұрақты тұру үшін – 831 адам, тмд елдерінен 2401 адам, олардың 
ішінде көбі ресей Федерациясынан – 1890 неміс, украинадан – 166, 
қырғызстаннан – 147, Өзбекстаннан – 130 адам қайтып оралған. 2010 
жылы қазақстанға 183 неміс келді138. 

бұл жағдайда қазақстан халқы ассамблеясынан сайланған мәжіліс 
депутаты е. капельдің көзақарасына тоқталсақ: «бұрын мен ақмола 
облысы аршалы ауданының әкімі болып істедім. …он бес жыл бұрын мен 
совхоз директоры болған кезімде менің алдымда таңдау (кету немесе 
қалу – авт.) тұрды. алайда, біраз ойланып, балаларыма былай дедім: 
«біз осында қаламыз, сол себепті оқыңдар, отбасын құрыңдар, жұмыс 
істеңдер». қазір мен қателеспегеніме нық сенімдімін. сені өсірген, 
білім беріп, адам қылған жерде тұрып, үнемі көшіп кету туралы ойлауға 
болмайды. біз адамның бойында «патриот, азамат, қазақстандық» 
ұранымен мықты азаматтық ұстанымды тәрбиелеуміз керек.139.

3.2 Этнотілдік үдерістер 

қазіргі кезеңде қазақстанның неміс халқы ана тілі ретінде неміс 
тілін меңгеру деңгейінің одан әрі төмендеуі аясында неміс тілінің 
диалект нысандарын мүлдем жоғалту жүріп жатыр. қалған неміс халқы 
ана тілін нашар біледі (әдеби және диалект түрінде де), оны сөйлеуде 
қолданбайды (отбасында да, өндіріс саласында да), неміс тілінде 
күнделікті ауызекі тілде сөйлемейді. 2009 жылғы халық санағы бойынша 
тек қана 30 413 неміс немесе 17%-ы өз ұлтының ана тілі деп атаса, 147 
996 неміс немесе 83%-ы ана тілі деп басқа ұлттың тілін атаған.140. 

қазіргі кезеңде қр неміс тұрғындарының ана тілін үйренуге 
мүмкіндігі болса да, бірақ ынтасы да, мақсаты да (себебі) жоқ. 1999 
жылы неміс тілін білу шпрах тестілерді сәтті тапсырудың (гФр-ға қоныс 

137 Курганская В.Д., Дунаев В.Ю. Аталған еңбек.7, 68-81 беттер.
138 Сонда, с.179.
139 Шиманский М. Единство, согласие, патриотизм // Казахстанская правда. – 

2008. – 5 апреля. 
140 Қазақстан Республикасында ұлттық құрамы, дін тұту мен тілдерді меңгеру. Қа-

зақстан Республикасында 2009 жылғы ұлттық халық санағының қорытындысы.С. 251.
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аударатындар үшін тілдік тестілер), кейіннен герман қоғамына көшу 
мен кірігудің кепілі болды. қазіргі уақытта немістердің қазақстаннан 
көшіп кетуі тоқтады, өз кезегінде германия билігі көшкісі келетіндерге 
тілдік талаптарды қатаңдатты. қалған немістер не ана тілін үйренеді, 
мысалы, немістердің жастары прагматикалық мақсаттар мен міндеттерді 
басшылыққа алады немесе мүлдем үйренбейді. 

бүгінде осында қалған және болашағын қазақстанмен байланыс-
тыратын ұлты неміс азаматтар қазіргі қазақ қоғамына толыққанды кірігу 
үшін ең алдымен мемлекеттік тілді – қазақ тілін меңгеруі тиіс141. бұдан 
өзге, әртүрлі мемлекеттік бағдарламалар мен стратегияларды іске 
асыруға байланысты ағылшын тілін де үйрену қажет. 2009 жылғы санақ 
нәтижелері қазақстандық немістердің қазақ, орыс, ағылшын тілдерін 
меңгеруінің мынадай көрсеткішін белгіледі: 15 жастағы және одан 
үлкен жастағы сұралған немістердің 100%-ынан 24,7%-ы қазақ тіліндегі 
ауызекі сөйлеу тілін түсінеді, олардың 10,5%-ы қазақ тілінде еркін оқи 
алады, еркін жаза алатыны – 7,9%. орыс тіліндегі ауызекі сөйлеу тілін 
қазақстан немістерінің – 99%-ы түсінсе, олардың 97,8%-ы орыс тілінде 
еркін оқи алады және еркін жаза алатыны – 96,9%. ағылшын тілінде 
ауызекі сөйлеу тілін немістердің 9,1%-ы түсінсе, еркін оқи алатыны – 5,9% 
және жазатыны – 4,4%142. социологиялық зерттеу нәтижелері осыған 
ұқсас, оның барысында орыс тілін барлық сұралған немістер меңгерген, 
неміс тілін әрбір оныншы респондент, қазақ тілін – әрбір жиырмасыншы 
респондент меңгерген143.

қазіргі кезеңде республиканың әртүрлі қалаларында неміс тілі 
жалпы орта білім мектептерінде де, лингвистикалық мектептерде, 
DSD деп аталатын мектептерде оқытылады, олар өз оқушыларына 
Deutsches Sprachdiplom – неміс тілін білетінін жөніндегі диплом береді, 
ол мектептерді неміс федералдық жерлерінің білім мен мәдениет 
министрлерінің конференциясы құрған. мұндай мектептер астанада 
бар («неміс гимназиясы / гуманитарлық білім беру кешені, № 46 
мектеп), алматыда (№18 және №68 лингвистикалық гимназиялар), 
Өскемен қаласында (александр фон гумбольдт атындағы № 12 мектеп 
гимназия) және кейбір басқа қалаларда да жұмыс істейді. бұл ретте, 

141 Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес (7-бап) Қазақстан  
Республикасында қазақ тілі мемлекеттк тіл, мемлекеттік ұйымдар мен жергілікті өзін-
өзі басқару органдарында қазақ тілімен қатар орыс тілі ресми түрде қолданылады, 
мемлекет Қазақстан халықтарының тілдерін зерттеу мен дамыту үшін жағдайлар 
жасайды / 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасы Конституциясы // 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Ведомостылары. – 1996. - № 4. – Статья 217.

142 Қазақстан Республикасында ұлттық құрамы, дін тұту мен тілдерді меңгеру. 
Қазақстан Республикасында 2009 жылғы ұлттық халық санағының қорытындысы.  
С. 251 – 270.

143 Курганская В.Д., Дунаев В.Ю. Аталған еңбек. 183 б.
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соңғы онжылдықта неміс тілінің танымалдығының азаюы, неміс 
тілінің білікті оқушылары мен мұғалімдері санының азаюы, неміс тілі 
сағатының күрт қысқаруын атап өткен жөн. мысалы, ақтөбе қаласының 
№11 лингвистикалық мектебі 2014 жылы неміс тілі сағатының 
жетіспеушілігіне және осы мәртебені растай алмауына байланысты DSD-
мектеп мәртебесінен бас тартты144. 

қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігінің 
мәліметтері бойынша 2012–2013 оқу жылында жалпы орта білім 
мектептерінде неміс тілін 33 282 оқушы оқыған, бұл мектептерде 
82 397 бала оқыған 2009–2020 оқу жылымен салыстырғанда неміс тілін 
оқитындар санының біршама азайғанын көрсетеді145. үш жылда неміс 
тілін оқитындар саны бірнеше есеге қысқарған. 2014–2015 оқу жылында 
олардың саны 26 мың адамға азайды146. 

қазақстанда – жоғары оқу орнында неміс тілін оқитындардың 90%-ы 
оны бірінші шет тілі ретінде оқп үйренеді, ал тек 10%-ы екінші шет тілі 
ретінде оқиды. 

қр-да жоғары оқу орындары мен студенттердің жинытқы кестесі.
Қазақстанда неміс тілін оқып-үйрену бойынша мәліметтерді Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің бұрынғы депутаты Е.Капельдің сауалы бойныша 
ұсынып отыр.

Оқу жылы 2000 2005 2010

атауы    

жоо жалпы саны 180 170 146

Шет тілінің бірі ретінде неміс тілін оқытатын 
жоо саны 

163 146 40*

студенттер саны (германистика және неміс 
тілінің оқытушылары факультеттерінде) 

2 260 7 961 100

неміс тілін оқитын студенттердің жалпы саны 91 960 33 399 1 700
* – олардың 7-у германистика факультетімен 

жоғарыда белгіленген мәселелерге қарамастан бүгінде қазақстанда 
неміс тілін сақтау, жұмыс істеу және одан әрі дамыту бойынша күш-жігер 
жұмсалуда. 3 мемлекеттік (қазыналық кәсіпорындар) институт жұмыс 
істейді: республикалық неміс драма театры, неміс радиохабары, неміс 

144 Франц И. Қазақстан немістерінің «Возрождение» қоғамдық бірлестігінің 
қауымдастығының тілдік жұмысы // BiZ-Bote этномәдени білім институтының 
ақпараттық-әдістемелік журналы, 2/15. – С.48.

145 Нагих М.В. Қарағанды облысында  неміс тілін оқыту жағдайы // Қазақстан  
немістері: Астана мен Берлин арасындағы көпір. Халықаралық ғыл.-практ. конф.
материалдары (Астана қ., 5-7 қазан 2015 ж.). – Алматы: АООНК «Возрождение», 2015. - 
С.139.

146 Франц И. Аталған еңбек. 40-43 б.
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тілінде шығатын «Deutsche Allgemeine Zeitung» газеті. неміс тілін оқып-
үйрену және танымал ету жұмыстарын гёте-институт жүргізеді (германия 
мәдениет мекемесі), олар тілдік курстардан басқа қазақстанда неміс 
мәдениетін білдіретін және мәдени салада неміс-қазақстан алмасуға 
жәрдемдесетін мәдени іс-шараларды ұйымдастырады және қолдайды. 
Шетелде мектепте білім беру істері жөннідегі орталық басқарма (ZFA) 
«мектептер: болашақ әріптестері» жобасын іске асырады (Die Initiative 
«Schulen Partner der Zukunft»). мысалға, қарағандыда бұл бағдарлама 
№3 мектеп-гимназияның базасында жұмыс істейді. қазақстан 
немістерінің «возрождение» қоғамдық бірлестігінің қауымдастығы 
(аоонк «возрождение») мына бағыттарда тілдік жұмысты іске асырады: 
ересектер үшін курстар (Hallo Nachbarn! Neu), ересектер үшін неміс 
тілінің клубтары, балалар тілдік үйірмелер, интенсивті курстар, балалар 
және жастар жазғы лингвистикалық лагерлер. тілдік жобаларды 
қазақстан немістерінің 15 өңірлік қоғамдық бірлестігі іске асырады. 
2014–2015 жж. аоонк «возрождение» қазақстан республикасында 
неміс тілін сақтау және дамыту бағдарламасы мен қазақстанда неміс 
тілін танымал ету бағдарламасын әзірледі. 

неміс тілінің қазақстанның социомәдени кеңістігінен тартымды 
шет тілі және қазақстанның этностық немістерінің тілі ретінде жоғалып 
кетпеуі маңызды. 

3.3 Қазақстан немістерінің діни өмірі 

хх ғасырдың соңында – ххI ғасырдың басында қазақстанда 
діни оқудың көтерілуі аясында неміс діни бірлестіктері дағдарыс 
жағдафында болды. бір жағынан, немістердң конфессиялық топтарының 
иноэтностық ортадан алшақтауы (оқшаулануы) қауымның этностық бір 
тектес құрамын сақтауға септігін тигізді, екінші жағынан ол неміс діни 
топтарының дағдарысты жағдайының шешуші факторына айналды. 
немістердің қазақстан республикасынан қарқынды эмиграцияның 
нәтижесінде немістердің діни топтарының бөлігі өз қызметін тоқтатты. 
қалған католик, протестанттық және неопротестанттық қауымдар елеулі 
өзгерістерге ұшырады, олардың құрамына діндар немістер кіретін, бұны 
лютеран және баптистік діни бірлестіктер мысалынан көруге болады. 

бұрын жұмыс істеген неміс діни қауымдар көп этностық құрамы бар 
баптистік, лютерандық және өзге протестанттық бірлестіктерге кірігіп 
кетті. дәстүр бойынша кейбір шіреудерді әлі күнге дейін немістердікі 
деп атайды. мысалға, қр евангелия-лютеран шіркеуінің басшысы 2000 
жылдары «қазақстанда біздің дінді тұтынатындардың көбінің ұғымында 
«лютеранин» сөзі «неміс» сөзі болып қалады» деп айтқан болатын... 
біздің қауымның көпшілігінде жақын-жуығына деген христиандық 
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махаббат ұлтжандылық сезіміне берілді. осыған байланысты біздің қауым 
жастарсыз қалып, жыл өткен сайын олардың арасы тез сиреп, қартайып 
келеді. эмиграция кейбір лютеран қауымының жойылу процесін 
тездетті147. қазіргі кезеңде қазақстанда лютерандықтың үш негізгі 
бағыты бар: евангелия шіркеуі (епископ басқарады), олар республиканың 
неміс халқымен тығыз байланысты; орталығы жоқ бауырлас лютеран 
және тәуелсіз лютеран қауымдары; синод миссури жақтаушылары148. 
қазақстанда евангелия шіркеуінің лютеран діни бірлестіктерінің негізгі 
проблемалары олардың мүшелерінің азаюы, ауылдық елді мекендерде 
лютеран қауымының «қайта ұйымдастырылуы» болып табылады. 

лютеран бірлестіктері сияқты немістерден құралған баптистік 
топтар да көп өзгеріске ұшырады. қазақстан республикасының 
евангелия-христиан баптистері шіркеудері одағының қауымдары 
(сц ехб рк), евангелия-христиан баптистері шіркеудері кеңесі (сц ехб), 
сондай-ақ автономды құрылымдар жұмыс істейтінін ескерген жөн. неміс 
баптистік қауымдары бірінші екі бірлестіктің құрамына кіреді. тәуелсіз 
баптистік бірлестіктер жергілікті шіркеулер автономдылығы дәстүрін 
жалғастырушы болып табылады, ақШ және басқа да батыс елдерінің 
миссионерлері құрған.149.

ххі ғасырдың басында қазақстанның барлық аумағында католиктік 
діни мекемелер ашылды, олардың көпшілігі бүгінгі күні діндарлардың 
ұлттық құрамы бойынша көп этносты болып табылады. протестанттық 
қауымдарда, католиктік діни мекемелерде қазақстанның діндар 
католиктер құрамында немістердің үлес салмағы азайды150.

2000 жылдардың басында сұралған немістердің 70%-ынан астамы 
өздерін діндар деп атаған151. 2009 жылғы санақ мәліметтері бойынша152, 
қазақстан халқының 70,2%-ы исламның жақтаушылары (ханафит 
мазхабы), 26,2%-ы – христиандық, 0,09%-ы – буддистер, 0,03% - иудеи, 
2,8%-ы өздерін дінге сенбейтіндер қатарына жатқызды153. қазақстанның 
неміс халқының арасында дін тұту мәселесінде христиандықты – 145 556 

147 Евангелическо-лютеранская церковь в России, на Украине, в Казахстане и 
Средней Азии: 1994 – 1999 гг. СПб., 2000. С.5.

148 Трофимов Я.Ф., Иванов В. А. Христианство в Казахстане. С.115.
149 Иванов В., Трофимов Я. Религии в Казахстане. С.59.
150 Более подробно об истории и современной ситуации в немецких католи-

ческих общинах Казахстана см. работы Л.А. Бургардт. Например: Бургардт Л.А. 
Немцы-католики в Казахстане в конце ХIХ – начале ХХI вв.: основные характеристики 
и периоды религиозной жизни: http://www.articlekz.com/article/4683 (дата обращения 
05.09.16)

151 Курганская В.Д., Дунаев В.Ю. Аталған еңбек. 271 б.
152 Дін тұту мәселесі 2009 жылғы ҚР халық санағына енгізілді. Сұрақ осы халық 

санағының міндетті сұрағына жатқызылмады.  Қалауы бойынша жауап берген.
153 Казахстанская правда. – 2010. – 16 ноября.
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адам немесе 81,6%-ы, ислам – 2 827 адам немесе 1,6%, иудаизм – 89 адам, 
буддизм – 66 адам, басқасы – 192 адам көрсеткен, дінге сенбеушілер 
– 24 905 адам немесе 14%, жауап беруден бас тартқандар – 4 774 адам 
немесе 2,7%154.

бұл нәтиже қазіргі кезеңдегі дін тұтушылықтың нақты дәрежесін 
көрстете алмауы мүмкін. ең дұрысы, дәстүрлі христиандық конфессияға 
қатыстылығы респондент үшін неміс этносына қатыстылығын, нақты 
діншілдікті емес, керісінше немістердің этностық қоғамдастығымен 
ұштасуды білдіреді. зерттеушілердің баптизм сияқты лютерандық, 
католицизм жеке діни орныққан пікір (жүйелер) емес, немістердің 
«ұлттық өмір салты» ретінде қабылданады деген пікірімен келіскен 
жөн.155.

хх ғасырда діни қудалау, кейіннен жаппай бақылау және діндарлар 
мен діни ұйымдарға қатысты идеологиялық агрессия кезеңінде этностық 
мәдениет, атап айтқанда оның діни құрамдас бөлігі өзіндік көлеңкелі 
сипатқа көшіп, тұрмыстық деңгейде өмір сүруді жалғастырады. 
мәдениеттің дәстүрлі элементтерін жаңғырту қызметі немістердің 
діни қауымынан отбасылық деңгейге ауысты. ххI ғасырдың басында 
керісінше, діни салт-дәстүрлер сақталып, көрсетілетін отбасы үй шіркеуі 
ретінде жоғалып кетті. егер бұл жерде неміс халқының жаппай көші-қон 
легін, сондай-ақ белсенді этносаралық ықпалдасу үдерістері мен діни 
өмірде неміс тілінің жоғалуын ескерсек, алдағы уақытта конфессиялық 
қатыстылықтың ауысу үрдісі күшейтетінін болжауға болады. 

3.4 Қазақстан немістерінің дәстүрлі шаруашылықтары мен 
материалдық мәдениеті 

хіх ғасырдың соңында және хх ғасырдың басында қазақстанға 
қоныс аударған немістер олардың ата-бабалары шыққан герман 
жерінің дәстүрлерін ғана емес, сонымен қатар білік-дағдыларын, 
ресей империясының еуропалық неміс колонияларында қалыптасқан 
шаруашылық дағдыларын өздерімен бірге ала келді. жер жырту мен 
мал өсіру немістердің дәстүрлі шаруашылығының негізін құрады. дала 
өлкесі мен түркістанда немістердің басты диқаншылық дақылы бидай, 
сұлы, тары, арпа, картоп, бұршақ, жүгері, кендір, бақша өнімдері болды. 
түркістанда немістер қыша, анис пен тәтті сорго өсіруге тырысты156. 

154 Қазақстан Республикасында ұлттық құрамы, дін тұту мен тілдерді меңгеру. 
Қазақстан Республикасында 2009 жылғы ұлттық халық санағының қорытындысы.  
С. 279.

155 Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания. М., 2007. 
С.10.

156 Кригер В.Э. Рейн-Волга-Иртыш. С.31. 
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егер оңтүстік өңірлерде (мысалы, түркістан өлкесі сырдария облысы 
әулиеата немесе Шымкент уездерінде) климаттық жағдайлар немістерге 
суғарылмайтын жерлерде диқаншылықпен тиімді айналысуға мүмкіндік 
берді, ал дала өлкесінде біраз қиындық туындаған болатын. дала 
аймағының қатал табиғи-климаттық жағдайы (суық қыс мезгілі, жаз 
кезіндегі жиі болатын қуаңшылық), сумен жабдықтаудың (суғару) өткір 
мәселелері, жайылымдар, жем-шөп дайындау үшін жердің, мал үшін 
суаттардың жетіспеуі – осы және басқа да проблемалар немістердің 
шаруашылығын және шаруашылық кәсібін жаңа өмір сүру жағдайына 
бейімдеуді біршама қиындатты. дегенмен де, қоныс аударғаннан 
кейін 10–15 жылдан соң неміс шаруашылықтары нығайды, өңірлерде 
үлгілі және табысты бола алды: «…еңбекке деген сүйіспеншілікпен 
қысқа мерзім ішінде немістер тамаша дақылды астық өндіру - мал 
шаруашылығын ұйымдастырып, бетпақ даланың сүреңсіз кейпін 
өздерінің керемет бақша колонияларымен жандандыра білді. тұрғын 
үй және шаруашылық құрылыстары көк жасыл желекке бөленіп, 
олардың көбі жеміс-жидек бақшаларына айналды. мысалы, тамаша 
бақша равнопольедегі азамат петр яковлевич крикерге тиесілі. ол өз 
бақшасында қарлыған – 500 бұтаға дейін, жергілікті қатал қысты жеңіл 
көтеретін «антоновка» алма бағын өсірді»157. 

түркістанның, дала өлкесінің неміс кенттерінде немістер ірі қара 
мал, шошқа мен қой өсірумен қатар, олар асыл тұқымды ірі қара мал 
мен жылқының жаңа тұқымын өсірді. хх ғасырдың басында талас 
даласының меннониттік колонияларында ірі қара малдың әулиеата 
тұқымы шығарылып, жылқы тұқымы жақсартылды158. 1916 жылы 
жүргізілген ауыл шаруашылығы санағының мәліметтері бойынша 
павлодар уезінде лютеран розовка кентінде 777 бас мал, олардың 
ішінде 228-сі – жылқы, 218 – ірі қара мал, 29 – қой, 302 – шошқа, ал 
меннониттік равноподольское кентінде – 493 бас мал, олардың ішінде 
178 – жылқы, 144 – ірі қара мал, 4 – қозы мен 167 – шошқа159. егер 
бастапқыда немістердің шаруашылығындағы мал шаруашылығы 
әртүрлі кәсіп сияқты көмекші рөл атқарды, 1920 жылдардың ортасында 
семей облысы немістердің кейбір шаруашылығында, атап айтқанда 
белағаш ауданының мариенбург кентінде астық шаруашылығы мен 
мал өсіру шаруашылығы арасындағы пайыздық ара қатынас 65 бен 
35%-ды тиісінше құрады, бұл кентте ірі қара малдың неміс, жартылай 

157 Из истории немцев Павлодарского Прииртышья. – Павлодар: ЭКО, 2015. С.25.
158 Кригер В.Э. Аталған еңбек. 29 б.
159 ЦГА РК Ф. 460. О. 1. Д. 66. ЛЛ.6.
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неміс және жергілікті тұқымы ұсынылады160. қазақстанның оңтүстік 
өңірлерінде жылқы мен ірі қара малды өсіру көптеген немістер үшін 
дербес шаруашылық мәні болды: «..корнелиус янцен-үлкені, аарон дик 
мен корнелиус валлу сияқты кейбір ауқатты шаруалардың мініс типтес 
асыл тұқымды жылқы табыны болды, асыл тұқымды мал бүкіл сырдария 
облысына және одан тыс жерге де сатылды…». 161

неміс шаруалары ұсақ кәсіп өндірісі мен кәсіппен айналысты. 
көптеген кенттерде ұстаханалар, ағаш ұста шеберханалары, наубайха-
налар жұмыс істеді. 

азғантай уақыт ішінде неміс шаруашылықтарының көпшілігі көп 
тауарлы шаруашылыққа айналды, оған иегер колонияның, қауымдық 
өзара қолғабыс практикасы, кооперативтер, серіктестіктердің құрылуы 
көмектесті. хх ғасырдың басында қазақстанның солтүстік шығыс және 
оңтүстік өңірлерінде үй шаруашылығында сүт өнімдерін дайындаумен 
қатар, немістердің сүтті қайта өңдеу және май, әртүрлі ірімшік мен 
басқаларды дайындаумен айналысатын тұтынушылық кооперативтері 
бар еді. мысалы, 1909 жылы романовка ауылында түркістан өлкесінде 
жалғыз май зауыты ашылды, онда ірімшік пісіру бөлімшесі болды. 1912 
жылы сырдария облысының әулиеата уезінің неміс колонияларында 
майдагерлік типтегі 4 ірімшік пісіру және 6 май жасау бөлімшесі жұмыс 
істеді162; 1920 жылдың бірінші жартысында павлодар уезінің меннониттік 
ауылында әртүрлі кооперация нысандары құрылып, ет-сүт өнімдерін 
өңдеумен және ірімшік, май, шұжық дайындаумен айналысты163. 

1920 жылдардың жер реформасы, мемлекет иелігіне алу мен 
ұжымдастыру дәстүрлі неміс шаруашылығына залал келтірді, неміс 
қоныстарының дәстүрлі типі – хутор жоғалып кетті, әдеттегі шаруашылық 
және қауымдық байланыс бұзылды. хх ғасырдың екінші жартысында 
этносаралық ықпалдастықтың қарқынды үдерістеріне қарамастан неміс 
колхоздар мен совхоздар дәстүрлі мамандануын сақтады, олардың 
кейбіреуі республиканың ауыл шаруашылығы өндірісінің флагманына 
айналды, мысалы, павлодар облысындағы «қазақ кср-інің 30 жылдығы» 
колхозы. я.г.  герингтің басшылығымен колхоз алдыңғы қатарлы, 
экономикалық жағынан мықты шаруашылыққа, сондай-ақ облыста және 
республикада суғармалы егіншілік пен мал шаруашылығының жоғары 
мәдениеті бойынша тірек-көрсеткішті шаруашылыққа айналды. 

160 Бургардт Л.А. 1920 жылдары жер шаруашылығы бойныша жер басқарма-
сының материалдары Қазақстандағы неміс қоныстарының тарихы бойыша дереккөз 
ретінде // Сібір немістері: тарихы мен мәдениеті: VI Халықаралық ғыл.-практ. конф. 
материалдары., г. Омск, 29-31 мая 2002 г. – Новосибирск: Изд-во Инт-та археологии и 
этнографии СО РАН, 2003. С.24.

161 Кригер В.Э. Аталған еңбек.29 б.
162 Сонда. С.28.
163 Подопригора Ю.И. Аталған еңбек. 30 б.
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қазақстанда және басқа өмір сүру өңірлерінде немістердің үйлері 
мен шаруашылық құрылыстары әрдайым қоныстар мен айналадағы 
тұрғындардың баспанасынан өзгешеленеді. «неміс үйі», «неміс ауылы, 
кенті» сияқты ұғымдар бар. неміс баспанасының осындай типінде 
қазақстан аумағына олар көшіп келгенге дейін немістердің бұрынғы 
тұрғылықты жерлердің дәстүрлерін сақтады. алайда, хх ғасырдың екінші 
жартысынан бастап неміс баспанасы мен айналадағы тұрғындардың 
баспанасы арасындағы айырмашылықтар жоғалды. тек қана усадьба, 
үйді жоспарлау, сыртқы әрлеу, сыртқы безендіру, сондай-ақ ішкі 
көріністе ғана айырмашылықтар қалды. 

кәдімгі неміс кенті 2–3 көшеден тұрады, олар оңтүстіктен солтүстікке 
дейін бір қатарға орналасты. ауыл орталығында, меннониттік кентінде, 
атап айтқанда ғибадатхана мен мектеп (көбінесе бұлар бір ғимарат 
болды), кейіннен (кеңес дәуірінде) – клуб пен дүкен болды. 

неміс қоныс аударушылардың бірінші (уақытша) баспанасы жеркепе 
болды. жерге шұңқыр қазып, шымтезектен биіктігі 2–3 фут (60–90 см) 
қабырға салып, алдынан терезе үшін тесік қалдырып, артынан есік, 
шабылған шөппен төбесін жауып отырған164. немістер алғашқы үйлерін 
саз кесектен, қам кірпіш пен тыңайған қабаттан салды. саз кірпіштен 
салынған үйлер онша жылы болған жоқ, бірақ берік болды. павлодарлық 
меннониттік константиновка ауылында 1922 жылы 36 қабатты және саз 
кірпіш үй бар еді165. ағаштан шабылған үйлер сирек салынды. мысалы, 
павлодар уезінің забаровка ауылына қоныс аударғандар құрылыс 
материалдарына қатысты қиындық туындады, себебі павлодар қаласы 
учаскеден 100 шақырым жерде жатты, ал жақын жерде орман жоқ 
болды: «…абрам абрамович унру қажет жерге жеткізілетін 6х6 метр үйдің 
дайын қимасын сатып алып…сосын қосымша материал сатып алып, 
ең ақырында 6 х 10 метр үй салып алды»166. кейінгі жылдары кірпіш 
қолжетімді материал болған кезде, кірпіш үйлер сала бастады. қостанай 
уезінің неміс кентінде негізінен тас құрылыс материалына айналды167. 
баспананың өлшемі 3 х 8 м, 4 х 10 метрді құрады. үйлерді сыртынан сазбен 
сылап, әктеген. іргетсын тастан, жертөлесін де тастан қалаған. үйдің 

164 Из истории немцев Павлодарского Прииртышья. С.49-50.
165 Яковенко Ю.И. (Подопригора Ю.И.) Музей с. Константиновка: история и 

современное положение // Сибирская деревня : история, современное состояние, 
перспективы развития: сб. науч. тр. – Омск, 2002. Ч. 2. С.71-73.

166 Адам Я.В. Унру отбасы тарихынан // Сібір немістері : тарихы мен мәдениеті: 
VI Халықаралық ғыл.-практ. конф. материалдары, г. Омск, 29-31 мая 2002 г. – 
Новосибирск: Изд-во Инт-та археологии и этнографии СО РАН, 2003. С.5.

167 Буданова Ю.П. Қостанай уезіндегі алғашқы неміс кенттері. Надеждинка 
ауылы. Мұрағат құжаттарының материалдары бойынша тарихы және ауылдың 
байырғы тұрғыны М.Я. Гофманның (Белоусько) естелігі  // Сібір немістері: тарихы мен 
мәдениеті: VI Халықаралық ғыл.-практ. конф. материалдары. – Омбы: «Ғылым» баспа  
үйі; изд-во ОмГПУ, 2010. С.189.
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ортасында ас үй, ас үйдің ортасында голдандтық пеш орналасты. көшеге 
(батысқа) бір терезесі бар үйдің қысқалау жағы, екі терезесі бар үйдің 
ұзындау жағы мен үйге кіреберіс жағын оңтүстікке қаратқан. сарай үйдің 
шығысқа қаратылған қысқалау жағына қосылып салынған. үйге қарама-
қарсы жазғы ас үй, оған шаруашылық құрылыстары жапсарлас салынды. 
үйдің ішінде қабырғадағы безендіруде «шпруха» (діни мазмұндағы 
көркемделіп безендірілген нақыл сөз), сағаттар мен отбасылық 
фотосуреттер орын алды. неміс әйелдері кереуеттің сыртқы түріне аса 
мән берді: кереуетті әдемі төсеп, қауырсын мамықты, жастықтарды, 
кестеленген шілтерден жасалған төсек жаймасын пайдаланған – бұл 
ерекше өнер еді. іс тігу және тамақ дайындауды барлық неміс әйелдері 
білетін. 

Ұлттық тағамдар асханасы – әрбір халықтың мәдениетінің 
аса орнықты элементтерінің бірі болып табылады. қазіргі кезеңде 
пайдаланылатын азық-түлік пен тағамдардың құрамында, оларды 
дайындау тәсілінде, тағамды қабылдау мен семантикасында өзгерістер 
болғанына қарамастан ххі ғасырдың басында қазақстанда тұрып жатқан 
неміс халқының немістердің дәстүрлі тамақтану үлгілері сақталған. 
азық-түліктің көп бөлігі дайындалмайды, сатып алынады, мерекелік ас 
мәзірінен көптеген тағамдар (жаңа жылдық, пасхалық және басқалар) 
күнделікті ас мәзіріне өткен. қазақстан немістерінің ұлттық ас мәзіріне 
айналасындағы халықтардың тамақтану дәстүрі көп ықпал еткен: 
«…орыстардан біз ши пісіруді, тұшпара дайындауды, құймақ құюды 
және бәліш пісіруді үйрендік. орталық азия республикаларына жер 
аударылған жылдары бесбармақ, палау, хе, бауырсақ пен чак-чак 
пісіруді үйрендік. украиндардан борщ пен варениктің оннан аса түрін 
алдық…»168.

қазақстандағы немістердің тамақтану рационының негізін сүт, ет 
және ұн өнімдері құрайды. дәстүрлі неміс тағамдары жоғары құнарлығы 
және нәрлілігімен ерекшеленеді. сүт өнімдерінен кілегей, айран, қатық, 
ірімшік, сүзбе мен май дайындайды. 

ет өнімдерінен немістер шошқа, құс етінен, анда-санда сиыр, қой 
мен жылқы етінен де тағамдар дайындайды. суға қайнатылған және 
бұқтырылған етті (ет сорпалары, бұқтырылған шошқа қабырғалары, 
бұқтырылған үйрек және басқалар) пайдаланады. мереке күндері 
мысалы, пасха жексенбісінде қуырылған еттен тағамдар, суға пісірілген 
немесе қуырылыған картоппен қуырылған тауық еті, «7 швабов» тауық 
еті, берлинше пісірілген қаз еті, алма қосылған туралған котлетті 
дастарханға қояды. 

168 Қазақстанның этностық немістерінің халықтың асханасының мәзірі. – Алматы: 
Қазақстан немістерінің «Возрождение» қоғамдық бірлестігінің қауымдастығы, 2013. 
С.11.
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қазақстан немістерінің күнделікті рационына әртүрлі сорпалар: 
тауық кеспесі («нудльзуппе»), үзбе кеспеден сорпа, «бонензуппе», 
айнтопф, картоп, саңырауқұлақ, жасымық сорпасы, жемістерден 
жасалған тәтті сорпа («шницзуппе»); сондай-ақ қырыққабат пен 
картоптан жасалған тағамдар, тоқаш қосылған қырыққабат «краут унд 
прай», клейс-картоп, картоп көмеші («хоппель-поппель») және басқалар 
кіреді. 

егер бұрын неміс әйелдері күнделікті бидай ұнынан нан пісірсе, 
бүгінде олар оны сатып алады. дегенмен, қамырдан қолдан жасалған 
тағамдарды (бәліштер, тоқаштар, печенье) жақсы пайдаланылады, 
мысалы, әртүрлі «кухен» («цукеркухен», «пфанкухен», «ривелькухен»), 
алма штруделі, крепелі мен басқалар. 

немістердің ұлттық сусыны кофе болып табылады. бұрын оны үй 
жағдайында қуырылған арпа, бидайдан, оған кептірілген сәбіз, фасоль, 
бұршақ қосып дайындайтын, ондай кофені «припс» деп атаған: «…жай 
күндері әжеміз күйген нанды қырнап немесе нанды әдейі кептіріп, оны 
ұнтақтап, қайнаған су құйып, кофе жасайтын, бұны жиі қолданатын 
едік…»169. бүгінде немістер шай, кисель, квасты жиі қолданады. 

3.5 Этномәдени дамуы

хIх ғасырдың соңы – хх ғасырдың басында бөтен этностық ықпалдан 
оқшауланып, жинақы орналасқан ауылдық қоныстарда тұратын 
немістердің дәстүрлі мәдениетінің ескі нысандары, мысалы, күнтізбелік 
салт-дәстүрлер, ауыз әдебиетінде сақталып қалған. кейінгі кезеңдерде 
ксро-да өмір сүрген халықтардың тарихы мына белгіленген үлгіге 
сәйкес келуі тиіс болды: ұлттық – нысан, социалистік – мазмұны бойынша. 
кеңес дәуірінің немістері де бұдан тыс қалмады. бұжан өзге, неміс 
халқының мәдени дамуына ксро-да 1941 жылдан кейін кеңес немістерін 
кемсітушілік жағдайына әсер етті. немістердің шығармашылық жағынан 
өзін-өзі айқындауының барлық нысандарына: ана тілі, әдебиеті, театры 
мен басқаларға тыйым салынды170, 1950 жылдардың соңына дейін неміс 
көркемөнер ұжымдары болмады. жағдай 1960 жылдардың басында 
өзгерді, ол кезде кеңес немістерін саяси ақтау басталды және партия-
мемлекеттік органдар ксро-дағы неміс халқының, оның ішінде қазкср 
немістері арасында саяси, білім беру және мәдени жұмысты күшейтуге 
бағытталған бірқатар шараларды қабылдады. 1958 жылы неміс тілінде 

169 Сонда. С.10.
170 Везель С.К. Фестивали народно-художественного творчества немцев 

Казахстана (50-90-е гг.) // Культура немцев Казахстана: история и современность: 
материалы междунар. науч. конф. – Алматы: Ассоциация общественных объединений 
немцев Казахстана «Возрождение», 1999. С.138. 
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радиохабар өз жұмысын бастады, 1966 жылы қазақстан немістерінің 
«Freundschaft» атты неміс тілінде шығатын газеті пайда болды.  
1976 жылы қазақстанда 279 неміс көркемөнер ұжымдары жұмыс 
істеді171. 1968 жылы қарағанды филармониясында ұйымдастырылған 
«Фройндшафт» экстрадалық-вокалдық ансамблі неміс шығармашылық 
ұжымдарын қазақстанда да ғана емес, сонымен бірге ксро-да 
немістердің жинақы орналасқан басқа де жерлерінде құруға түрткі 
болды. Ұлттық-мәдени жаңғыруда 1980 жылы теміртауда ашылған неміс 
драма театры ерекше рөл атқарды. неміс зиялы қауымы өкілдерінің 
пікірі бойынша «театр немістердің ұлттық жаңғыруының тірегі болды...
режиссерлер, драматург, композитор мен әртістердің орасан күш-жігері 
ұлттық сана-сезімді оятуға, этностылықты сақтауға және әділдік пен 
басқа халықтармен тең құқылықты қалпына келтіруге бағытталды...»172. 
1988 жылы 1 қаңтарда алғаш рет теміртауда неміс таетрының базасында 
і бүкілодақтық неміс халық шығармашылығының фестивалі болып өтті, 
ол неміс шығармашылық ұжымдарын одан әрі дамытуға және кеңес 
немістерінің мәдени дамуындағы кезекті айтулы кезең болды. 

қазіргі кезеңде қазақстан қалаларында неміс мәденитінің 
фестивальдары өткізіліп тұрады, көркемөнерпаз шығармашылық 
ұжымдары, жастар театрлары жұмыс істейді. мысалы, 2010 жылдан 
бастап астана қаласында неміс жастар клубы жанынан «диамант» 
әлеуметтік театры жұмыс істейді. 2015 жылдың күзінде алматыда VIII 
халықаралық неміс фольклорлық фестивалі болып өтті. оған тмд 
әртүрлі елдерінен 300-ден астам немістер қатысты. осы мәдени іс-
шараның табысты өткізілуіне қарамастан сарапшылар қазақстанда 
тұрып жатқан немістердің мәдени мұрасының маңызды бөлігі ретінде 
фольклорлық бағытты сақтау мен жаңғырту мәселесін атап өтті173. 
социологиялық зерттеулер барысында қазіргі кезеңде неміс тіліндегі 
теле және радиохабарлармен, кино, газет және журналдармен қатар, 
мерекелер мен мәдениет күндері қазақстан немістері үшін мәдени 
өмірдің маңызды атрибуттары болып табылады, олар арқылы этностық 
бірегейлік сақталады және таратылады174. германиямен мәдени 
байланыстар мен қарым-қатынасты кеңейту қазақстанда немістердің 
этностық мәдениетінің қазіргі нысандарын дамытуға ықпал етті. 

171 Вензель С.К. Указ. соч. С.142.
172 Штейнмарк Р. Роль Немецкого драматического театра / Воспоминания 

казахстанских немцев. К 25-летнему юбилею национального движения 
«Возрождение». – Алматы, 2014. С.48.

173 Казаков О. Конструктивное взаимодействие как путь решения многих 
проблем: http://www.wiedergeburt.kz/index.php/etnokultur/блог-эксперта-по-этокуль-
тур ным-вопросам (қаралған күн: 10.09.2016)

174 Курганская В.Д., Дунаев В.Ю. Аталған еңбек.186 б.
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германияның мәдениетіне көңіл аудару немістерге өздерін нағыз неміс 
халқы ретінде сезінуге көмектседі. мысалы, бүгінде қазақстан немістері 
октоберфест, вайнфест («күнә күні») және басқаларды тойлайды. 

қазіргі кезеңде қазақстан немістерінің елдегі әлеуметтік-саяси 
үдерістеріне негізделген және олардың өздік ұйымдасуынан көрінетін 
этностық сана-сезімінің артқаны байқалады. Өздік ұйымдасу – қазақстан 
республикасында неміс халқының этностық дамуын біріктіретін фактор 
болып табылады. этномәдени орталықтар, қоғамдық бірлестіктер 
этностық мәдениетті сақтау мен тарату, неміс тілін зерделеу мен этностық 
бірегейлікті көрсетуге мүмкіндік береді. 

1989 жылдың наурызында мәскеуде қоғамдық-саяси және мәдени-
ағарту бірлестігі – кеңес немістерінің «возрождение» қоғамы құрылды, 
оның негізгі мақсаты – «елдің басшылығына кеңестік неміс халқының 
толық ақталуын, еділ бойында оның автономды республикасын, егер 
осыларды құруға ниет білдірілген жағдайда, кеңес немістерінің қазіргі 
тығыз орналасқан жерлерінде ұлттық аудандарын қалпына келтіруді 
қамтамасыз етуге көмектесу»175. сол жылдың маусымында алматы 
қаласында республикалық қоғамдық-саяси және мәдени-ағарту 
«возрождение» кеңес немістерінің қоғамы құрылды, кейіннен қазақстан 
немістерінің «возрождение» («Wiedergeburt») қоғамдық бірлестігі 
қауымдастығы болып қацта аталды. қазіргі кезде қауымдастыққа 
өңірлік қоғамдар кіреді, олардың негізгі қызметінің бағыттары аз 
қамтылған азаматтарды қолдау және неміс тілді елдермен жан-жақты 
ынтымақтастық орнату арқылы қазақстанның этностық немістерінің 
тарихи және мәдени мұрасы, салт-дәстүрлері, тілін жаңғырту мен 
сақтауға байланысты. осы кезеңде «возрождение» немістер қоғамы 
азаматтық қоғамның белсенді бөлігі ретінде қазақстанның бүкіл 
азаматтық қоғамының өмірінде және қазақстан-герман қатынастарын 
дамытудағы өз рөлін күшейтуге тырысады. 

1992 жылдың қазанында қазақстан немістерінің кеңесі сайланды, 
ол еуропалық ұлттық азшылық одағының мүшесі болып табылады. 
германия үкіметінің қолдауымен 1994 жылдың 25 тамызында алматыда 
неміс үйі – республиканың неміс азшылығының мәдени және қоғамдық 
орталығы, гФр-ның қаржылық қолдауымен этностық немістерге 
көмек көрсету шараларын ұйымдастыру мен жүзеге асыру орталығы 
ашылды. 1992 жылдан бастап қр-да осы елде өмір сүретін немістердің 
мәселелері бойынша жыл сайынғы қазақстан-герман үкіметаралық 
комиссиясы жұмыс істейді. 1993 жылдың 21 қазанында қр министрлер 
кабинеті «қазақстан республикасында тұратын немістерді қалпына 
келтірудің кешенді бағдарламасын» бекітті. бұл бағдарламаның 

175 Гартунг Ю.А. Современные проблемы советских немцев (Павлодар облыстық 
құрылтайдағы баяндама). Павлодар, 1990. С.30.
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жалғасы – 1997 жылғы 23 сәуірде қазақстан республикасының үкіметі 
бекіткен «қазақстан республикасында тұратын немістерді этностық 
жаңарту бойынша қосымша іс-шаралары туралы» қаулысы болды. 
1996 жылдың 31 мамырында қазақстан мен германия үкіметтері 
қазақстан республикасыынң ұлты неміс азаматтарын қолдау жөніндегі 
ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. 1995 жылдан бастап 
қазақстан немістері қауымдастығы қазақстан халқы ассамблеясының 
қызметіне белсенді қатыса бастады. 

бүгінгі күні германия үкіметінің қр-да қалған этностық 
немістерге қатысты саясаты германияның қаржылық және ұлттық-
мәдени қолдауы арқасында немістердің жаңа жағдайға бейімделуіне 
бағытталған. қазақстанның тамақ өнеркәсібінде, аграрлық сектор 
мен экономикасының басқа салаларында ұлты неміс кәсіпкерлердің, 
бизнесмендердің пайда болуы осындай бейімдеудің жарқын мысалы 
болмақ. табысты неміс бизнесмендерінің пайда болуын қазақстан 
немістерінің кеңес дәуіріндегі белсенді, табысты шаруашылық жүргізуі 
мен немістердің еңбекке және еңбек этикасына деген қатынасымен 
түсінліруге болады. кәсіпкерлік – бұл шаруашылық етудің ерекше стилі, 
оған жаңашылдық, қағазбастылыққа қарсылық, тұрақты бастамашылық, 
өндіріс үдерісіне жаңалық енгізу, маркетинг қағидаттары тән. кәсіпкерлік 
әлеуметтік құрылымға белсенді әсер етеді және жаңа әлеуметтік 
қатынастар мен азаматтық қоғам институттарын қалыптастырады. 
қазіргі уақытта кәсіпкерлік – бұл пайда табу және капиталды жасау 
ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік көп векторлығы, оның ішінде 
мемлекет пен азаматтық қоғамның дамуы, қоғамның экономикалық 
және саяси жаңғыруы үшін бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі болып 
табылады. қазақстанның ақмола, алматы, қарағанды, павлодар сияқты 
өңірлерінде неміс кәсіпкерлері неміс қоғамдық бірлестіктеріне қолдау 
көрсетіп қана қоймай, сондай-ақ өңірдің барлық тұрғындарына қатысты 
әлеуметтік жауапкершілік алады. 

екі ел арасындағы экономикалық, саяси, мәдени қатынастарды 
қазақстан-германия кәсіпкерлері қауымдастығы (кгап) – 2004 жылы 
құрылған және осы уақытқа дейін германия мен қазақстан үкіметтерінің 
тарапынан қолдау тапқан, қазақстан неміс кәсіпкерлерінің халықаралық 
бірлестігі белсене дамытып отырды. кгап қазақстан-германия іскерлік 
кеңесінің құрылтайшысы болып табылады, қолайлы бизнес климаттың 
қалыптасуына, сондай-ақ қазақстанға инвестициялар тартуға ат 
салысады. қауымдастық тұрақты негізде бизнес және билік пен басқару 
органдарының өкілдері арасында диалог ұйымдастырады, қазақстанда 
германия инвесторларының жыл сайынғы Форумын өткізеді. 

мемлекеттік-жекеменшік әріптестігінің қағидаттарын, сонымен 
қатар үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік 
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бағдарламасын басшылыққа ала отырып, кгап қауымдастық 
қатысушыларының бизнес бастамаларын дамытуға көмектеседі. 
кгап мүшелері құрамына ірі, шағын, әртүрлі қызмет саласында (тамақ 
өнеркәсібі, агроөнеркәсіптік кешен жабдықтарын өндіру, жиһаз өндірісі, 
сауда, телекоммуникация, мұнай және мұнай өнімдерін өндіру) жұмыс 
істейтін 32 компания кіреді. 

ҚОРЫТЫНДЫ 

қазіргі кезеңде көп этносты мемлекет – қазақстан республикасында 
130-ден астам этнос, оның ішінде немістер өмір сүреді. осы жағдайда 
мемлекет пен азаматтық қоғамның басым міндеттерінің бірі – 
республикада этносаралық және конфессияаралық келісімді қамтамасыз 
ету болып табылады, оған қазақстанда тұратын халықтардың тарихи-
мәдени мұрасын зерттемей, қол жеткізу мүмкін емес. 

қазақстанның неміс халқының қалыптасу тарихы – қазақстанның 
әртүрлі өңірлерінде алғашқы неміс кенттері пайда болған кезден 
хіх ғасырдың соңынан басталады. 1941 жылдан кейін ксро-ның 
этностық немістерінің көп бөлігі поволжье, кавказ және укриана мен 
олар тығыз орналасқан басқа да жерлерден кеңес немістерін күштеп 
депортациялау нәтижесінде қазақстан аумағына қоныстанды. Ұзақ 
жылдар бойына қазақстан жері кеңес немістерінің бірнеше ұрпағының 
жаңа отаны болды. көптеген неміс колхоздары мен совхоздары озық 
шаруашылықтардың үлгісіне айналды, неміс ғалымдар, мәдениет және 
өнер қайраткерлері қазақстанның экономикалық әлеуметтік және 
мәдени дамуына қомақты үлес қосты. 1990 жылдардағы эмиграция 
қазақстан республикасындағы неміс халқының санын күрт азайтты. 
бүгінгі күні қарқынды эмиграция тоқтады, немістер қазақстан 
республикасында саны жағынан 7 орынды алады, қазақстанның ірі 
этностарының бірі ретінде этностық дамудың жаңа векторын іздестіру 
кезеңі басынан өткеруде. 

немістер қауымдастығының төрағасы а.Ф. дедерер былай дейді: 
«қазіргі заманғы адам ерікті, ол өзін қолайлы сезінетін, өзі тұрғысы 
келетін елді таңдауға құқылы. алайда, жеңіл жолмен жүрмейтін, 
тыныш өмір сүруді таңдай қоймайтын, керісінше барлық күш-жігерін 
сол қоғамды, өздері туып-өскен, өмір сүрген елді өзгертуге жұмсайтын 
адамдар әрдайым табылады, олар этностық немістер арасында да бар… 
бүгін қол жеткізген жетістігімізге масаттанып қана қоймай, балалар мен 
жасөспірімдерді неміс ділінің рухында тәрбиелеуге, неміс халқының тілін 
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және өзіндік қасиеттерін сақтауға, қазақстандық азаматтық қоғамды 
жаңғырту үдерісіне белсене қатысуға тырысу қажет»176. 

қазіргі кезеңде қазақстан республикасы мен германияның саяси 
және қоғамдық лидерлері қазақстаннан қоныс аударған немістер 
германия мен қазақстан арасындағы өзіндік көпірге айналды деп 
көрсетеді. 

қазақстан республикасының президенті н.ә. назарбаев: «қазақ-
стан пен германия арасындағы ынтымақтастықтың жетістігі – саяси 
және экономикалық прагматикаға да таралады. одан да сенімді капитал 
бар – ол адамдар, «халық дипломатиясы мен мәдени алмасу арасындағы 
жанды көпір». бұл – қазақстаннан өздерінің тарихи отанынына кеткен 
мыңдаған немістер. бұл – қазіргі кезде қазақстанда өмір сүріп жатқан 
немістер…»177. 2015 жылдың шілдесінде қазақстан республикасының 
президенті н.ә. назарбаев қазақстанның бұрынғы ұлты неміс 
азаматтарының атынан алтын белгімен және германияның көші-қон 
ұйымдары одағының құрметті грамотасымен марапатталды. 

176 Дедерер А.Ф. Идеи равенства, справедливости и гуманизма / Воспоминания 
казахстанских немцев. К 25-летнему юбилею национального движения 
«Возрождение». – Алматы, 2014. С.13.

177 Вечерняя Астана © wwww.vechastana.kz.: http://vechastana.kz/20-let-
assamblee-naroda-kazakhstana/1001402-na-kazakhskoy-zemle-nemetskiy-narod-obrel-
vtoruyu-rodinu (дата обращения: 12.09.2015)
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1. НАЗВАНИЕ ЭТНОСА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Немцы, Deutschen, дойче (самоназвание) – народ, основное 
население германии. общая численность немцев в мире – около 140 
миллионов человек, в том числе в германии – 80 миллионов человек. 
многочисленные группы немцев проживают в сШа (6,5 миллионов 
чел.), бразилии (3 миллиона чел.), канаде (3 миллиона чел.), российской 
Федерации (394 138 тыс. чел.), республике казахстан (178 409 тыс. 
чел.)1 и др. странах. немецкий язык относится к германской ветви 
индоевропейской языковой семьи, в нем выделяют основные диалекты: 
нижненемецкий, верхненемецкий и средненемецкий. верующие немцы 
в современной германии, так и за ее пределами, в подавляющем 
большинстве являются последователями христианских вероучений 
(католичества и протестантизма). в современной германии католики 
составляют 31%, протестанты (лютеране, баптисты, меннониты, 
адвентисты и т.п.) – 30%, неверующие – 30%2.

начало этнической истории немцев восходит к первым векам 
нашей эры, когда племенные объединения франков, саксов, баваров, 
алеманнов и др. смешались с романизированным кельтским 
населением на Юго-западе и Юге германии и с ретами в альпах 
(период восточно-Франкского королевства с германоязычным 
населением). в последующий период, 10 – 14 вв. (период тевтонского 
королевства и пр.) происходит сложение и развитие немецкой общности. 
Формируются региональные (областные) немецкие народности: 
баварцы, саксоны, швабы, франконцы и др. в начале 16 в. был создан 
немецкий литературный язык на основе саксонского (мейсенского) 
диалекта. произошедший в ходе реформации религиозный раскол и 
распространение протестантизма не консолидировали, а, напротив, 
привели к разобщению немецкие народности, разделившиеся на 
католиков и протестантов. последующая многовековая политическая 
раздробленность германии также тормозила развитие немцев как 
единого народа. со второй половины хVIII в. и до начала хIх в., в 
период подъема социально-экономического и культурного развития 
германских земель, процесс развития немецкого национального 
самосознания и формирования единого национального немецкого 

1 Перепись населения 2009 г. // Министерство Национальной экономики 
Республики Казахстан Комитет по статистике. URL: http://www.stat.gov.kz (дата 
обращения: 15.10.2015).

2 S. Korioth, I. Augsberg, Religion and the Secular State in Germany // Javier 
Martínez-Torrón & W. Cole Durham, Jr. (eds.), Religion and the Secular State: National 
Reports, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense (Madrid, Spain), 2015, p.318 – 319.
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языка ускорился. в хVIII в. в германии получила распространение 
литературная, или письменная, норма немецкого национального языка, 
а также окончательно оформилась система диалектов, территориально 
совпадающих с феодальными владениями3. к концу хIх в., после 
объединения германии в 1871 г. под эгидой пруссии, сформировалась 
немецкая нация (при этом этнографические особенности отдельных 
регионов сохранились)4.

на территорию стран снг и постсоветского пространства немцы 
переселяются из разных земель германии начиная со средневековья. с 
хII вв. немцы осели в прибалтике, в результате наступления немецких 
феодалов на земли прибалтийских народов и славян. начиная со 
второй половины XIV в., когда на территории прибалтики образовалось 
несколько государств, и вплоть до начала хх в. балтийские (или 
остзейские5) немцы играли заметную роль в политической жизни 
региона, а также внесли свой вклад в культурное и социально-
общественное развитие прибалтийских государств. в начале XVIII в., 
после победы российской империи в северной войне (1700 – 1721 гг.), 
и вхождении прибалтики в ее состав, многие остзейцы поступили на 
российскую государственную (гражданскую и военную) службу. следует 
обратить внимание на тот факт, что около 2/3 немецких мигрантов, 
прибывших в казахскую степь до середины XIX в., были уроженцами 
немецкой прибалтики и происходили из среды остзейского дворянства6. 

немцы, как и другие иностранцы, постоянно приезжали на 
государственную службу и в россию; они являлись мастерами-
ремесленниками (оружейниками, кузнецами, ювелирами и пр.), купцами, 
торговцами, военными, медиками (врачами, аптекарями, докторами) 
учеными и пр. с конца хV в. выходцы из германских земель селились в 
москве, где уже позже, в середине хVII в., возникло городское поместье 
- иноземная, или немецкая слобода. по распоряжению царя алексея 
михайловича всех иностранцев, проживавших в москве, следовало 
переселить за земляной вал, где им была выделена «государева земля». 
проживавшие на данной территории выходцы из западноевропейских 
государств освобождались от повинностей (воинской и пр.) и налогов, 
дворовые участки раздавались бесплатно, разрешалось строительство 
своих церквей (протестантских и католических) и создание церковно-

3 Немцы России: энциклопедия: т. 3: П-Я. М.: «ЭРН», 2006. С.873-875.
4 Филимонова Т.Д. Немцы / Т.Д. Филимонова, Т.Б. Смирнова // Народы и 

религии мира: энциклопедия. – М., 1998. – С.370-375.
5 Остзейские немцы - Ostsee – в переводе с нем.яз. – Балтийское море – тоже 

что балтийские немцы или прибалтийские немцы (самоназвание на нем.яз. Deutsch-
Balten, Baltendeutsch). 

6 Ерофеева И.В. Формирование татарской, немецкой, польской и других диаспор 
// История Казахстана: народы и культуры : учеб. пособие. – Алматы, 2001. – С.236.
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приходских школ. со временем немецкая слобода приобрела 
западноевропейский облик в архитектуре, во внутреннем убранстве 
домов, а также во внешнем облике поселенцев, которые предпочитали 
носить западноевропейскую одежду7. 

в начале XVIII в., в эпоху петра I, приток немцев в россию усилился. 
правительство петра I активно привлекало иностранцев к работе в 
горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, 
оружейном и пушечном деле, в торговлю, науку и образование. 

самый крупный поток немецких переселенцев прибыл на 
территорию российского государства в период аграрной миграции 
иностранцев из различных западноевропейских княжеств, начиная 
со второй половины XVIII в. и до начала хIх в. для земледельческого 
освоения пустующих территорий поволжья и юга россии необходимо 
было свободное население. крепостное право резко ограничивало 
использование собственных внутренних ресурсов крестьянского 
населения страны. массовый переезд немцев и других иностранных 
граждан начался в период правления екатерины II, которая в 1762-
1763 гг. подписала ряд документов для приглашения иностранцев в 
россию. 4 декабря 1762 г. русская царица немецкого происхождения 
екатерина II издает манифест «о позволении иностранцам выходить и 
селиться в россии и о свободном возвращении в свое отечество русских 
людей, бежавших за границу», в котором только декларировалось 
приглашение иностранцам приезжать и «селиться» в россии. позже, 
22 июля 1763 были изданы указ «об учреждении канцелярии опекунства 
иностранных колонистов» и манифест «о дозволении всем иностранцам, 
в россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают 
и о дарованных им правах», которые уже гарантировали организацию 
и обеспечение переезда, а также провозглашали привилегии: 
освобождение от несения воинской и гражданской службы, свободу 
вероисповедания (с запретом миссионерства среди русского народа), 
освобождение от налогов, предоставление кредитов на постройку 
домов, самоуправление в поселениях и пр.8 вплоть до середины XIX в 
российские власти поддерживали политику приглашения иностранцев 

7 В. Ковригина, Ю. Петров Москва // Немцы России: энциклопедия: т. 2: К-О. 
М.: «ЭРН», 2004. С.556 – 570, Герман А.А., Т.С. Иларионова, И.Р. Плеве. История 
немцев России: учеб. пособие – М.: Изд-во «МСНК-пресс», 2005.14-1; Более подробно 
по истории немцев в Москве см.: Немцы Москвы: исторический вклад в культуру 
столицы. Международ. науч. конференция, посвященная 850-летию Москвы. Сб. 
докладов. М., 1997; Ковригина В.А. Немецкая Слобода Москвы и её жители в конце 
XVII – первой четверти XVIII вв.; Московские немцы. Четверть века с Россией, сост.  
Л. Дементьева, Ю. Петров. М., 1998. 

8 Шлейхер И.И. Пособие по истории российских немцев. Вторая половина 
XVIII-начало XX вв. – Барнаул: Изд-во Алтай. краевого ин-та повышения 
квалификации работников образования, 1992. – С. 5-8.
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и обеспечения им обещанных льгот и свобод. в большинстве своем, 
откликнувшиеся на приглашение эмигранты были выходцами из 
Юго-западной германии и западной пруссии (разные не только 
по своему социальному составу, но также и по конфессиональной 
принадлежности и языку): из гессена, пфальца, бадена, вюртемберга, 
а также уроженцы баварии, восточной тюрингии, верхней саксонии 
и вестфалии. главными причинами переселения из германии можно 
назвать постоянные приграничные войны в Францией, безземелье и 
высокие налоги, религиозные притеснения и обязательную воинскую 
повинность. приехавших иностранцев (более 30.000 тыс. чел.) 
селили колониями (округами) на территории поволжья (волжской 
области и г. саратова), где они основали 104 колонии, а также вблизи 
петербурга9. в последующий период (конец XVIII - первая половина хIх 
в.) началось освоение немецкими колонистами территории северного 
причерноморья и приазовья (новороссии), бессарабии и северного 
кавказа, волыни10. со временем в этих регионах сформировались 
многочисленные крупные колонии немецких поселений. из этих, 
так называемых «материнских колоний», в конце хIх – начале 
хх вв., немецкие колонисты, столкнувшиеся с проблемой малоземелья, 
переселяются на новые выделенные государством и приобретенные 
земли в оренбуржье, сибири, казахстане и средней азии и образуют, так 
называемые, «дочерние» аграрные поселения (колонии). 

начиная с середины хVIII в. происходило постепенное 
проникновение мелких групп немцев на новоприсоединенные 
территории казахстана. как указывалось выше, вплоть до середины 
хIх в. большая часть из прибывших немцев была представлена 
офицерами высших и средних чинов, уроженцами немецкой прибалтики 
(остзейскими немцами), обрусевшими немцами из петербургских 
дворян, а также урбанизированными выходцами из различных 
немецких государств. прибывшие немцы занимали высшие военно-

9 Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине ХVIII века. – М., 
1998. 448 с. 

10 О переселении немцев на территорию российского государства, образовании 
колоний следует см.: Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. М., 1997. 496 с.;  
История немцев России: Учебное пособие. М.: «МСНК-пресс», 2005. 544 с.; История 
российских немцев в документах. Т. I (1763-1992 гг.). М., 1993. 344 с.; Малиновский Л.В. 
Немцы в России и на Алтае. Популярно-исторические очерки. Барнаул, 1995. 182 с;  
Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине ХVIII века. М.: Готика, 
2000. 448 с.; Поволжье / Плеве И. Р., Герман А.А. // Немцы России: энциклопедия: т. 
3: П-Я. М.: ЭРН, 2006. С.100-108; Терещенко А.Г., Черненко А.Л. Российские немцы 
на Юге России и Кавказе. Энциклопедический справочник. Ростов-на-Дону: ООО 
«Ростиздат», 2000. 384 с.; Шлейхер И.И. Пособие по истории российских немцев. 
Вторая половина XVIII- начало XX вв. Барнаул: Изд-во Алтайского краевого института 
повышения квалификации работников образования, 1992. 100 С. и пр.
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административные должности в системе пограничного управления на 
юго-восточных окраинах российской империи. в последующие периоды 
миграция немцев – количество представителей различных сословий 
и профессий, увеличивается. так, в середине хIх в. в казахстане 
проживало не менее 250-300 человек немецкого населения: врачи, 
учителя, инженеры, религиозные миссионеры и т.д.11 

2. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
В КАЗАХСТАНЕ. КОНЕЦ ХIХ – НАЧАЛО ХХI В.

2.1 Немецкие мигранты в переселенческом потоке  
в Степной край и Туркестан в конце ХIХ – начале ХХ в. 

если до конца хIх в. переселение немцев на территорию степного 
края и туркестана носило эпизодический характер, то переселение 
немецких аграрных мигрантов в области туркестана и степного края в 
конце хIх – начале хх в. положило начало формированию современного 
ареала расселения немцев в казахстане. данный этап формирования 
немецкого населения региона проходил в процессе общей крестьянской 
аграрной миграции в азиатскую часть российской империи. к 1917 г. 
на территорию туркестанского края и степных областей переселилось 
более 18% аграрных мигрантов различных этнических групп, что 
составило 1629,2 тыс. чел12. 

говоря о причинах переселения немецких мигрантов в наш 
регион, следует указать на аграрные и демографические противоречия 
в материнских колониях поволжья и юга российской империи, а также 
на религиозные представления, например, у определенной части 
меннонитов. 

начиная со второй половины XVIII в. правила наследования 
земельных участков в немецких колониях были таковы, что земля не 
дробилась на участки между сыновьями, а по наследству переходила к 
старшему сыну. таким образом, только один из многочисленных детей 
становился полноправным собственником, а оставшиеся вынуждены 
были становиться наемными работниками и требовали равноправия и 
наделения землей. к концу хIх в. немецкие колонисты, как в поволжье, 
так и в причерноморских губерниях российской империи, страдали от 

11 Ерофеева И.В. Типы миграций немцев в Казахстан в дореволюционный 
период // Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект. 
Материалы международной научной конференции (Анапа, 26-30.09.1997г.). М.: Готика, 
1998. С.159-173. 

12 Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в 
эпоху капитализма (60-е годы ХIХ в. – 1917 г.). М.: Наука, 1986, С.165.
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малоземелья, а в немецких деревнях образовался обширный класс 
безземельных крестьян, которые, по-мнению исследователей, стали 
ключевой проблемой истории немецких колонистов в россии в хIх в.13 

вследствие роста малоземелья, обнищания и хозяйственного 
упадка колонистов аграрный вопрос в немецкой деревне приобретал 
все большую остроту. развитие капитализма в немецких аграрных 
колониях сопровождалось глубокой дифференциацией крестьянства. на 
обнищание колонистов влиял процесс перехода большей части арендной 
и купчей земли в руки богатых и предприимчивых лиц, расширение 
эксплуатации наемных работников14. таким образом, возникновение 
дочерних сельских поселений (вначале на купленных или арендованных, 
а затем и на казенных землях) в степных областях и туркестанском крае, 
а также на Южном урале и в сибири, стали реальной возможностью 
решения земельного и демографического вопросов для немецких 
колонистов поволжья и юга российской империи. 

первые аграрные поселения немцев в туркестанском крае 
были основаны в начале 1880-х гг. переселенцами из самарской и 
таврической губерний15.

причинами переселения группы братских меннонитов из колоний 
кеппенталь-орлов новоузенского уезда самарской губернии и молочной 
бердянского уезда таврической губернии в 1880-х гг. в аулиеатинский 
уезд сырдарьинской области туркестанского генерал-губернаторства 
явились религиозные представления определенной части меннонитов 
(хилиастического течения)16 и реформы императора александра II, 

13 Малиновский Л.В. Безземельные – ключевая проблема истории немецких 
колонистов в России в ХIХ в. // Немцы Сибири : история и культура: материалы  
IV междунар. науч.-практ. конф. Омск, 29-31 мая 2002. Новосибирск, 2003. С.48-51.

14 Шлейхер И.И. Пособие по истории российских немцев: вторая половина 
XVIII- начало XX вв. Барнаул: Изд-во Алтайск. краевого ин-та повышения квалиф-ции 
работников образования, 1992, С.66.

15 Кригер В.Э. Рейн – Волга – Иртыш: из истории немцев Центральной Азии. 
Алматы: Дайк-пресс, 2006, с.239; Кригер В. Э. Социально – экономическое развитие 
немецкой переселенческой деревни Казахстана (дореволюционный период): 
автореф. дисс.…канд. ист. наук. Алма-Ата,1991, С.51.

16 Хилиасты – последователи апокалипсических представлений о наступ-
лении в ближайшем будущем тысячелетнего царства божьего. В 1860-х гг. в 
общинах меннонитов в Российской Империи произошел раскол на старомен-
нонитов (церковных) и новоменонитов (братских), что дало основание для 
распространения в менонитских общинах новых учений (напр., распространение 
баптизма в новоменнонитских общинах) и идей. Примером последнего являются 
апокалипсические представления о скором наступлении конца света и спасении 
на Востоке (сочинения Юнга Штиллинга и пастора Христо Глетера), которые 
распространялись в менонитских общинах проповедниками (Мартин Классен, Клаас 
Эпп, Авраам Петерс). В результате были образованы новые общины меннонитов. Так, 
А. Петерс из колонии Молочная и последователи его учения в 1873 г. образовали 
самостоятельную общину – «братскую общину среди меннонитов», или «община 
Авраама Петерса», где практиковали свободное крещение. В 1880 году все три 
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в частности, указ о введении всеобщей воинской повинности, для 
немецких колонистов в том числе. в связи с чем, часть меннонитов из 
данных поселков решила эмигрировать из российской империи, другая 
часть – отправиться на восток, для чего были отправлены представители 
общины в петербург к императору с просьбой о разрешении переезда на 
кавказ. в петербурге произошла встреча данной делегации меннонитов 
с первым генерал-губернатором туркестанского края генерал-
адъюнктом фон кауфманом, который и пригласил их переселяться в 
туркестан, пообещав оказать им всяческую поддержку17. константин 
петрович фон кауфман, немец по происхождению18, возлагал надежды 
на менонитских переселенцев в деле создания и развития образцовых 
сельских хозяйств в регионе. всего в 1880-х гг. в туркестанский край 
переселилось 127 семейств немцев, из них 72 семейства поселились 
в аулиеатинском уезде, а 55 – в колонии ак-мечеть, на территории 
бухарского ханства19. в период переселения и основания поселений 
по религиозной принадлежности это были этноконфессиональные 
(меннонитские) поселения. впоследствии конфессиональный состав 
данных сельских поселений в сырдарьинской области расширится. 
несмотря на традицию конфессиональной изолированности немецких 
поселков власти туркестана проводили доприселение в меннонитские 
селения немцев-лютеран и немцев-католиков.

рассматриваемые поселения меннонитов для казахстанских 
земель не совсем типичны, потому как религиозные причины не стали 
определяющими для дальнейшего переселенческого движения немцев 
в казахстан. 

проповедника совместно со своими сторонниками переезжают в Туркестанский 
край. В Туркестане произошло еще одно разделение. Поволжский проповедник 
Клаас Эпп объявил себя «вторым сыном» после Иисуса Христа и вместе со своими 
последователями отделился от менонитских переселенцев и отправился в Хиву 
/ Раймер Й. Евангельские первопроходцы в Кыргыстане. Из жизни и деятельности 
Мартына Тильмана. Logos Verlag, 1998, С.60-61.

17 Иноятова Д. Ак-Мечетские меннониты//Российское государство, общество 
и этнические немцы: основные этапы и характер взаимоотношений (ХVIII – ХХ вв.): 
материалы ХI междунар. науч. конф. Москва, 1-3 нояб. 2006 г. – М., 2007. – С.177; 
Кригер В.Э. Рейн – Волга – Иртыш. С.9-10.

18 Немцами по происхождению были и другие губернаторы в Туркестане: Н.О. 
Ро зенбах, М. Таубе, А.Я. Фриде, М.А. Фольбаум, помощник губернатора В.Е. Флуг, 
генералы М.Лерхе, А. Каульбарс, О.Ф. Гриппенберг, А. Мозель, П. Рейнталь // Генерал 
Кауфман и первые преобразования Туркестанского края / Культурное наследие 
немцев в Центральной Азии. Сборник научно-исследовательских статей на русском и 
немецком языках. – 1-е изд. – Алматы, 2012. – С.8-24.

19 Гентшке В.Л. Меннониты в Туркестане: конец ХIХ – ХХ вв. / по материалам 
Центрального государственного архива Республики Узбекистан) // Российское 
государство, общество и этнические немцы: основные этапы и характер 
взаимоотношений (ХVIII-ХХ вв.): материалы ХI междунар. науч. конф. Москва, 1-3 
ноября 2006 г., М., 2007, с.168-176; Кригер В. Э. Рейн – Волга – Иртыш. С.8-48.
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в следующем десятилетии неурожай и голод в поволжье в начале 
1890-х гг. подтолкнули к миграции в регион более крупные группы 
немецких переселенцев. со второй половины 1890-х гг. миграционное 
движение немцев из поволжья и новороссии как в казахстан, 
так и в другие переселенческие регионы приобрело интенсивный 
характер. исследователями также отмечается высокая мобильность 
переселенческих групп немцев в данный период. переселившись 
из европейских или причерноморских губерний в азиатскую часть 
российской империи, немецкие колонисты, неудовлетворенные 
климатическими условиями, либо качеством и количеством земельного 
надела, переселялись как внутри региона (например, из акмолинской 
области в туркестанский край или из акмолинской области в енисейскую 
губернию или алтайский край), так и эмигрировали за рубеж (меннониты 
из туркестана и сибири переезжали в америку, канаду и др. страны)20. 
в последующие годы, вплоть до 1914 гг., аграрная миграция немцев в 
казахстан продолжилась, а в 1906-1911 гг. приняла массовый характер. 
новый импульс аграрному миграционному движению и активизации 
экономического развития казахских земель дала столыпинская аграрная 
реформа 1906-1911 гг. столыпинские аграрные преобразования 
инициировали массовый характер переселения крестьянства, в том 
числе и немецкого, на территорию казахстана. столыпинские реформы, 
экстенсивные по своей сути, давали шанс десяткам тысяч безземельных 
крестьян получить даровой надел в размере пятнадцатидесятинного 
участка земли, а в крупных размерах – арендовать или купить. 

в целом, к отличительным особенностям периода 1906-1911 гг.  
(по сравнению с другими периодами) можно отнести следующие: 
большинство сельских немецких поселений было образовано на 
казенных земельных участках, значительно расширилась география 
расселения немецкого населения в казахстане, серьезно увеличилось 
количество немецких переселенцев. 

при этом необходимо учитывать, что помимо активного крес-
тьянского движения немцев в казахстан, в конце XIX – начале хх в., более 
интенсивно стали мигрировать немецкие семьи из урбанизи рованных 
слоев населения европейской россии и западноевропейских государств. 
городское немецкое население формировалось путем горизонтальных 
миграций: из городов выхода – в города – крупные административные 
и краевые центры, где имелась индустриально-урбанистическая 

20 Вибе П.П. Переселение немцев-колонистов в Степной край в конце XIX – 
начале XX вв. (На примере Акмолинской и Семипалатинской областей) // История 
немцев Центральной Азии: Материалы Международной науч. конференции. (Алматы, 
10 октября, 1997) Алматы, 1998, С.19-31; Кригер В. Э. Социально – экономическое 
развитие немецкой переселенческой деревни Казахстана (дореволюционный 
период): автореф. дисс.…канд. ист. наук. Алма-Ата,1991, С.10.
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инфраструктура (напр., в акмолинске, верном, павлодаре, 
петропавловске, уральске). миграция немцев из переселенческого 
поселка в город (вертикальная) практически не развивалась, немецкие 
крестьяне не отрывались от села и почти не мигрировали в города21. 

география расселения немцев в регионах туркестана и степных 
областей в конце хIх – начале хх в. выглядела следующим образом.

с 1890 г. немецкие аграрные мигранты переселяются на территорию 
ташкентского и аулиеатинского уездов сырдарьинской области 
туркестанского края. необходимо учесть, что к концу хIх в городах 
туркестана проживали немцы-военные, ученые, чиновники, врачи, 
учителя. к 1912 г. численность немцев в данном регионе составляла 7628 
человек, из них 4308 человек являлись городскими жителями, которые 
проживали в таких городах как ташкент, аулиеата и др.22 

Что касается образования немецких сельских поселений в 
рассматриваемый период в семиреченской области туркестана, 
то мнения исследователей по данному вопросу расходятся. одни 
утверждают, что в конце хIх – начале хх в. в семиреченской области 
аграрные поселения немцев образованы не были, другие указывают 
пять сельских населенных пунктов области (заимку ермеш, участок 
кершнер, п. немецкий, садовый участок радинер, заимку Филиппова), 
образованные в рассматриваемый период как предполагаемые 
немецкие населенные пункты в семиреченской области23. 

с конца хIх в. в степном крае переселение немцев (как на 
казенные участки, так и на купленные или арендованные) происходило 
особенно активно на территорию акмолинской области (в атбасарский, 
акмолинский, кокчетавский и петропавловский уезды). наличие 
большого количества пригодных к сельскохозяйственному освоению 
земель, а также относительно недорогая стоимость казахстанских 
земель24, возможность занятия пашенным земледелием, схожесть, 
в некоторой степени, степного края в климатическом, почвенно-
ботаническом отношениях с районами выхода переселенцев, например, 

21 Ерофеева И.В. Формирование татарской, немецкой, польской и других 
диаспор. С.239, 253.

22 Кригер В.Э. Рейн – Волга – Иртыш: из истории немцев Центральной Азии. 
С.27.

23 Немецкие населенные пункты в Российской империи: география и насе-
ление. Справочник. М.: Общественная академия наук российских немцев, 2006, С.453-
454; Кригер В. Э. Рейн – Волга – Иртыш: из истории немцев Центральной Азии. С.36.

24 Наиболее распространенной формой поселения немцев в Казахстане 
были переселенческие поселки, образованные на казенных землях. Помимо этого, 
немецкие аграрные мигранты арендовали или приобретали земельные участки, 
например, у Сибирского казачьего войска, частных владельцев или государства, 
и основывали частнособственнические хозяйства (напр., хутор П.Д. Корниса в 
Павлодарском уезде).
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с поволжьем, стимулировали переселение немцев. к 1915 г. только на 
казенных землях акмолинской области насчитывалось 56 немецких 
поселков с наделом более 260 тыс. десятин и населением около 27 000 
человек25.

в границах тургайской области компактные переселенческие 
поселки немцев были основаны в кустанайском, актюбинском и 
тургайском уездах. в целом, к 1914 г. в тургайской области проживало 
11 691 немцев (из них городского населения – 130 человек, сельского 
– 11561 человек). в 1908-1909 гг. в уральском уезде уральской области 
немцы-лютеране и немцы-католики основали два поселка, в которых 
они проживали совместно с православными. 

агарная миграция немцев в семипалатинскую область степного 
края началась в первом десятилетии хх в. до этого периода на 
территории семипалатинской области немецких поселений образовано 
не было, что объясняется следующими причинами: существование в 
конце хIх в. официальных ограничений для миграции крестьянского 
населения (различной этнической принадлежности) в степную часть 
семипалатинской области; отсутствие подготовленных земельных 
участков; отсутствие проживающих соплеменников и нежелание 
приписываться к русским селениям, особая политика властей по 
отношению к данной категории переселенцев - «охранение степи 
от наплыва сектантов и инородцев» и пр.26 заслуживает внимания 
такой факт: группа немецких мигрантов из самарской и саратовской 
губерний, основавших в 1893 г. первое немецкое с. александровка в 
омском уезде акмолинской области, первоначально направлялась в 
семипалатинскую область, про которую слышали, что «жить там вольно», 
но в итоге оказались заселенными в акмолинской области. в 1894 г. в 
александровку прибыла партия переселенцев, «которые безуспешно 
пытались водвориться в барнаульском уезде, а также в павлодарском 
уезде семипалатинской области»27. 

в семипалатинской области первые переселенческие поселки 
немцев были образованы в павлодарском уезде. в 1900-1901 гг. 
в 30 км от г. павлодара на левом берегу р. иртыш меннонит петр 
давыдович корнис, переселенец из екатеринославской губернии 
александровского уезда краснопольской волости, купил большой 
участок земли, принадлежавший казачьему офицеру реброву, и основал 
первое немецкое сельское поселение на территории павлодарского 
прииртышья – частнособственническое хозяйство (хутор). в 1904 г. 

25 Вибе П.П. Образование и становление немецких колоний в Западной Сибири 
в конце ХIХ – начале ХХ в. // Немцы. Россия. Сибирь: Сб. статей. Омск,1996, С.19-20.

26 Подопригора Ю.И. Немцы Павлодарского Прииртышья. Алматы, 2010. С.15-16.
27 Вибе П.П. Указ. соч. С.13-14.
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меннониты из екатеринославской губернии купили земельные участки 
и вблизи хутора п.д. корниса основали переселенческий п. ребровку, 
в котором к 1912 г. проживало 45 семей (250 человек)28. в 1913 г. п.д. 
корнис на правом берегу р. иртыш взял в аренду сроком на 12 лет 
390 десятин земли в п. подстепенском (подстепка). сумма аренды 
составляла 300 рублей ежегодно29. 

следует отметить, что земли непосредственно на берегу р. иртыш 
(наиболее удачные для занятия сельским хозяйством) находились 
во владении сибирского казачьего войска и, соответственно, были 
закрыты для аграрных переселенцев. но, в конце хIх в., в результате 
преобразований земельного фонда территорий сибирского казачьего 
войска, офицерские наделы, войсковые запасные земли, юртовые 
наделы стали предметом купли-продажи. в г. омске существовало 
специальное посредническое бюро, которое оказывало услуги по 
преобретению казачьих земель30. так, в документах 1911 г. упоминается, 
что «в семипалатинской области в павлодарском уезде офицерские 
казачьи участки на берегу р. иртыш частью распроданы крестьянам, 
мещанам, немцам…»31.

хутор меннонита п.д. корниса и переселенческий менонитский  
п. ребровка, образованные на войсковых земельных участках, окажутся 
единственными частнособственническими хозяйствами, которые будут 
принадлежать немецким переселенцам в павлодарском уезде в начале 
хх в. 

образование большинства других немецких переселенческих 
поселков, уже на казенных земельных участках, в павлодарском 
прииртышье произошло с 1907 по 1910 гг. исследователи объясняют 
резкий рост немецкой миграции в семипалатинской области после 
1906 г. следующим образом: «с изданием закона от 1906 г… вновь 
назначенный степным генерал-губернатором генерал надаров 
разъяснил заведующему семипалатинским переселенческим районом, 
что немцы-колонисты должны водворяться на общем с прочими 
крестьянами основании»32. 

весной-летом 1906 г., в павлодарский уезд были посланы ходоки 
для поиска, осмотра и зачисления свободных казенных земель под 

28 Дик В. Свет Евангелия в Казахстане. История возвещения Евангелия и 
распространения общин баптистов и меннонитов в Казахстане (первая половина ХХ 
века). Штайнхаген : Samenkorn, 2003. С.245.

29 Подопригора Ю.И. Указ.соч. С.17.
30 Вибе П.П. Указ. соч. С. 39-40.
31 Немцы в Сибири: сб. документов и материалов по истории немцев в Сибири: 

1895-1917. – Омск : Изд-во Омск. гос. ист.-краевед. музея, 2000. С.137.
32 Цит. по: Кригер В. Э. Рейн – Волга – Иртыш. С.68.



Немцы КазахстаНа: история и современные этносоциальные процессы

73

переселение. в 1907-1910 гг. происходит процесс переселения и 
водворения немецких колонистов на казенных участках.

так, весной 1906 г. молочанские меннониты (молочанский 
меннонитский округ таврической губернии новороссии), а вслед 
за ними и хортицкие (екатеринославский уезд екатеринославской 
губернии новороссии), по решению волостных собраний меннонитов 
отправили ходоков в сибирь: от пришибской меннонитской волости 
таврической губернии (молочанские меннониты) было направлено 2 
человека, хортицкие меннониты екатеринославской губернии отправили 
п. ремпеля, а. энса и д. Функа33. конечный пункт их назначения был 
омский уезд акмолинской области. вследствие того, что переселение 
немецких колонистов на территорию акмолинской области началось 
раньше, в конце хIх – первом десятилетии хх в. в области наблюдался 
дефицит свободных участков. сославшись на отсутствие казенных 
участков, акмолинское переселенческое управление отказало ходокам 
меннонитов и направило их в семипалатинскую область в приграничный 
с омским уездом павлодарский уезд, где им предоставили крупные 
земельные наделы на достаточно выгодных условиях («15 десятин на 
мужскую душу, пять лет освобождения от налогов и повинностей, в 
течение следующих пяти лет платить налог по 11 копеек за десятину, 
последующие 39 лет – 22 копейки, а затем земля переходила в 
собственность владельца»34). хортицкие меннониты, вернувшиеся 
домой в июне 1906 г., тоже одобрили предоставленные земельные 
участки. после чего, хортицкие меннониты вновь отправляют ходоков 
в павлодарский уезд с целью определения и выбора конкретных 
земельных участков для 310-320 семей из расчета 25-30 семей 
на участок. немцы-лютеране, как правило, более малоимущие и 
безземельные, в сравнении с меннонитами, не отправляли ходоков, а 
переселялись сразу несколькими крупными группами. 

после 1910 г. в павлодарском уезде и повсеместно в 
семипалатинском переселенческом районе допускалось лишь 
доселение немцами уже образованных участков. 

таким образом, всего в павлодарском уезде с 1907 по 1910 гг. 
семипалатинским переселенческим управлением на II и IV крестьянских 
переселенческих участках немецким агарным мигрантам было 
предоставлено в землепользование 7 крупных наделов казенной 
земли (общей площадью 58 тыс. десятин), на которых было основано 
26 переселенческих поселков. по подсчетам исследователей общее 

33 Адам Я.В. Из истории семьи Унру // Немцы Сибири : история и культура: 
материалы IV междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 29-31 мая 2002 г.). Новосибирск, 
2003.С.4.

34 Кригер В.Э. Указ. соч. С.54-55.
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количество переселившихся немцев на казенные земельные участки в 
указанный период составило 5034 чел. (793 семьи)35. к 1917 г. основной 
массив немцев проживал в трех компактных группах поселений, 
строго различимых по конфессиональной принадлежности (2 группы 
поселений лютеран и 1 группа поселений меннонитов), насчитывавших 
26 переселенческих поселков и 2 частнособственнических хозяйства 
меннонитов (1 хутор и 1 поселок). несколько переселенческих 
семей немцев проживали в русских и украинских поселках, а также 
незначительное количество немцев проживало в г. павлодаре36. 

в начале хх в. немецкими мигрантами были основаны компактные 
переселенческие поселки и в восточной части семипалатинской 
области (в усть-каменогорском, зайсанском уездах). несмотря на то, 
что переселение немцев в область началось только в начале хх в., а 
основной массив немецких переселенческих поселков был основан 
на казенных земельных участках в период столыпинской аграрной 
реформы, вплоть до 1914 г., область являлась одним из основных 
районов немецкой крестьянской колонизации в степном крае. так, 
на территории восточного казахстана немцами были основаны 5 
поселений: екатериновка, пругеррово, гнаденфельд (горкуново), 
америка и кенигово (кенюхово). история поселения кенигово связана 
с именем немецкого инженера отто кёнига, германского подданного, 
работавшего на алтайских рудниках. в марте 1902 г. он арендовал 
земельный участок для сельскохозяйственного использования размером 
1140 десятин 1458 кв. сажен сроком на шесть лет. в 1907 – 1908 гг. отто 
кёниг сдал часть земельного надела немецким переселенцам. в планы 
кёнига входило строительство сахарного завода на данной территории, 
для чего он, в целях эксперимента, даже раздал немцам семена сахарной 
свеклы и выдал сельскохозяйственный инвентарь. к сожалению, его 
планы были нарушены начавшейся первой мировой войной, когда он, 
как и большинство германских и австрийских подданных, уехали из 
российской империи37. 

перед первой мировой войной в областях степного края и 
туркестана проживало 38 500 – 39 000 немцев, что составляло 0,7% всего 
населения рассматриваемого региона. большая часть немцев проживала 
в сельских поселениях, в городах проживало не более 1,7 тыс. немцев38. 

35 Вибе П.П. Указ. соч. С.19-20; Попова В. Н. Указ. соч. С.35.
36 Подопригора Ю.И. Указ. соч. Алматы, 2010, С.15-25.
37 Бургарт Л.А. Из истории немецких поселений в Восточном Казахстане 

(начало ХХ века - 1941 гг.) – Усть-Каменогорск : Изд. Немецкого культурного центра 
ВКО, 1999. С.17-18, 23; Никифоров Н.Д. Немецкое население Рудного Алтая в кон. 
19 – перв. Четверти 20 в. (на материалах посёлков Шемонаихинского района ВКО) // 
История немцев Центральной Азии: Материалы Международной науч. конференции. 
(Алматы, 10 октября, 1997) Алматы, 1998, С.36 – 43.

38 Ерофеева И.В. Указ. соч. С.248, 253.
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таким образом, в аграрном переселенческом движении немцев 
в степной край и туркестан в конце хIх – начале хх в. выделяются два 
периода:

первый период – 80-е гг. хIх в., когда произошло переселение 
меннонитов по религиозным мотивам в туркестанский край.

второй период – 90-е гг. хIх в. – 1914 г. – переселение немецких 
мигрантов из материнских поселений поволжья и причерноморских 
губерний российской империи в степной край и туркестан, которое 
происходило в два этапа. первый этап – 90-е гг. хIх в. – 1906 г. второй 
этап – 1907–1914 гг.

переселение немецких мигрантов из различных регионов обусло-
вило гетерогенность этнического и конфессионального состава немцев 
степного края и туркестана в конце хIх – начале хх в. 

по месту выхода можно выделить следующие (крупные по 
численности) группы немецких аграрных мигрантов: выходцы из 
материнских колоний поволжья, екатеринославской, таврической, 
херсонской губерний, области войска донского, воронежской губернии, 
волыни. немецкие переселенцы не были едины, т.к. отличались 
локальными особенностями культуры, являлись носителями различных 
диалектов и говоров немецкого языка, а также последователями 
различных деноминаций. 

по конфессиональной принадлежности немецких переселенцев 
можно выделить следующие группы: лютеране, которые составляли 
самую многочисленную группу переселенцев, а также католики, 
меннониты, баптисты и адвентисты. в рассматриваемый период 
конфес сиональный фактор играет существенную роль в жизни немцев: 
основание переселенческих поселков происходило согласно конфессио-
нальной принадлежности немцев, эндогамный барьер (запрет на браки 
между немцами-представителями различных деноминаций) значительно 
ограничивал контакты немцев не только с окружавшим иноэтничным 
населением, но и с немцами, последователями других вероисповеданий. 

примечателен тот факт, что по своему социальному составу 
немецкие мигранты были не только крестьянами, но и рабочими, 
разночинцами. так, например, большинство жителей переселенческого 
п. милорадовка володарской волости павлодарского уезда являлись 
в своем прошлом фабричными рабочими из крупной колонии 
вальдгейм гнаденфельдской волости бердянского уезда таврической 
губернии, которые принимали участие в революционных выступлениях 
1905 г. после революции 1905 г., лишившись своих рабочих мест, они 
переселились на казенные земельные участки в павлодарский уезд39. 

39 Павлодарский филиал Государственного архива Павлодарской области (ПФ 
ГАПО) Ф.7. Оп.1.Д.354. Л.90.; Кригер В.Э. Рейн – Волга – Иртыш. С.55-58..; Малинов ский 
Л. В. Немцы в России и на Алтае. Популярно-исторические очерки. Барнаул, 1995. 
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при переселении немцы образовывали компактные переселен-
ческие поселки, изолированные от иноэтнического и иноконфессио-
нального окружения. так, например, в группе переселенческих поселков 
(от 2 до 5 селений) все поселки были однородны по конфессиональной 
принадлежности своих жителей, но места выхода жителей того 
или иного поселения могли быть различны. особенно хорошо это 
прослеживается на примере лютеранских поселений. меннониты, 
напротив, предпочитали переселяться крупными компактными 
группами из одного места выхода. например, хортицкие меннониты 
селились с хортицкими, молочанские – с молочанскими, при этом 
вместе они образовывали группу меннонитских переселенческих 
поселков. миссионеры из германии так описывали николайпольскую 
меннонитскую общину: «…меннонитская колония в талаской долине 
была примерно двух километров шириной и с трех стороной окружена 
горами…немецкие села производят на путешественников очень хорошее 
впечатление. Через центр проходит ровная, как по струнке, шириной в 
20-25 метров главная улица села, засаженная с двух сторон двойными 
рядами очень красивых высоких тополей. по обеим сторонам улицы 
течет вода, так как без полива здесь ничего не растет, и на каждой ее 
стороне, отступив на 10-15 метров, стоят дома, окруженные чудесными, 
цветущими плодовыми садами. проезжая летом по этой чудесной 
аллее, просто невозможно не восхищаться. дома построены из глины, 
имеющей свойства большой прочности и потому являющейся хорошим 
строительным материалом. немцы здесь занимаются преимущественно 
выращиванием лошадей и свиней, а также изготовлением сыра и масла, 
которые затем транспортируют для продажи в ташкент или аулие-ата»40. 

с началом первой мировой войны немецкие крестьяне-
переселенцы были мобилизованы в российскую царскую армию: 
служили в хозяйственных частях, на санитарных поездах, выполняли 
другие тыловые работы. в 1915 г. из павлодарского уезда было 
мобилизовано 129 меннонитов, в 1916 г. – 34 меннонита41. к примеру, 
а.Ф. Фризен (1895-1971), житель меннонитского п. константиновка, 
в 1915 г. был мобилизован в царскую армию, служил на санитарном 
поезде42. и.п. варкентин (1895-1969), житель этого же села, был призван 
в 1916 г. и служил в хозчасти43. в восточном казахстане из немецкого 
поселка гнаденфельд (горкуново) в 1914 г. было призвано 8 чел. и 
отправлены на кавказский фронт44 и т.д.

40 Раймер Й. Указ. соч. С.60. 
41 Кригер В.Э. Указ. соч. С.74. 
42 Материалы историко-этнографической экспедиции Павлодарского универ-

ситета (МИЭЭ ПаУ) П.7. Л. 24.
43 МИЭЭ ПаУ. П.7. Л. 25.
44 Бургардт Л.А. Указ.соч. С.23.
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в начальный период первой мировой войны в регионах российской 
империи, в том числе и в большинстве переселенческих районов 
степного казахстана, набрала обороты «антинемецкая кампания»45, 
что сказалось на сокращении миграционного потока немецких 
переселенцев, а после 1915 г., когда царским правительством были 
приняты законы по ликвидации немецкого землевладения (так 
называемые «ликвидационные законы»)46, на прекращении мирной, 
экономической аграрной миграции немцев в регион.

одним из первых шагов в деле борьбы с «немецким засильем» было 
переименование немецких населенных пунктов. в начале 1914 г. в связи 
с антинемецкими настроениями российского правительства в губерниях 
и уездах российской империи в срочном порядке были переименованы 
поселения, носящие названия на немецком языке. министерство 
внутренних дел российской империи издает циркуляр, в котором 
ставится «вопрос о переименовании тех селений и волостей, кои носят 
немецкие названия, с присвоением им наименований русских»47. к 
примеру, в павлодарском уезде переименование затронуло менно-
нитские поселки: до 1914 г. поселок носил название эбенталь (Ebental, 
букв. в пер. с нем. яз. - равнодолье), после переименования – равнополь; 
до 1914 г. поселок носил название Штейнфельд (букв. в пере воде с нем. 
яз. – каменное поле), после переименования – ольгино и т.д.48

ликвидация немецкого землевладения и землепользования 
являлись главными целями законодательных инициатив 1915 – 
начала 1917 гг., а проводившаяся до этого переселенческая политика 
в отношении немцев признавалась ошибочной. несмотря на то, что 
действие законов от 1915 и 1916 гг.49 не распространялось на степной 

45 «Антинемецкая кампания», или кампания «борьбы с немецким засильем» 
- комплекс законодательных инициатив российского правительства по отношению 
к немецкому населению Российской империи в 1914–1917 гг., направленных 
на ликвидацию немецкого землевладения в местах компактного проживания 
немцев, переименование на русский язык немецких названий населенных пунктов, 
депортацию немцев из Волыни (прифронтовой территории) в Сибирь и пр.

46 История и этнография немцев Сибири. Омск:Изд-во ОГИК музея, 2009, С.13.
47 Циркуляр Министерства внутренних дел о переименовании селений. 

15.10.1915 г. // Немцы в Сибири: сб. документов и материалов по истории немцев в 
Сибири: 1895-1917. – Омск : Изд-во Омск. гос. ист.-краевед. музея, 2000. – С.218-219.

48 Подопригора Ю.И. Указ. соч. С.104-110. 
49 2 февраля 1915 г. были приняты Закон «О землевладении и земле-

пользовании в государстве Российском австрийских, венгерских, германских 
и турецких подданных», «О прекращении землевладения и землепользования 
австрийских, венгерских или германских выходцев в приграничных местностях», 
«О зем левладении и землепользовании некоторых разрядов, состоящих в русском 
подданстве австрийских, венгерских или германских выходцев». В июне 1916 г. 
Николай II утвердил положение «Об особом Комитете по борьбе с немецким за-
сильем», а 18 августа – «Положение Совета Министров о воспрещении преподава ния 
на немецком языке» и т.п.



78

ПодоПригора Юлия ивановна

край и туркестан, генерал-губернатор степного края н.а. сухомлинов 
настойчиво добивался ликвидации немецкого землевладения и 
землепользования в своем крае, считая, что «…немцы-колонисты 
решительно отмеживались от всего русского. религия, язык, обычаи 
и даже школа…все это у них немецкое…немцы селились отдельными 
участками с исключительно немецким населением, что привело к полной 
обособленности немцев от русских и к созданию особого государства 
в государстве…»50. или, к примеру, чиновники переселенческого 
управления семипалатинской области полагали, что «нет никакой 
надобности оставлять немцев в дальнейшем в степном крае»51. 6 февраля 
1917 г. действие «ликвидационных законов» было распространено и на 
немцев акмолинской, тургайской и семипалатинской областей (действие 
закона не распространялось на туркестан и уральскую область): в 
установленный срок им необходимо было «отчудить по добровольному 
соглашению свои недвижимые имущества, находящиеся вне городских 
поселений»52. смена политического режима, революционные события 
1917 г. не позволили данным планам царского правительства 
воплотиться в жизнь. постановления временного правительства 
приостановили, а затем и отменили действие ликвидационных законов 
в отношении немцев, проживающих в областях степного края, и в целом 
был взят курс на восстановление немцев в гражданских правах. 

2.2 Немецкое население в Казахстане до 1940 г. 

в последующую эпоху революции и гражданской войны немцы 
степного края и туркестана не отличались высокой политической и 
гражданской активностью, что объясняется существованием в их среде 
положительных представлений о зажиточных хозяйствах, а также 
религиозными воззрениями (отказ от военной службы с оружием в руках 
по религиозным убеждениям у меннонитов и членов неопротестанских 
конфессий). тем не менее, немцы из с. келлеровка петропавловского 
уезда, из с. карамышевка атбасарского уезда акмолинской области 
принимали участие в антиколчаковском мариинском восстании53, 
108 человек из немецких сел николайполь, романовка, орловка 

50 Письмо Степного генерал-губернатора Н.А. Сухомлинова министру внутрен -
них дел Н.Б. Щербатову о ликвидации немецкого землевладения и земле пользо-
вания. 11.09.195 г. // Немцы в Сибири. С.250 – 251.

51 Вибе П.П. Борьба с «немецким засилием» / История и этнография немцев 
Сибири. Омск: Изд-во ОГИК музея, 2009, С.138.

52 Кригер В.Э. Указ. соч. С.75.
53 Абылхожин Ж.Б. Казахстан в советском тоталитарном пространстве: истори-

ческая динамика / История Казахстана: народы и культуры: Учеб. пособие. Алматы: 
Дайк-пресс, 2001, С.277.
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аулиеатинского уезда в 1919–1920 гг. были призваны солдатами в 
красную армию и т.д.

в первые годы советской власти развитие немецких 
переселенческих54 поселков в казахстане происходило достаточно 
самостоятельно, без активного вмешательства со стороны 
государственных органов, что позволило немецким переселенцам 
проявить экономическую активность, хозяйства немецких переселенцев 
крепли, расширялись: «…при наличии предприимчивости, 
организованности и сравнительно высоком общем развитии немцев, 
их хозяйства являются наиболее культурными, мощными и наиболее 
доходными»55. например, в павлодарском уезде в списке лиц, имеющих 
торгово-промышленные заведения, упоминаются братья Фризены 
из крестьян-менонитов, которые владели паровой мукомольной 
мельницей, в п. богословском орловской волости на арендованной 
от крестьян земле56. в 1920 г. в павлодарском уезде действовали 
паровые мельницы герцена, тиссена (в г. павлодаре), нейфельда г.н.  
(в с. розов ка), вальцбра г.и., петерса г. (в урочище реброво), 
нейфельда п. в с. равнополь, а также в с. надаровка и с. луганском57. 
однако в последующий период советским правительством был взят курс 
на национализацию частнособственнических и арендаторских хозяйств. 
к примеру, в туркестане на 1 июня 1923 г. были национализированы и 
принадлежали народному комиссариату продовольствия (наркомпрод) 
вальцевая мельница в г. аулиеата (бывший владелец корнелиус 
валл), вальцевая мельница в николайполе, мукомольная мельница 
в с. орловка. национализация коснулась и сывоваренного завода в 
николайполе (бывший владелец янцен)58. 

по результатам переписи населения 1920 г. общая численность 
немцев в казахстане составила - 62 760 чел. доля в составе населения 
казахстана – 1,3%. наибольшее количество немцев проживало в 
акмолинской (22 348 чел.), кустанайской (16 471 чел.), оренбургской 

54 Вплоть до конца 1920-х гг. представители советского партийного аппарата 
будут использовать термин «переселенческие немецкие хозяйства» по отношению к 
немецким компактным поселениям в Казахстане. 

55 Из истории немцев Казахстана (1921-1957  гг.): сб. документов: архив 
Президента Республики Казахстан. – Алматы - М. : Готика, 1997. С.48.

56 Центральный Государственный Архив Республики Казахстан (ЦГА РК) Ф.15 
Оп.1 Д.452 Л.26.

57 Архив Президента Республики Казахстан (АПРК) Ф.140 Оп.1 Д.55 Л.98; 
Мерц В. К. Немцы в Павлодарском Прииртышье // Германия – Центральная Азия – 
диалог культур: история, современность, перспективы: Материалы международной 
научно-практической конференции, Алматы,1-2 ноября 2001 г. Алматы: Ассоциация 
общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение», 2002. С.233.

58 Кригер В.Э. Указ. соч. С.96 – 97.
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(12 988 чел.), семипалатинской (7 837 чел.), актюбинской (2 233 чел.)59 
губерниях, т.е. в основных переселенческих районах начала хх в. в 
туркестане переписью 1920 г., в силу ряда причин, было охвачено не 
все немецкое население, но по мнению исследователей, в туркестане 
проживало около 7 500 немцев60. таким образом, численность 
немецкого населения казахстана изменилась в сторону увеличения в 
результате естественного прироста, а также незначительных миграций 
(переселение из соседних уездов, губерний, доприселение в компактные 
немецкие поселки). основная масса немецкого населения в казахстане 
в указанный период являлась сельскими жителями. 

с начала 1920-х гг. в казахстане советские партийные органы 
начинают уделять пристальное внимание работе среди национальных 
меньшинств, в том числе и немецкого населения. если до 1920 г. 
компартия туркестана не вмешивалась в дела немецких поселков, то 
в 1920 г. было создано центральное бюро немецких секций, которое 
в соответствии с постановлениями I всероссийской конференции 
немецких секций, приняло решение развернуть политическую работу 
в немецких поселках, выявить численность немецкого населения, 
географию расселения, бытовые условия существования и т.д.61 в 1926 г.  
при казахском краевом комитете вкп (б) была создана немецкая 
секция для активизации партийной работы среди немцев. в областях и 
уездах казахстана создавались отделы нацменьшинств и национальные 
секции62, которые возглавлялись большей частью немецкоязычными 
большевиками или бывшими военнопленными63. развернулось широко-
масштабное хозяйственное, культурное строительство и полити ческая 
работа в немецких колониях (переселенческих поселках) в уездах. 

во второй половине 1920-х гг. немецкие поселки сохраняли свою 
моноэтничную структуру, но административными преобразованиями 
(выделение новых волостей, создание новых сельсоветов) было 
нарушено их компактное расположение: немецкие поселки были 
разъединены между собой и включены в различные сельские 
советы и волостные центры совместно с иноэтничными поселками. 
в начале 1920-х гг. в аулиеатинском уезде сыр-дарьинской области 
туркестана семь немецких сел объединили в единственную в данном 

59 Исчислено по: Бургарт Л.А. Немецкое население Казахстана в конце XIX-ХХ вв.  
(по материалам всеобщих переписей населения 1897-1999 гг.). Усть-Каменогорск, 
2002. С.16-17.

60 Кригер В.Э. Указ. соч. С.85.
61 Чеботарева В.Г. Наркомнац РСФСР: свет и тени национальной политики. 

1917-1924 гг. М., 2004. С.607-608.
62 ПФ ГАПО Ф.7. Оп. 1.Д.111. Л.256.
63 Бруль В., Кригер В. Казахстан // Немцы России: энциклопедия: т. 2; К – О. – 

М., «ЭРН», 2004. С.9.
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регионе национальную немецкую (голландскую) николайпольскую 
волость, однако вскоре, в результате последующих земельных и 
административно-территориальных реформ, она была упразднена. 
после 1924-1925 гг. (национального-государственного размежевания) 
немецкие села туркестана, оказались в различных государственных 
образованиях, советских республиках. например, немецкие пп. 
крестовый и козелковский вошли в состав туркменской республики, 
немецкие селения ташкентского уезда – в Чимкентскую (сыр-
дарьинскую) губернию казахской асср и т.п.64 к середине 1920-х гг. в 
павлодарском уезде немцы проживали не только в немецких поселках, 
но и в русских, украинских, а также в многонациональных селах. 
например, в павлодарской волости в аулсовете №3 в совхозе джал–
кудук вместе проживали казахи (8 хозяйств), русские (14 хозяйств), 
украинцы (5 хозяйств) и немцы (3 хозяйства). а в володарской волости 
в ново-покровском сельском совете в с. камалы немцы (1 хозяйство) 
проживали совместно с болгарами (31 хозяйство), украинцами 
(2 хозяйства) и русскими (3 хозяйства)65 и т.п.

по результатам переписи населения 1926 г. немцев в казахстане 
насчитывалось 51 102 чел., из них сельских жителей – 48 378 
человек, городского населения – 2 724 человека66. доля немцев в 
составе городского населения составила 0,5%, в составе сельского 
– 1%. наибольшее количество немцев было зафиксировано в 
северо-восточных регионах казахстана: в акмолинской (41,4%) и 
семипалатинской (23,2%) губерниях, а также в кустанайском округе 
(21,1%). в южных регионах проживало 4 944 немца. сокращение общей 
численности немцев в исследуемых регионах объясняется новым 
административно-территориальным устройством губерний и уездов 
казахстана, потерями в ходе гражданской войны, голода и начавшейся 
эмиграцией немцев в страны европы и америки. 

данная перепись выявила высокий уровень грамотности среди 
немцев казахстана. 41,2% немецкого населения (45,5% мужчин, 35,7% 
женщин, 52,2% городского населения, 40,6% сельского). 97,2% немцев 
считали родным языком немецкий, 2,6% - русский язык. несмотря на 
то, что большинство из немцев являлись грамотными на родном языке 
(89,7%), результаты переписи показали, что часть немецкого населения 
была грамотна на русском и казахском языках (грамотные только на 
немецком – 24,4%, грамотные на немецком и русском языках – 12,5%, 

64 Кригер В.Э. Рейн – Волга – Иртыш. С.84. 99.
65 Подопригора Ю.И. Указ. соч. С.13-35.
66 Исчислено по: Бургарт Л. А. Немецкое население Казахстана в конце  

XIX-ХХ вв. С.22.
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грамотные только на русском – 3,7%, процент грамотных на казахском 
языке был незначительным)67. 

как отмечалось выше, в связи с административными преобра-
зованиями второй половины 1920-х гг. начинается первоначальный 
этап разрушения компактной поселенческой структуры немецких сел, 
самоорганизации в них, который был продолжен коллективизацией. 
в 1926 – начале 1930-х гг., в эпоху колхозного строительства, в 
немецких поселках казахстана начали создаваться сельхозартели и 
колхозы. официальные органы рапортовали об успешном колхозном 
строительстве среди немцев, но в действительности – население 
немецких поселков проявляло упорное сопротивление в деле 
подъема сельского хозяйства колоний на основах кооперирования 
и коллективизации, о чем красноречиво свидетельствуют архивные 
документы партийных органов: «в с. равнополь цюрупинского района 
павлодарского округа на назначенное поселковое собрание по вопросу 
коллективизации 9 декабря 1929 г. явилось только 17 человек. вместо 
собрания была проведена беседа, на которой выявилось следующее 
настроение немцев: «колхозы мы не хотим, эта идея неосуществима…  
в сельском хозяйстве наука нам не нужна, мы сами специалисты 
и желаем быть индивидуальниками… мы вам не верим, вы нас 
обманываете 12 лет...пусть коллективы строят коммунисты, мы будем 
с хлебом и без колхозов»68. в сыр-дарьинском округе в с. тоболино 
крестьяне были против плана хлебозаготовок, «после соответствующего 
нажима заготовки усилились, но противодействие возросло...
население...отказывается от вывоза хлеба из поселка, при продаже 
имущества кулаков бедняки и середняки отказывались от покупки...»69.

активные административные преобразования, форсирование 
коллек тивизации нанесли удар по самоорганизации немецких 
крестьянских селений. новая внутренняя организация немецких селений 
должна была соответствовать советскому образцу колхозного строи-
тельства: широкое обобществление основных средств производства и 
коллективный труд взамен индивидуальных хозяйств, самоуправления 
(общинного управления) и предпринимательской деятельности немцев, 
коммунис тическая идеология взамен протестантской этики труда.

в результате ускорения колхозного строительства в конце 
1920-х гг. немецкие села казахстана и сибири, оказались охвачены 
эмиграционным движением в германию, америку, канаду, бразилию, 
парагвай и другие страны. среди причин немцы, собравшиеся 
эмигрировать, главными называли нижеследующие: «боязнь не 
удержать своих детей от пионеров, т.е. того, что, мол, все будущее 

67 Там же. С. 15, 29, 31.
68 Из истории немцев Казахстана (1921-1957 гг.). С.63.
69 Там же. С.54.



Немцы КазахстаНа: история и современные этносоциальные процессы

83

поколение воспитывается в коммунистическом (безбожном) духе, затем 
высокие налоги на крестьянство, может быть и отрицание советской 
властью собственности на землю и т.д.»70. 

в конце хIх – начале хх в. школьное образование в компактных 
переселенческих поселках казахстана находилось в ведении общины, 
носило конфессиональный характер, способствовало трансляции 
религиозной традиции. после февральской революции 1917  г. школы, 
расположенные в немецких поселках, были преобразованы в нацио-
нальные школы с обучением на немецком и русском языках. в 1938 г. 
во всех областях казахстана все немецкие национальные школы были 
ликвидированы.

эмиграция немецкого населения привела к сокращению числен-
ности немцев в казахстане в конце 1920-х гг. в 1929-1930 гг. эмигра-
ционным движением были охвачены семипалатинский, петропав-
ловский, акмолинский, павлодарский, кустанайский и сыр-дарьинский 
округа. наибольшее количество выехавших немцев из казахстана 
отмечалось по павлодарскому округу – цюрупинскому и коряков-
скому районам – откуда выехало 55 хозяйств, преимущественно 
кулаков и середняков, с 264 едоками. отмечалось, что 53 семьи из 
семипалатинского округа пытались выехать в москву, но возвратились. 
в акмолинском округе «задержано 231 немцев-домохозяев, пытавшихся 
выехать». из петропавловского, кустанайского и актюбинского округов 
в москву выезжали только ходоки, от отдельных хозяйств поступали 
лишь ходатайства о выдаче документов на право выезда. из сыр-
дарьинского округа в ташкент выехало несколько семейств, и ожидали 
получения документов на право выезда71. стоит отметить, что если вплоть 
до 1927 г. свои выездные документы немецкие мигранты могли оформить 
в администра тивных отделах окружных исполнительных комитетов, 
то с 1927 г. советское руководство начинает вводить ограничения на 
свободный выезд немцев из ссср72. 

70 ПФ ГАПО Ф.7. Оп.1. Д.354. ЛЛ.92-93. 
71 Из истории немцев Казахстана (1921-1957 гг.). С.60-61.
72 Более подробно о направлении и конкретной практики национальной 

политики советского государства по отношению к немецкому населению во второй 
половине 1920-х гг. см.: Брандес Д. Защита и сопротивление российских немцев 
(1917–1930-е гг.) // наказанный народ. Репрессии против российских немцев. – М., 
1999; Белковец Л.П. Большой террор и судьбы немецкой деревни в Сибири: конец 
1920-х - 1930-е гг. – М.: IVDK, 1995; Волкова Т. П. Взаимоотношения немецкого 
населения Казахстана и органов власти в конце 20-х – начале 30-х годов // История 
немцев Центральной Азии : материалы междунар. науч.-практ. конф. Алматы, 10 окт.  
1997 г. – Алматы, 1998. – С.93-104; Митропольская Т.Б. Положение немцев в 
Казахстане в 20-е и 30-е годы по документам архива Президента Республики 
Казахстан // История немцев Центральной Азии: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. Алматы, 10 окт. 1997 г. – Алматы, 1998. – С. 215 – 221; Эмиграционное движение 
советских немцев в конце 20-х годов // Свободная мысль. – 1993. - №3. – С.93-95 и др.
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одной из административных мер борьбы с эмиграционным 
движением немцев казахстана стала сплошная коллективизация 
в немецких поселках в начале 1930-х гг. помимо этого, немецкое 
население было охвачено массовой политико-просветительской 
работой; в немецких районах и сельсоветах происходила коренизация 
советских органов. так, казкрайкомом вкп (б) в «немецких колониях 
края» был намечен к немедленному проведению в жизнь ряд 
мероприятий в области улучшения кредитования, кооперирования, 
расширения сети культурно-просветительных и лечебных учреждений и 
пр., призванные бороться с «усилившимся эмиграционным движением 
немецких крестьян из ссср, организованным немецким кулачеством, 
духовенством…»73. кроме того, одним из главных инструментов 
советизации немецкой деревни стали репрессии в отношении немцев 
казахстана. главными объектами спецопераций органов нквд во второй 
половине 1930-х гг. стали участники эмиграционного движения конца 
1920-х гг., получатели помощи из-за границы, раскулаченные и ранее 
осужденные, посетители германских консульств и посольства, немцы, 
имевшие связи с родственниками за границей, священнослужители, 
миссионеры и проповедники. 

в отношении последней категории «неудобных» советскому режиму 
можно отметить, что вероисповедная политика советского государства 
была основана на идеях научного коммунизма и программных 
установках коммунистической партии. в советской идеологической 
системе, религия рассматривалась как продукт социального отчуждения, 
потребность в которой будет исчерпана в ходе социалистического и 
коммунистического строительства. провозглашение свободы совести 
в начальный период создания советского государства не явилось 
преградой для определения антирелигиозного курса правительства, 
который начал реализоваться с начала 1920-х гг. (антицерковная 
компания советского правительства и политические процессы против 
духовенства). в казахстане, как и в других советских республиках, 
с 8 апреля 1929 г. действовало постановление вцик и снк рсФср 
«о религиозных организациях»74, которое, в совокупности с другими 
актами, на продолжительное время закрепило вмешательство 
государства в дела религиозных структур, лишило религиозные 
организации многих прав, существенно ограничив или даже запретив 
их деятельность. религия и религиозные организации вытеснялись 

73 Постановление секретариата ЦК ВКП (б) от 12 апреля 1929 г. «Об итогах 
хозяйственного и культурного строительства в немецких колониях»; Постановление 
секретариата Казкрайкома ВКП (б) от 21 ноября 1929 г. // Из истории немцев 
Казахстана(1921-1957 гг.). С.26-28, 32-33.

74 Законодательство о религиозных культах: сб. материалов и док. М., 1971. С. 
83-96.
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из социокультурного пространства советского государства. закрытие 
молитвенных домов, репрессии служителей культа стали примерами 
конкретного воплощения в жизнь антирелигиозного (атеистического) 
курса правительства в 1930-х гг.

таким образом, в конфессиональных общинах немцев (в 
особенности у членов неопротестанских церквей) оформился курс 
неприятия советского государства при новом режиме (режиме 
советизации жизни национальных меньшинств, принуждения к военной 
службе, антирелигиозной компании и пр.). советское политическое 
руководство, в свою очередь, видело в «сектантах …главных зачинщиков 
всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений…»75. 

потери немецкого населения казахстана в результате эмиграции 
в 1920-х гг., репрессий второй половины 1930-х гг. были восполнены за 
счет прибытия на территорию казахстана ссыльных и депортированных 
немцев из других республик ссср. в 1934 г. в спецпоселке гпу джувалы 
Южно-казахстанской области было размещено 50 немецких хозяйств 
трудпоселенцев-кулаков76. в июле-сентябре 1936 г. из приграничных 
с польшей районов украины на территорию северо-казахстанской 
и карагандинской областей вместе с поляками и украинцами были 
выселены и немцы (более 14 000 чел.)77.

относительно численного состава немецкого населения казахстана 
в 1930-х гг. следует сказать, что в сравнении с 1926 г. абсолютная 
численность немцев в 1937 г. увеличилась и составила 80 568 чел., 
или 1,6% в составе населения казахстана, а в 1939 г. – 92 571 чел., что 
составило 1,5% в составе населения казахстана. как и в передыдущие 
годы, в 1939 г. численность сельских немцев количественно была 
выше численности городских немцев (85% и 14,92% соответственно). 
доля немцев в составе населения экономических районов казахстана 
выглядела следующим образом: в северном казахстане – 49,4 тыс.чел., 
или 3,1%, в Южном казахстане – 17,2 тыс.чел., или 0,7 %, в центральном 
казахстане – 15,1%, в восточном казахстане – 8,1 тыс.чел., или 0,9%, в 
западном казахстане – 3,8 тыс.чел., или 0,4%78. 

75 Савин А.И. Репрессии в отношении немцев Сибири в 1930-е годы / История и 
этнография немцев Сибири. Омск: Изд-во ОГИК музея, 2009, С.339.

76 № 34. Постановление Бюро Южно-Казахстанского обкома ВКП(б) от 17 нояб-
ря 1934 г. // Из истории немцев Казахстана (1921-1957 гг.), С.80.

77 Грибанова Е.М., Зулкашева А.С. Из истории депортации немцев в Казахстан. 
1936 год: переселение и обустройство. (По документальным источникам) // История 
немцев Центральной Азии : материалы междунар. науч.-практ. конф. Алматы, 10 окт. 
1997 г. – Алматы : ТОО «Комплекс», 199, С.222.

78 Исчислено по: Бургарт Л. А. Немецкое население Казахстана в конце XIX-ХХ вв.  
С.40-43.
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подавляющее большинство немцев проживали в компактных 
немецких сельских населенных пунктах, образованных в начале хх в.,  
однако уже к концу 1930-х гг. часть немцев проживала дисперсно 
в городских и сельских многонациональных населенных пунктах 
казахстана. в период с середины 1920-х и до середины 1930-х гг. адми-
нистра тивно-территориальные преобразования, коллективизация, 
укруп нения, разукрупнения сел нарушили поселенческую структуру 
немец ких компактных сел (изменилась форма поселений, характер 
расселения). 

необходимо учесть, что в конце хIх в. наибольшая концентрация 
немецкого населения была отмечена в акмолинской и сырдарьинской 
областях, т.е. в тех районах, куда шел основной поток переселенцев. к 
началу 1940-х гг. наибольшее количество немцев проживало в северном, 
центральном и южном регионах казахской сср. так, если в северном 
регионе казахстана концентрация немцев фиксировалась постоянно, 
с момента аграрной миграции, то увеличение немцев в центральном 
и южном казахстане в данный период связано с принудительными 
миграциями, депортацией советских немцев с территории украины во 
второй половине 1930-х гг., а также с принудительными миграциями 
репрессированных, осужденных за контрреволюционные преступления. 

2.3 Изменение численности и размещения  
немецкого населения в 1941-1991 гг. 

с августа 1941 по январь 1942 гг., в начальный период великой 
отечественной войны, советскими властями было осуществлено 
насильственное переселение, депортация, немцев из европейской 
части ссср в казахстан и сибирь. в августе 1941 г. правительство 
ссср, обвинив советских немцев в коллаборационизме, принимает 
ряд документов, в соответствии с которыми началась их депортация. 
так, 26 августа 1941 г. вышло постановление совнаркома ссср и цк 
вкп (б) «о переселении немцев из республики немцев поволжья, 
саратовской и сталинградской областей в другие края и области»79, а 
28 августа 1941 г. указ президиума верховного совета ссср от № 21-
160 «о переселении немцев, проживающих в районах поволжья». до 
конца сентября 1941 г. из поволжья, где немцы проживали более 180 
лет и с 1918 г. существовала автономная советская социалистическая 
республика немцев поволжья, в казахстан и сибирь было выселено 
более 400 000 немцев. помимо поволжских немцев депортации подверг-
лось немецкое население оккупированных территорий прибалтики, 
белорусской, украинской и молдавской сср. 

79 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин» : сб. док. (1940-е гг.) 
/ Сост., предисл., коммент. д-ра ист. наук, проф. Н. Ф. Бугая. М., 2000. С.19.
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относительно численности депортированных немцев в казахстан 
нет единого мнения, исследователи приводят разные данные. так, 
например, к.с. алдажуманов, на основании архивных данных, считает, 
что за период отечественной войны в казахстан было выселено свыше 
462 000 немцев, а к концу 1945 г. в республике осталось 300 600 немцев80. 
Ю. романов приводит данные о 400,3 тыс. человек, депортированных 
немцев81. н. Ф. бугай сообщает, что всего в казахстане было расселено 
432 872 немца82. в справке нквд казсср значится, что за весь период 
войны в казахстан прибыло 393 711 немцев, убыло 95 70583. все убывшие 
были мобилизованы в промышленность и на стройки за пределы 
казахской сср. 

таким образом, в результате насильственной (принудительной) 
миграции немцев с августа 1941 – по январь 1942 гг., численность 
немецкого населения в казахстане многократно увеличилась. в рас-
смат риваемый период резко возросла численность именно сельского 
немецкого населения казахстана, что находит объяснение в следующем. 
увеличению численности сельских немцев казахстана способствовало 
то обстоятельство, что по первоначальному плану все депортированное 
немецкое население направлялось исключительно в сельскую 
местность. расселение депортированных немцев производилось 
посемейно. в каждый район направлялось определенное число семей, 
которое, в свою очередь, далее дробилось еще по селам и колхозам84. 
так, в октябре 1941 г. в г. зыряновск прибыли депортированные немцы 
из астрахани – 472 семьи городских жителей, из которых 213 семей было 
расселено в районном центре, остальные в колхозах85. переселение 
немцев, проживавших в сельской местности (к примеру, 92% немецкого 
населения крыма являлось сельскими жителями86), производилось 
целыми колхозами. например, в октябре 1941 г. в колхозах лозовского 
района павлодарской области было размещено 522 переселенческих 
хозяйств с населением в 2581 душ87.

помимо этого, на рост численности немцев в сельских районах 
казсср повлияло и то обстоятельство, что с осени 1941 г. запрещалось 

80 Алдажуманов К.С. Расселение депортированных немцев в Казахстане в 
1941–1945 гг. // История немцев Центральной Азии, 1998. С.113-119.

81 Романов Ю.И. История политических репрессий и депортаций немцев в 
Казахстан в исторических исследованиях // История немцев Центральной Азии. С.281.

82 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин». С.12.
83 Из истории немцев Казахстана. С.326. 
84 Герман А.А. Депортация советских немцев из Европейской части СССР / 

История и этнография немцев Сибири. Омск: Изд-во ОГИК музея, 2009, С.426.
85 Из истории немцев Казахстана. С.107. 
86 Немцы России: энциклопедия: в 3 т. М., 2004. Т. 2: К-О. С. 242. 
87 Забвению не подлежит: сб. архивных документов. – Павлодар, 1997. С.152.
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проживание немцев в областных городах казахстана и сибири. 10 ноября 
1941 г. местное немецкое население, проживавшее в казахстане, было 
выселено из областных городов и направлено в мтс, совхозы и колхозы. 
таким образом, немцы, депортированные на территорию казахстана, 
как из сельских населенных пунктов, так и из городов, оказались 
расселенным в сельских населенных пунктах. местными властями 
осуществлялась организация новых колхозов и совхозов, а также 
доприселение немцев, как в немецкие колхозы, где немцы составляли 
большинство населения, так и в селения со смешанным населением: 
русские, украинские деревни и казахские аулы. 

в период с зимы 1942 г. по 1946 г. наблюдалось, напротив, снижение 
численности немцев казахстана, в результате начавшейся массовой 
мобилизации дееспособных немецких мужчин и женщин в рабочие 
колоны на все время войны: «из них были созданы военизированные 
формирования, имевшие трехзвенную структуру (рабочие отряды – 
рабочие колонны – рабочие бригады) и сочетавшие в себе элементы 
военной службы, производственной деятельности, гулаговского режима 
содержания»88. немцы, проживавшие до начала военных действий 
в казахстане, и немцы, депортированные на данную территорию, 
мобилизовались в различные отрасли промышленности. несмотря 
на лагерные условия содержания, тяжелейшие бытовые условия, 
голод, болезни, мобилизованные немцы на стройках и промышленных 
предприятиях урала, сибири, казахстана выполняли и перевыполняли 
производственные планы и внесли значительный вклад в развитие 
экономики ссср в период великой отечественной войны. всего в годы 
войны более 120 000 немцев (мужчин и женщин) находилось в рядах 
трудармии89, из них 71 977 человек90 было призвано из числа немцев, 
расселенных и проживавших в казахстане. 

в послевоенный период в отношении численности немецкого 
населения казсср вновь наблюдается динамика роста, за счет 
возвратившихся трудармейцев, естественного прироста (снижение 
уровня смертности, рост рождаемости), в том числе, за счет сохранения 
и усиления дискриминационного режима спецпоселения91. по указу 
президиума верховного ссср от 26 ноября 1948 г. немцы закреплялись 
на своих местах «навечно, без права возврата к их прежним местам 
жительства»92. так, на 1 сентября 1949 г. на спецпоселении в казсср 
находилось 892 671 человек (корейцев, чеченцев, ингушей и др.), из 

88 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин». С.8.
89 Алдажуманов К.С. Указ. соч. С.118.
90 Из истории немцев Казахстана. С.144.
91 Спецпоселение – ограничение прав граждан по месту жительства. 
92 История российских немцев в документах (1763 - 1992). – М., 1993. С.176.
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них немцев – 417 478 человек. режим спецпоселения распространялся 
не только на немцев, депортированных в казсср, но также на немцев 
«которые прибыли на территорию казахстана задолго до начала вов и 
переселению не подвергались»93, т.е. на местное немецкое население.

отмена режима спецпоселения в отношении немцев и ликвидация 
системы спецпоселений произошли лишь в 1954 - 1955 гг., а полное 
восстановление в политических правах – в 1964 г.94 в последующем 
юридическая реабилитация и восстановление прав советских немцев 
происходили путем принятия следующих актов: указа президиума 
верховного совета ссср от 3 ноября 1972 г. «о снятии ограничений в 
выборе места жительства, предусмотренного в прошлом для отдельных 
категорий граждан», декларации верховного совета ссср от 14 ноября 
1989 г. «о признании незаконными и преступными репрессивных 
актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и 
обеспечении их прав», закона республики казахстан от 14 апреля 1993 г. 
«о реабилитации жертв массовых политических репрессий»95. 

таким образом, после 1941 г. численность немецкого населения 
казахстана многократно увеличилась, а в результате размещения 
депортированных немцев в областях и районах казахстана, существенно 
расширилась и география расселения немцев. в последующие годы, 
до начала 1990-х гг., территориальная структура немецкого населения 
не претерпит серьезных изменений. изменения в расселении 
немцев в населенных пунктах рк были связаны с административно-
экономическими преобразованиями 1950–1980-х гг. например, в целях 
улучшения экономических результатов происходило создание новых 
районов, ликвидация неперспективных сел, укрупнение нескольких 
населенных пунктов, вследствие чего население из неперспективных 
сел переезжало в новое административное образование. подобные 
изменения увеличивали, либо уменьшали территорию расселения 
немцев, приводили к снижению этнической однородности сельских 
немецких населенных пунктов, а также к увеличению дисперсности в 
расселении немцев на исследуемой территории.

по результатам всесоюзной переписи населения 1959 г. на терри-
тории казсср проживало 659 751 немцев, из них 204 098 составляло 
городское население, 455 653 – сельское население. прирост числен-
ности немцев по отношению к 1939 г. составил 612,7%. доля немцев 
в составе населения казсср – 7,1%. наибольшее количество 
немцев проживало в карагандинской, акмолинской, кустанайской, 

93 Из истории немцев Казахстана. С.156-158.
94 История российских немцев в документах. Т. I (1763-1992 гг.). М., 1993. С.176.
95 Баймаханов М. Депортация народов и права человека: политико-правовые 

проблемы. С.27.
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кокчетавской и павлодарской областях. группа сельского немецкого 
населения насчитывала 69,1% в составе этноса, группа городского 
немецкого населения – 30,9%. впервые был отмечен рост городского 
немецкого населения в областях казахстана96. в трех областях 
казахстана среди немецкого населения численно преобладали 
городские жители: в гурьевской (городское население – 1907, сельское - 
69), карагандинской (83 605 – 27 439 соответственно) и кызыл-ординской 
(1869 – 1023 соответственно), что находит объяснение в специфике 
индустриально-промышленного развития данных регионов. 

составить представление о численности немцев в 1960-х гг. 
казахстане можно с помощью результатов всесоюзной переписи 
населения 1970 г. к 1970 г. в казсср доля городского немецкого 
населения возросла на 40,4%. всего в 1970 г. в казахстане проживало 
346 240 городского немецкого населения и 511 837 – сельского 
немецкого населения, что, в общем, составило 858 077 человек 
немецкого населения. прирост по отношению к 1959 г. составил 30,1%. 
немцы занимали четвертое место по численности в этнической структуре 
населения казахстана97. 

к концу 1970-х гг. наблюдается дальнейшее увеличение 
численности немецкого населения казсср. по результатам всесоюзной 
переписи 1979 г. в казахстане проживало 900 207 немцев, что на 42 130 
человек больше, чем в 1970 г. немцы являлись третьим по численности 
этносом казсср. немцев, сельских жителей, в казахстане насчитывалось 
495 716 человек, городских жителей – 404 49198.

1980-е гг. стали пиком демографического развития немецкого 
населения казахстана в хх в. по результатам всесоюзной переписи 
населения 1989 г. немцев в казсср насчитывалось 957 518 человек и 
они занимали третье место по численности после казахов и русских99. 
по сравнению с 1979 г. произошло увеличение численности немцев на 
6,4%. Численность группы городского немецкого населения составила 
сравнительно высокий результат – 5,0% доли в составе населения (или 
469 803 человек). по-прежнему преобладала группа сельского немецкого 
населения – 6,9% доли в составе населения (или 487 715 человек)100.

таким образом, с конца 1950-х и до конца 1980-х гг. наблюдался рост 
численности немцев в казахстане. если в 1936 г. немцев в казахстане 
проживало 92 571 чел., то в результате, так называемого, механического 
прироста (массовой насильственной депортации, режима спецпоселения 

96 Исчислено по: Бургарт Л.А. Немецкое население Казахстана. С.45-60, 70-73, 77. 
97 Там же. 
98 Там же. 
99 История Казахстана: народы и культуры. С.403.
100 Исчислено по: Бургарт Л. А. Немецкое население Казахстана. С. 99-103.
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существовавшего до 1954 г.), численность немцев в казсср многократно 
возросла и к 1959 г. составила 659 751 чел. в 1960-е – 1980-е гг. рост 
общей численности немцев в казахстане продолжился, что объясняется 
относительно высоким естественным приростом (в особенности в среде 
сельского населения) и снижением уровня смертности. темпы роста 
немецкого населения за 1959 – 1970 гг. – 30%; за 1970 – 1979 гг. – 4,9% и 
за 1979 – 1989 гг. – 6,4%. 

с конца 1980-х гг. – начала 1990-х гг. естественный прирост 
немецкого населения не перекрывал отток немцев из казахстана 
в связи с миграцией в другие республики и набиравшей обороты 
эмиграции за рубеж. с 1987 г., когда были устранены ограничения на 
пути воссоединения семей, начинается этап массовой эмиграции немцев 
из казахстана. с 1987 по 1989 гг. разрешение на выезд получили 28 656 
человек, в 1989 – 1993 гг. – 366 386 человек101. 

в рассматриваемый период в казахстане, как и в других союзных 
республиках, политика насильственной ускоренной унификации 
традиционной культуры проживающих в республике народов в единую 
культуру советской нации, неравное отношение к немецкой культуре и 
немецкому как родному языку советских немцев, негативным образом 
повлияла на этноязыковую ситуацию в среде казахстанских немцев. 

каждое десятилетие, начиная с конца 1950-х гг., всесоюзные 
переписи населения фиксировали снижение численности немцев 
в казахстане владеющих немецким языком. при этом показатель 
владения немецким языком был всегда выше у сельского немецкого 
населения, в отличие от городского немецкого населения. так, в 
1959 году доля немцев, владеющих немецким языком, была равна 
83,5% (81,4% – мужчины, 85,2% – женщины), из них сельские немцы, 
владеющие родным языком, составляли 85,9%, городские немцы – 78,1%. 
в 1970 году доля немцев, владеющих немецким языком, составляла 
75% (72,6% – мужчины, 77,1% – женщины), из них сельские немцы, 
владеющие родным языком, составляли 78,6%, городские немцы – 69,7%. 
в 1979 году продолжается сокращение численности немцев, считающих 
родным языком немецкий – 64,5% (61,5% – мужчин, 67,2% – женщин), 
из них немцев, сельских жителей, владеющих родным языком, – 69,5%; 
немцев, городских жителей – 58,4%. в 1989 году рассматриваемый 
показатель снизился до 54,4% (51,8% – мужчины, 56,8% – женщины), при 
этом у немцев, сельских жителей до 60%, у немцев, городских жителей 
до 48,8%102. данные показатели свидетельствуют об утрате немецким 

101 Хердт В. Внешняя и внутренняя миграция российских немцев последнего 
десятилетия в зеркале статистики и оценке политиков // Миграционные процессы 
среди российских немцев: исторический аспект. С.397-398. 

102 Исчислено по: Бургарт Л. А. Немецкое население Казахстана. С.47,56,71,100.
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языком позиции родного языка, снижению распространенности 
немецкого языка и усилении позиций русского языка. 

этнолингвистические исследования, проведенные в 1978–1989 гг.  
в областях северо-восточного и центрального регионов казахской 
сср выявили следующий уровень владения казахстанскими немцами 
литературным немецким языком и диалектом. хорошо владели 
литературным языком интеллигенция и люди старше 60 лет независимо 
от уровня их образования (т.к. информаторы старше 60 обучались 
на немецком языке в немецких начальных школах; они являлись 
основными носителями немецких диалектов). немцы в возрасте 20-
35 лет слабо владели родным языком (не имели возможность изучать 
немецкий литературный язык в учебных заведениях, усвоили диалект 
только в семье). 31% городского населения активно владело диалектом, 
69% - пассивно; 57% сельских жителей активно владело диалектом, 
43% - пассивно. все немецкое население, проживавшее как в сельских 
населенных пунктах, так и в городах, владело русским языком (в 
качестве языка межнационального общения). таким образом, в северо-
восточном и центральном регионах казахстана, как в городах, так и в 
сельских населенных пунктах, в повседневном бытовом общении (во 
внутрисемейной сфере и на бытовом уровне) казахстанские немцы 
преимущественно использовали диалект103. кроме того, в селах этих 
регионов казахстана диалект преимущественно использовался и в 
производственно-трудовой деятельности. 

иная этноязыковая ситуация сложилась к концу 1980-х гг. на 
юге казахстана, в сельских населенных пунктах, местах компактного 
проживания немецкого населения. по результатам этносоцио-
логического обследования, проведенного в 1989 г. в сельских 
населенных пунктах алма-атинской области, удалось установить, 
что немцы использовали родной язык в своей речевой деятельности 
во внутрисемейной и бытовой сферах, и никогда не применяли в 
производственной сфере. к данному периоду обозначилась тенденция к 
вытеснению немецкого языка и с уровня бытового общения. отмечалась 
чрезвычайно низкая степень применения немецкого языка при чтении 
газет, журналов и книг, при прослушивании или просмотре радио- и 
телепередач; в этих сферах родным языком пользовались лишь от 0,8% 
до 1,0% опрошенных немцев104. 

относительно ситуации с обучением немецкому языку в казахстане 
в рассматриваемый период необходимо отметить, что в феврале 1957 г.  

103 Немцы России: энциклопедия: Т. 3. М., 2006. С.888 – 889.
104 Сакенова К.А. Характерные особенности этнокультурного облика сельских 

немцев Казахстана в местах дисперсного расселения (на материалах этносоцио-
логического обследования Алматинской области) // История немцев Центральной 
Азии. С.171, 175.
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вышло постановление совета министров казахской сср о введении 
преподавания на немецком языке со 2 класса для детей немецкой 
национальности. начиная со второй половины 1957 г., министерство 
просвещения казахской сср вводит дополнительное преподавание 
родного языка для детей-немцев, которые обучались во 2, 3 и 4 классах. 
количество часов было увеличено до двух в каждом классе. с учащимися 
и их родителями рекомендовалось провести разъяснительную работу о 
необходимости глубокого изучения школьниками своего родного языка 
(родители отказывались, т.к. опасались, что переход на немецкоязычное 
обучение усложнит усвоение знаний; немецкий литературный язык 
являлся иностранным языком для казахстанских немцев). в казахстане в 
1974/75 учебном году в 244 школах велось обучение учащихся немецкой 
национальности родному языку со второго класса. всего в спецгруппах 
обучались 32 133 учащихся-немцев105. немецкий язык входил в систему 
дошкольного – школьного – вузовского обучения (в педагогических 
институтах алма-аты, кокчетава, целинограда функционировали 
факультеты немецкого языка, на которых обучались студенты немецкой 
национальности), а также являлся языком художественной литературы и 
периодической печати, драматического немецкого театра, коллективов 
художественной самодеятельности. с 1958 г. в казахстане 2 раза в 
неделю (а позднее и 5 раз в неделю) выходили в эфир радиопередачи на 
немецком языке (до 6 часов неделю), с января 1966 года тиражом в 1000 
экземпляров в г. целинограде стала издаваться еженедельная газета 
«Freundschaft». в феврале 1987 г. редакция была переведена в алма-
ату. в 1968 г. в издательстве «казахстан» была организована редакция 
литературы на немецком языке (в 1987 г. группа была реорганизована в 
самостоятельную редакцию). 

в сравнении с первой половиной хх в. усиливается интерфе-
рирующее влияние и казахского языка на язык немецкого населения 
казахстана, в частности, продолжает развиваться трехязычие (немецко-
русско-казахское). в 1970-х гг. казахстанские языковеды в своих 
работах106 выделили качественно новый класс слов – казахизмы – в 
лексической системе немецкого языка. исследователи предлагают 
для примера казахизмы, активно употребляющиеся в речи немцев  
с. актогай актогайского района джезказганской области. Heute 
kommezu uns қonaқ – к нам сегодня придут гости (казахское слово қonaқ 
- гость; немецкий эквивалент - der Gast). Morgen gibt es zu Haus ein Toi 

105 Хасанов Б. Языки народов Казахстана и их взаимодействие. Алматы, 1976. 
С.150.

106 Репин Б.И. Вопросы перевода казахской национально-специфической 
лексики. (По материалам перевода романа-эпопеи «Путь Абая» М. О. Ауэзова на 
немецкий язык) : автореф. дисс….канд. филол. наук. Алма-Ата, 1970; Хасанов Б. Указ. 
соч. С. 208.
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– завтра у нас дома будет пир (казахское слово той – пир; немецкий 
эквивалент – Gastmahl Festmahe) и т.д.107 причиной проникновения 
казахских национально-специфических слов-реалий (прежде всего 
слов, связанных с бытом и обычаями, культурой и традициями казахов) в 
языке советских немцев являлся непосредственный контакт немецкого 
и казахского населения на производственном, бытовом и других уровнях.

вплоть до конца 1980-х гг. в религиозных объединениях немцев 
казахстана богослужения проводились на немецком языке. общение 
на немецком языке внутри религиозной общины с братьями и сестрами 
по вере способствовали проявлению немецкой идентичности. в данном 
случае немецкий язык выступал одним из условий самоидентификации. 
понятия о родном языке у немцев в казахстане, последователей той 
или иной конфессии, тесным образом были сопряжены с понятием 
религиозной идентичности. 

рассматривая вопрос о религиозной жизни немцев в казахстане, 
следует отметить высокую степень религиозности у немецкого населения 
и значительное увеличение количественного состава религиозных 
объединений немцев. с конца хIх в. в казахстане проживали немцы-
лютеране, меннониты, католики. в 1930-х гг. и в период депортации, 
большие группы немцев-меннонитов, баптистов, лютеран, католиков, 
адвентистов и пятидесятников прибыли в казахстан как раскулаченные 
спецпереселенцы. несмотря на существование официальных запретов, 
многие религиозные общины немцев продолжали действовать 
нелегально в условиях спецпоселений, репрессий. 

необходимо учесть, что за годы великой отечественной войны 
отношения государства с религиозными объединениями «потеплели», 
органы власти не только изменили свое отношение к ней, но и 
перешли к возрождению церковной жизни в стране под строгим 
государственным контролем, с применением новых форм воздействия 
на церковь, используя ее в своих внутри- и внешнеполитических 
целях. подобные изменения государственно-конфессиональной 
политики носили временный и конъюнктурный характер. с конца 
1950-х и до конца 1980-х гг. государство и партийное руководство 
страны вернулось к формированию безрелигиозного общества, в том 
числе различными методами активной антирелигиозной пропаганды, 
усилением атеистического воспитания. религиозное мировоззрение 
граждан объявлялось пережитками прошлого, предрассудками в 
сознании советских граждан, а идеалы коммунистического будущего 
должны были вытеснить религиозные представления. антирелигиозный 
атеистический курс советского правительства в отношении религиозных 

107 Хасанов Б. Указ. соч. С.210.



Немцы КазахстаНа: история и современные этносоциальные процессы

95

организаций характеризовался административным произволом, жестким 
контролем над деятельностью религиозных групп. 

в 1950-е – 1960-е гг. в казахстане возобновляется официальная 
деятельность различных религиозных групп немцев: происходит 
регистрация общин и открытие молитвенных домов. одной из первых 
была зарегистрирована баптистская община немцев в караганде в 1946 г. 
в 1956 г. в целинограде было зарегистрировано первое на территории 
ссср лютеранское объединение (евангелическо-лютеранская община). 
в 1974 г. из 516 религиозных общин в казахстане 222 состояли 
исключительно из немцев: 64 общины ехб (5,0 тыс. верующих), 109 
общин лютеран (7,8 тыс. верующих), 14 общин меннонитов (2,0 тыс. 
верующих), 14 общин пятидесятников (0,9 тыс. верующих)108. в начале 
1980-х гг. примерно 600 протестантских объединений казахстана 
целиком или частично состояли из немцев, в том числе полностью 
190 общин лютеран, 11 меннонитов, до 90% – ехб, до 80% – асд и 
пятидесятников109. недовольные ущемлением прав верующих и в целом 
существовавшим анитирелигиозным курсом советского правительства 
именно верующие-немцы одними из первых активно включаются в 
эмиграционное движение с конца 1970-х гг. так, из алма-аты за период 
1978-1979 гг. в германию выехало трое руководителей меннонитской 
общины, а позже – до 1988 г. – еще 35 верующих110.

таким образом, в рассматриваемый период в сравнении с 
другими этносами немцы являлись наиболее религиозно активной 
частью населения в казахстане. подавляющее большинство действо-
вавших религиозных объединений состояло из граждан немецкой 
национальности и находилось под постоянной «опекой» государственных 
органов.

в советском государстве в условиях отрицания национальной 
самобытности религиозные общества и группы немцев становятся 
не просто местом объединения граждан для удовлетворения своих 
религиозных потребностей, а «источником» национальной культуры, 
которые способствовали этническому самоопределению, сохранению 
и укреплению чувства принадлежности к немецкому этносу. начиная 
с 1941 г. и до конца 1980-х гг. в результате совместного проживания 
происходит смешивание различных переселенческих групп немцев, 

108 Иванов В.А. Традиционные конфессии немцев в Казахстане: история и 
современность // Роль религиозных конфессий в жизни немцев Центральной Азии. – 
Алматы: Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение», 
2002. С.203.

109 Трофимов Я.Ф. Религии немцев Центральной Азии: история и современность 
// Роль религиозных конфессий в жизни немцев Центральной Азии. – Алматы: Ассо-
циация общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение», 2002. С.197.

110 Иванов В.А. Указ. соч. С.209.
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местного немецкого населения казахстана, стирание локальных 
различий между разными группами немцев, процессы внутриэтнической 
консолидации и ассимиляции, которые стали возможны в результате 
разрушения этноизолирующих барьеров: языкового, конфессионального, 
эндогамного111. процесс консолидации различных групп немцев в 
крупную этнотерриториальную группу немцев казахстана, на наш взгляд, 
имел место до конца 1980-х гг., но был приостановлен начавшимся 
процессом массовой эмиграции советских немцев. распад ссср лишь 
ускорил, активизировал процесс массовой эмиграции немецкого 
населения, а, собственно, миграционная активность с 1980-х гг. и резкое 
сокращение численности немецкого населения рк с начала 1990-х гг. 
приостановили процессы консолидации. 

2.4 Эмиграция немцев и ее последствия в 1990-х – начале 2000-х гг. 

в рассматриваемый период внешняя миграция – эмиграция 
в германию, а также в области российской Федерации – стала 
определяющим фактором этнического развития немцев казахстана. 
по мнению исследователей, сегодня общепризнано, что миграционные 
проблемы влияют на всю жизнедеятельность немецкого населения 
в россии, казахстане и других странах постсоветского пространства 
и имеют принципиальное значение для их этнического будущего112. 
миграционная активность явилась детерминирующим фактором 
изменений и, прежде всего, изменения коснулись численного состава 
немецкого населения.

с начала 1990-х гг. произошло резкое сокращение численности 
немецкого населения казахстана. напомним, что в конце 1980-х гг., 
когда в советском законодательстве были устранены ограничения на 
пути воссоединения семей, начинается этап массовой эмиграции немцев 
из казахстана. так, с 1987 по 1989 гг. разрешение на выезд получили 
28 656 человек, а уже в 1989-1993 гг. – 366 386 человек113. пик эмиграции 
из рк пришелся на 1994 год. общее число немцев, эмигрировавших 
в 1994 г., составило 92,6 тыс. чел., из них в дальнее зарубежье выбыло 
– 78,1 тыс. чел., в ближнее зарубежье – 14,5 тыс. чел. если на рубеже  
1980-х – 1990-х гг. немцы выезжали из южных областей казахстана, то 
в конце 1990-х гг. – из северных, восточных и центральных областей. 

111 Смирнова Т.Б. Немцы Сибири: этнические процессы и этнокультурное 
взаимодействие. – Новосибирск : Изд-во ИАиЭ СОРАН, 2003. С.78. 

112 Барбашина Э.Р. Актуальные проблемы исследования современных мигра-
ционных процессов российских немцев в Сибири // Миграционные процессы среди 
российских немцев: исторический аспект. 1998. С.431.

113 Немцы России: энциклопедия : в 3 т. М., 2004. Т. 2. С.16.



Немцы КазахстаНа: история и современные этносоциальные процессы

97

таким образом, к концу 1990-х гг. за пределы казахстана выехало около 
80% казахстанских немцев114.

в конце 1980-х гг. основными причинами выезда немцев из 
ссср являлись воссоединение с родственниками, ущемление прав 
верующих (причины религиозного характера, преследование верующих). 
в 1990-х гг. – начале ххI в., по мнению исследователей, ведущими 
причинами внешней миграции немецкого населения из стран бывшего 
советского союза являлись негативная экономическая, социальная 
и политическая ситуация в странах происхождения115 («надежда на 
улучшение материального положения», «обеспечение лучшего будущего 
для детей»116). имеется и точка зрения, согласно которой эмиграция 
немцев из республик бывшего советского союза являлась «еще одним 
способом решения национальных проблем»117. 

немцы составляли вторую по численности эмигрантов группу 
(первую составляли русские) и основную часть уезжающих в дальнее 
зарубежье из казахстана. по подсчетам исследователей, за период 
1990-х гг. 94,6% эмигрантов из казахстана выехали в германию, при этом 
процент немцев среди общего числа выбывших в дальнее зарубежье 
на протяжении 1990-х гг. колебался от 90 до 95%118. германия, проводя 
целенаправленную политику репатриации, являлась основной страной 
эмиграции немецкого населения из казахстана в страны дальнего 
зарубежья, что находит свое подтверждение и в словах чрезвычайного 
и полномочного посла Фрг в рк (в 1999-2002 гг.): «учитывая совместную 
ответственность за страдания, которые были причинены этническим 
немцам, Федеральное правительство уже давно старается оказать им 
поддержку, и заявило о своей готовности принимать всех желающих 
переселиться…больше 800 000 этнических немцев со своими семьями 
выехали из казахстана…этнические немцы из казахстана являются 
наиболее многочисленной группой переселенцев»119. 

помимо германии немецкое население казахстана эмигрировало 
и в различные области рФ: в калининградскую область, а также в 
приграничные области, например, в немецкие национальные районы, 
созданные в начале 1990-х гг. на алтае и в омской области (гальбштадт 

114 Садовская Е.Ю. Миграция в Казахстане на рубеже ХХI века: новые тенденции 
и перспективы. Алма – Ата, 2001.С. 16-19.

115 Между происхождением и рождением. Что определяет идентичность рос-
сийских немцев? // InfoDienst (Информация Уполномоченного Федерального прави-
тельства по делам переселенцев и национальных меньшинств). 2003. №44. С. 10-12.

116 Барбашина Э.Р. Указ. соч. С.438.
117 Смирнова Т.Б. Указ. соч. С.3. 
118 Садовская Е.Ю. Указ. соч. С.18.
119 Андреас Р. Кертинг. Германия и Казахстан – 10 лет дипломатических 

отношений. Итоги //Казахстан и современный мир. 2004. №1. С.59-60.
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и азово). так, за период 1991-1996 гг. только в омскую область 
переселилось 14 065 немцев из казахстана120. тем не менее, эмигра-
ционный поток в россию был значительно ниже, такого же потока в Фрг. 

в 1999 г., согласно данным текущей статистики, оставшиеся 
немцы составляли около 150 тысяч человек, в то время как 
опубликованные итоги переписи населения 1999 г. в рк «озвучили» 
другую цифру – 353 тысяч человек немецкого населения121. подобное 
несоответствие объясняется тем, что граждане, имеющие отдаленное 
немецкое родство или родившиеся в межнациональных браках, 
ранее фиксировали в документах статистического учета (паспортах, 
похозяйственных книгах и т.д.) национальную принадлежность одного 
из родителей (родственников), но не немецкую. в ходе переписи они 
выбрали немецкую национальность, т.е. произошла смена этнической 
идентичности. исследователи миграционных процессов у немцев 
на постсоветском пространстве считают, что граждане стремились 
зафиксировать в идентификационных документах немецкую нацио-
нальность для того, чтобы иметь легальную возможность выезда в 
германию122. 

в начале 2000-х гг. отмечалась убыль эмиграционного движения 
(как в германию, так и в страны ближнего зарубежья) немецкого насе-
ления из казахстана, что находит объяснение в следующем. если в 1990-
е гг. миграционные процессы становились индикатором происходящих 
сложных социально-экономических процессов в казахстане, то в начале 
ххI в., когда структурные изменения общест венно-политической и 
экономической сфер приобрели положительную динамику, а подав-
ляющая часть немецкого населения уже эмигрировала, миграционные 
потоки сократились. так, в 2001 г. из рк выбыло 29 430 немцев, в 2002 
– 23 538, в 2003 – 15 679, в 2004 – 11 774, в 2005 – 7 574123, в 2006 страну 
покинуло более 7 000 немцев124, в 2007 – 3 012, из них около 1 100 немцев 

120 Рублевская С.А. Миграционная подвижность немецкого населения Омской 
области // Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект. 
С.407-415. 

121 Национальный состав населения Республики Казахстан. Алматы, 2000. Т.1. 
Итоги переписи населения 1999 г. в РК. С. 25.

122 Смирнова Т.Б. Трансформация этнической культуры, этнической идентич-
ности, этнической самоидентификации немцев Сибири в конце ХХ - начале ХХI в.: 
причины и результаты // Немцы России: исторический опыт и современные проблемы 
самоорганизации : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 29-30 окт. 2007 г.).  
М., 2008.С. 49.

123 Казахстан за годы независимости. Информационно-аналитический сб. 
Алмыты, 2006. С.259-260.; Казахстан в цифрах: население: оперативная информация 
[Электронный ресурс] // Агентство Республики Казахстан по статистике. URL: http://
www.stat.kz (дата обращения: 24.12.2008).

124 Рожков А. Когда захлопнутся двери на Запад? // Аргументы и Факты – 
Казахстан. – 2006. – 15-23 июня. 
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выехали в Фрг125, в 2008 г. в Фрг выехало немцев из казахстана 1590 
чел., в 2009 г. – 1339 чел., в 2010 г. – 973 чел., в 2011 – 971 чел.126

наряду с отмеченной тенденцией к сокращению эмиграции немцев 
из рк и стабилизации численности немецкого населения, необходимо 
отметить тенденцию иммиграции немцев в рк. возвращение немцев 
в рк происходило и в 1990-е гг., но приобрело характер динамичной 
тенденции только в начале 2000-х гг. рассматривая данный вопрос, 
важно указать, что основная часть немцев иммигрировала в казахстан не 
из германии, а из стран снг и балтии, т.к. основной их целью являлось 
воссоединение с семьей (родственниками) и последующая совместная 
эмиграция в германию. так, с 1989 по 1999 гг. в казахстан прибыло 
немцев из стран снг и балтии – 4 677 человека, из стран дальнего 
зарубежья – 282 человека127. всего в казахстан за период 1989 по 2005 г. 
прибыло 20 116 немцев, в 2006 – 206, в 2007 – 533128.

по сравнению с результатами всесоюзной переписи населения 
1989 г., перепись населения 1999 г. в казахстане (первая перепись 
независимого государства) зафиксировала уменьшение численности 
немцев на 62,7%, или 593 414 человек. абсолютная численность немцев 
в казахстане в 1999 г. составляла 353 441 человек. по доле в составе 
населения казахстана, насчитывавшем 130 этносов и этнических групп, 
немцы занимали пятое место (2,36%). впервые перепись населения 
казахстана зафиксировала численное преобладание группы городских 
жителей немцев над группой сельских жителей немцев: 181 612 человека 
и 171 829 человека соответственно. необходимо отметить, что в целом 
с начала 1990-х гг., численность сельского населения представителей 
различных этносов, проживающих в казахстане, постоянно сокращалась. 
так, с 1989 г. по 1999 г. численность сельских жителей республики 
уменьшилась на 44% 129. 

по данным агентства республики казахстан по статистике за 
период, 1999-2006 гг., наблюдался дальнейший рост отрицательного 

125 Разумов Я. Германия хочет передать ответственность за вои материальные 
ценности на территории Казахстана в руки местной немецкой общественности // 
Панорама. – 2007. – 12 декабря.

126 Курганская В.Д., Дунаев В.Ю. Общественное самоуправление немецкой 
диаспоры Казахстана: состояние и тенденции развития: науч.-аналит. отчет по итогам 
социолог. исследования / В.Д. Курганская, В.Ю. Дунаев. – Алматы: Ассоциация 
общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение», 2013. С.179-180.

127 Исчислено по: Бургард Л.А. Немецкое население Казахстана. С.138.
128 Миграция населения Республики Казахстан. Итоги переписи населения 

1999 года в Республике Казахстан: Стат. справочник. Алматы, 2000. С.70; Казахстан 
в цифрах: население: оперативная информация [Электронный ресурс] // Агентство 
Республики Казахстан по статистике. URL: http://www.stat.kz (дата обращения: 
24.12.2008).

129 Исчислено по: Бургарт Л. А. Немецкое население Казахстана в конце XIX – XX вв.  
C.128-138.
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сальдо немецкого населения. так, в сравнении с 1999 г., в 2005 г. 
численность немцев сократилась на 125 000 человек и составила 228 000 
человек. при этом удельный вес немецкого населения сократился с 2,4% 
в 1999 г. до 1,5% в 2005 г.130 на 1 января 2006 г. в казахстане проживало 
120 этносов и этнических групп, среди которых немцы занимали седьмое 
по численности место. в сравнении с 2005 г. численность немцев 
уменьшилась на 5,4 тыс. человек и насчитывала 222 600 человек131.  
в 2008 г. численность немцев в казахстане составляла 221 412 человек.

выше уже было указанно, что в 1990-е гг. экономический фактор 
стал основным мотивом внешних миграций немцев из рк. в отличие от 
населения, проживающего в городах, сельское население оказалось 
в более тяжелых социально-экономических условиях. в начале 
ххI в., в результате продолжающейся эмиграции немецкого сельского 
населения, в казахстане не осталось сельских населенных пунктов с 
компактным немецким населением. исследователи отмечают, что в 
современный период в казахстане «немецкое село» не существует132. 

3. СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
У НЕМЦЕВ КАЗАХСТАНА

3.1 Численность и территория расселения,  
половозрастной состав, социальный и профессиональный состав

по результатам последней переписи населения 2009 г. в казахстане 
немцев насчитывается 178 409 человек (86 522 – мужчины, 91 887 - 
женщины). доля немцев в составе всего населения рк – 1,1%, или 7 
место в составе крупных этносов. уменьшение немецкого населения 
к 1999 г. составило 49,5%, или – 175 053. при этом у всего населения 
казахстана в целом наблюдается прирост населения на 6,9%133.

относительно территории расселения следует сказать, что 
большинство немецкого населения проживает в центральном и 
северо-восточном регионах, т.е. в регионах компактного проживания 
этнических немцев в хх в. так, в карагандинской области насчитывается 

130 Аргументы и факты – Казахстан. – 2005. – 7-14 сентября. 
131 Аргументы и факты – Казахстан. – 2006. – 10-17 мая. 
132 Бургарт Л.А. Влияние особенностей размещения немецкого населения в 

Казахстане на «индекс» этнического окружения (1959-1999 гг.) // Российские немцы в 
инонациональном окружении: проблемы адаптации, взаимовлияния, толерантности: 
материалы междунар. науч. конф. (Саратов, 14-19 сент. 2004 г.). М., 2005. С. 201; Немцы 
России: энциклопедия : в 3-х т. М., 2004.Т.2. С.16.

133 Перепись населения 2009 г. // Министерство Национальной экономики 
Республики Казахстан Комитет по статистике: http://www.stat.gov.kz (дата обращения: 
15.10.2015).
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33 273 немцев, в костанайской – 27 959, в акмолинской – 26 141, в 
павлодарской - 20 708, в северо-казахстанской – 20 800, в восточно-
казахстанской – 14 030. соотношение городского и сельского немецкого 
населения в рк показывает практически равный результат (89 322 
человека – городское население, 89 087 – сельское население)134. 
как и в предыдущие периоды в хх в. по численности сельские немцы 
преобладают в костанайской, акмолинской и северо-казахстанской 
областях. почти равное соотношение городского и сельского населения 
в актюбинской, Южно-казахстанской и павлодарской областях. в 
остальных областях преобладает городское население. помимо этого, 
в мангистауской, кызылординской и атырауской областях наметилась 
тенденция к исчезновению сельского немецкого населения.

половозрастной состав немецкого населения казахстана, 2009 г. 

Всего в 
2009 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 лет и 

старше

немцы 178409 21871 23919 41725 25592 21837 25512 8164 9789

в сравнении с другими этносами, например, узбеками или уйгурами, 
немецкое население в казахстане в возрасте 0-9 и 10-19 лет составляет 
лишь 12,3% и 13,4%, что свидетельствует о продолжающемся спаде 
рождаемости у немцев. наиболее многочисленна следующая категория 
– 20-29 лет – 23,4%. данное поколение было рождено в период 1980-х 
– начала 1990-х гг., когда у немецкого населения казахстана, напротив, 
отмечался рост уровня рождаемости. категории 60-69 лет (4,6%) и 70 лет 
и старше (5,5%) – с наименьшей численностью – относятся к поколению 
репрессий, депортации, трудармии (спад рождаемости в период 1940–
1949 гг.).135 помимо этого, невысокий процент численности данных кате-
горий является результатом активной массовой эмиграции немцев из 
рк. 

общая численность занятого немецкого населения составляет 
87 561 человек, из них работающие по найму – 69 970 человек, 
самозанятые – 16 525, прочие – 1066. в категории самозанятого 
немецкого населения работодатели составляют 8,5%, самозанятые 
на индивидуальной основе – 27,5%, в личном подворье – 62,1%, члены 
производственного кооператива – 1%, неоплачиваемые работники 
семейного предприятия – 0,8%. как и на протяжении хх в. в начале 
ххI в. большинство немецкого населения – представители аграрного 

134 Перепись населения Республики Казахстан 2009 года. Краткие итоги / Стат. 
сб. /Под ред. Смаилова А.А. Астана, 2010. С.10,11,17,23.

135 Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике 
Казахстан. Итоги национальной переписи населения 2009 года в Республике 
Казахстан. / Стат. сб. /Под ред. Смаилова А.А. Астана, 2010. С.29-31.
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сектора – 24 178 человек, в промышленности занято 12 229 немцев, в 
строительстве – 6003, в образовании и здравоохранении – 8599136. 

относительная стабилизация численности немецкого населения 
рк, стабилизация и сокращение массового миграционного потока 
немцев из рк наблюдаемые в современный период позволяют говорить 
о постмиграционном периоде у этнических немцев казахстана. при этом 
не следует утверждать, что миграционные настроения немцев полностью 
исчерпаны. процент потенциальных мигрантов среди немцев рк 
остается достаточно высоким137. 

вместе с тем, нельзя не отметить сохраняющуюся тенденцию 
реэмиграции немцев в казахстан. за период 1999 – 2009 гг. прибыло 
немцев в казахстан на постоянное место жительство из германии – 831 
человек, из стран снг 2401 человек, из них больше всего из рФ – 1890 
немцев, украины – 166, кыргызстана – 147, узбекистана – 130 человек.  
в 2010 г. в казахстан прибыло 183 немца138. 

в данном случае показательна точка зрения е. капеля, 
мажилисмена, избранного от ассамблеи народа казахстана: «ранее 
я работал акимом аршалынского района акмолинской области. …
пятнадцать лет назад, когда я был директором совхоза, передо мной 
стоял такой же выбор (уехать или остаться – авт.). однако, поразмыслив, 
я сказал своим детям: «мы остаемся здесь, так что учитесь, создавайте 
семьи, работайте». и сейчас я твердо убежден, что не ошибся. нельзя 
жить на земле, которая тебя взрастила, дала образование и вообще 
сделала тебя личностью, и постоянно думать о переезде. нам всем 
надо воспитывать в людях твердую гражданскую позицию под девизом 
«патриот, азамат, казахстанец»139.

3.2 Этноязыковые процессы

в современный период у немецкого населения казахстана на 
фоне дальнейшего понижения уровня владения немецким как родным 
происходит окончательная утрата диалектных форм немецкого языка. 
оставшееся немецкое население крайне слабо владеет родным языком 
(как литературной формой, так и диалектом), не использует его в речевой 
деятельности (ни во внутрисемейной сфере, ни в сфере производства и 
т.п.), отсутствует повседневная разговорная речь на немецком языке. по 

136 Занятость населения в Республике Казахстан. Т.II. Итоги Национальной 
переписи населения 2009 года в Республике Казахстан /Стат. сб./Под ред. Смаилова А.А.  
Астана, 2010. С. 28, 57-59, 115.

137 Курганская В.Д., Дунаев В.Ю. Указ. соч. С.7, 68-81.
138 Там же, с.179.
139 Шиманский М. Единство, согласие, патриотизм // Казахстанская правда. – 

2008. – 5 апреля. 
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результатам переписи 2009 г. только 30 413 немцев, или 17%, назвали 
родным языком язык своей национальности. 147 996 немцев, или 83%, 
назвали родным язык другой национальности140. 

в настоящий период немецкое население рк имеет возможность, 
но не имеет стимула, цели (мотивации) для изучения родного языка. 
в 1990-е гг. овладение немецким языком становилось залогом 
успешной сдачи шпрах-тестов (языковых тестов для переселенцев в 
Фрг), последующей эмиграции и интеграции в германское общество. 
в современный период массовый миграционный отток немцев из рк 
прекратился, в свою очередь, власти германии ужесточили языковые 
требования к желающим эмигрировать. оставшиеся немцы либо изучают 
родной язык, как, например, молодое поколение немцев, руководствуясь 
прагматическими целями и задачами, либо не изучают вовсе. 

сегодня граждане немецкой национальности, оставшиеся и 
связывающие свое будущее с казахстаном, для полноценной интеграции 
в современно казахстанское общество должны овладеть, прежде всего, 
государственным языком – казахским141. помимо этого, актуально и 
изучение английского языка, в связи с реализацией различных госу-
дарственных программ и стратегий. результаты переписи 2009 г. пока-
зали следующий уровень владения казахстанскими немцами казах-
ским, русским и английским языками: по степени владения языками из 
100% опрошенных немцев в возрасте 15 лет и старше 24,7% понимают 
устную речь на казахском языке, из них свободно читают на казахском 
– 10,5%, свободно пишут – 7,9%. понимают устную речь на русском 
языке – 99% немцев казахстана, из них свободно читают на русском- 
97,8% и свободно пишут – 96,9%. устную речь на английском языке 
понимают 9,1% немцев, из них свободно читают – 5,9% и пишут – 4,4%142. 
практически аналогичными являются результаты социологического 
исследования, в ходе которого выяснилось, что русским языком владеют 
все опрошенные немцы, немецким языком свободно владеет каждый 
десятый респондент, казахским языком – каждый двадцатый143.

140 Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике 
Казахстан. Итоги национальной переписи населения 2009 года в Республике 
Казахстан. С. 251.

141 Согласно Конституции Республики Казахстан (Статья 7) в Республике Казах-
стан государственным является казахский язык, в государственных органи зациях и 
органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется 
русский язык, государство заботится о создании условий для изучения и развития 
языков народа Казахстана / Конституция Республики Казахстан от 30 августа  
1995 года // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 1996. - № 4. – Статья 217.

142 Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике 
Казахстан. Итоги национальной переписи населения 2009 года в Республике 
Казахстан. С. 251 – 270.

143 Курганская В.Д., Дунаев В. Ю. Указ. соч. С. 183.



104

ПодоПригора Юлия ивановна

в современный период в разных городах республики немецкий 
язык изучается как в общеобразовательных школах, так и в лингвис-
тических гимназиях, или, так называемых DSD-школах, которые имеют 
право выдавать своим учащимся Deutsches Sprachdiplom – диплом 
о знании немецкого языка, учрежденный конференцией министров 
образования и культуры немецких федеральных земель. такие 
школы существуют в астане («немецкая гимназия / гуманитарный 
образовательный комплекс», школа № 46), в алматы (лингвистические 
гимназии №18 и №68), в усть-каменогорске (школа-гимназия № 12 
им. александра фон гумбольдта) и в некоторых других городах. при 
этом, следует отметить обозначившуюся в последнем десятилетии 
тенденцию снижения популярности немецкого языка, снижение 
количества квалифицированных преподавателей и учителей немецкого 
языка, резкого сокращение часов немецкого языка. так, например, 
лингвистическая гимназия № 11 в г. актобе в 2014 г. отказалась от 
статуса DSD-школы из-за недостаточного количества часов немецкого 
языка и невозможности подтверждения данного статуса144. 

по данным министерства образования и науки республики 
казахстан в 2012-2013 учебном году немецкий язык в общеобразо-
вательных школах изучали 33 282 учащихся, что показывает 
значительное сокращение числа изучающих немецкий язык по 
сравнению с 2009 - 2010 учебным годом, когда немецкий язык в школах 
изучали 82 397 детей145. буквально за три года число школьников, 
изучающих немецкий язык, сократилось в несколько раза. в 2014–2015 
учебном году их число уменьшилось до 26 тыс. чел146. 

в казахстане - из числа изучающих немецкий язык в вузах – 90% 
изучают его в качестве первого иностранного языка, и только 10% – в 
качестве второго иностранного языка. 

144 Франц И. Языковая работа Ассоциации общественных объединений немцев 
Казахстана «Возрождение» // Информационно-методический журнал Института 
этнокультурного образования BiZ-Bote, 2/15. – С.48.

145 Нагих М.В. Состояние преподавания немецкого языка в Карагандинской 
области // Немцы Казахстана: мост между Астаной и Берлином. Мат. межд. науч.-
практ. конф. (г. Астана, 5-7 октября 2015 г.). – Алматы: АООНК «Возрождение», 2015. 
- С.139.

146 Франц И. Указ. соч. С.40-43.
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сводная таблица вузов и студентов в рк.
Данные по изучению немецкого языка в Казахстане предоставлены 

Министерством науки и образования Республики Казахстан на запрос 
бывшего депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Е. Каппеля.

Учебный год 2000 2005 2010

наименование    

общее кол-во вузов 180 170 146

кол-во вузов с немецким, как одним из иностран-
ных языков

163 146 40*

кол-во студентов (на факультетах германистики и 
преподавателей немецкого языка)

2 260 7 961 100

всего студентов изучающих немецкий язык: 91 960 33 399 1 700
* – из них 7 с факультетом германистики

несмотря на вышеобозначенные проблемы, сегодня в казахстане 
прилагается немало усилий по сохранению, функционированию и 
дальнейшему развитию немецкого языка. действуют 3 государственных 
(казенных предприятия) института: республиканский немецкий 
драматический театр, немецкая радиопередача, газета на немецком 
языке «Deutsche Allgemeine Zeitung». работу по популяризации и 
изучению немецкого языка проводит гёте-институт (учреждение 
культуры германии), который помимо языковых курсов организовывает 
и поддерживает культурные мероприятия, представляющие немецкую 
культуру в казахстане и способствующие немецко-казахстанскому 
обмену в культурной сфере. центральное управление по делам 
школьного образования за рубежом (ZFA) осуществляет проект «Школы: 
партнеры будущего» (Die Initiative «Schulen Partner der Zukunft»).  
к примеру, в караганде эта программа действует на базе школы-
гимназии №3. ассоциация общественных объединений немцев 
казахстана «возрождение» (аоонк «возрождение») реализует 
языковую работу в следующих направлениях: курсы для взрослых 
(Hallo Nachbarn! Neu), клубы немецкого языка для взрослых, детские 
языковые кружки, интенсивные курсы, детские и молодежные летние 
лингвистические лагеря. языковые проекты реализуют 15 региональных 
общественных объединений немцев казахстана. в 2014–2015 гг. аоонк 
«возрождение» разработаны программа сохранения и развития 
немецкого языка в рк и программа популяризации немецкого языка в 
казахстане. 

важно, чтобы немецкий язык не исчез из социокультурного 
пространства казахстана как привлекательный иностранный язык, и как 
язык этнических немцев казахстана. 
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3.3 Религиозная жизнь немецкого населения Казахстана.

в конце хх – начале ххI в. в казахстане на общем фоне 
религиозного подъема немецкие религиозные объединения находились 
в состоянии кризиса. с одной стороны, изолированность (замкнутость) 
конфессиональных групп немцев от иноэтничного окружения способ-
ствовала сохранению этнической однородности состава общин, с 
другой стороны, она стала решающим фактором кризисного состояния 
немецких религиозных групп. в результате активной эмиграции немцев 
из рк часть религиозных групп немцев прекратила свою деятельность. 
оставшиеся католические, протестантские и неопротестантские общины, 
в состав которых входили и верующие-немцы, претерпели значительные 
изменения, что можно проследить на примере лютеранских и 
баптистских религиозных объединений. 

ранее существовавшие немецкие религиозные общины раство-
рились в баптистских, лютеранских и иных протестантских объединениях 
с полиэтничным составом. скорее по традиции, некоторые церкви до сих 
пор называют немецкими. к примеру, глава евангелическо-лютеранской 
церкви рк еще в начале 2000-х гг. говорил о том, что «в понятии 
большинства исповедующих наше вероисповедание в казахстане слово 
«лютеранин» было и остается словом «немец»… в большинстве наших 
общин христианская любовь к ближнему была принесена в жертву 
националистическим чувствам. в силу этого наши общины оказались 
практически без молодежи и с годами быстро редеют и стареют. 
эмиграция лишь ускорила процесс умирания некоторых лютеранских 
общин»147. следует отметить, что в современный период в рк 
представлены три основных направления лютеранства: евангелическая 
церковь (возглавляемая епископом), которая традиционно связана с 
немецким населением республики; братские лютеране и независимые 
лютеранские общины, центра не имеющие; последователи синода 
миссури148. основными проблемами религиозных объединений лютеран 
евангелической церкви в казахстане являются: сокращение числа 
членов, «реорганизация» лютеранских общин в сельских населенных 
пунктах.

как лютеранские объединения, так и баптистские группы, 
куда входят немцы, претерпели значительные изменения. обратим 
внимание, что в рк действуют общины союза церквей евангельских-
христиан баптистов республики казахстан (сц ехб рк), совета церквей 
евангельских-христиан баптистов (сц ехб), а также автономные 

147 Евангелическо-лютеранская церковь в России, на Украине, в Казахстане и 
Средней Азии: 1994–1999 гг. СПб., 2000. С.5.

148 Трофимов Я.Ф., Иванов В. А. Христианство в Казахстане. С.115.
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формирования. немецкие баптистские общины входят в состав первых 
двух объединений. независимые баптистские объединения являются 
продолжателями традиций автономности поместных церквей, созданы 
миссионерами из сШа и других западных стран149.

к началу XXI в. по всей территории казахстана были открыты 
католические приходы, большинство из которых на сегодняшний 
день, полиэтничны по национальному составу верующих. как и в 
протестантских общинах, в католических приходах произошло снижение 
удельного веса немцев в составе верующих-католиков казахстана150.

в начале 2000-х гг. более 70% опрошенных немцев назвали 
себя верующими151. по данным переписи 2009 г.152, 70,2% населения 
казахстана назвали себя приверженцами ислама (ханафитского толка), 
26,2% – христианства, 0,09% – буддисты, 0,03% – иудеи, 2,8% назвали 
себя неверующими153. среди немецкого населения казахстана в вопросе 
вероисповедания указали христианство – 145 556 человек, или 81,6%, 
ислам – 2 827 человек, или 1,6%, иудаизм – 89 человек, буддизм – 66 
человек, другое – 192 человек, неверущие – 24 905 человек, или 14%, 
отказались отвечать – 4 774 человек, или 2,7%154.

данный результат, возможно, не вполне отражает реальную степень 
религиозности в современный период. скорее всего, принадлежность 
к традиционно христианской конфессии означает для респондента 
принадлежность к немецкому этносу, сопряженность с этнической 
общностью немцев, а не реальную религиозность. следует согласиться 
с мнением исследователей, что лютеранство, как и баптизм, католицизм 
воспринимаются не как индивидуальные религиозные воззрения 
(системы), а как «национальный образ жизни» немцев155.

в хх в., в период религиозных гонений, а позже тотального контроля 
и идеологической агрессии по отношению к верующим и религиозным 

149 Иванов В., Трофимов Я. Религии в Казахстане. С.59.
150 Более подробно об истории и современной ситуации в немецких католи-

ческих общинах Казахстана см. работы Л.А. Бургардт. Например: Бургардт Л.А. 
Немцы-католики в Казахстане в конце ХIХ – начале ХХI вв.: основные характеристики 
и периоды религиозной жизни: http://www.articlekz.com/article/4683 (дата обращения 
05.09.16)

151 Курганская В.Д., Дунаев В.Ю. Указ. соч. С.271.
152 Вопрос о вероисповедании был внесен в перепись населения РК 2009 г. 

Вопрос не относился к обязательным вопросам данной переписи. Отвечать можно 
было по желанию.

153 Казахстанская правда. – 2010. – 16 ноября.
154 Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике 

Казахстан. Итоги национальной переписи населения 2009 года в Республике 
Казахстан. С. 279.

155 Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания. М., 2007. 
С.10.
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организациям, этническая культура, в том числе ее религиозная 
составляющая, стала своего рода теневой и продолжала существовать 
на бытовом уровне. Функция воспроизведения традиционных элементов 
культуры от религиозной общины немцев перешли к семье. в начале 
ххI в., напротив, семья как домашняя церковь, где сохранялись и 
транслировались религиозные традиции, исчезла. если при этом учесть 
массовый миграционный отток немецкого населения, а также активные 
межэтнические интеграционные процессы и утрату немецкого языка в 
религиозной жизни, можно предположить, что в дальнейшем тенденция 
смены конфессиональной принадлежности будет усиливаться. 

3.4 Традиционное хозяйство и материальная культура  
немецкого населения Казахстана

немцы, переселившиеся в казахстан в конце хIх – начале хх в., 
принесли с собой не только традиции германских земель, выходцами 
из которых являлись их предки, но и умения, хозяйственные навыки, 
сформировавшиеся в европейских немецких колониях российской 
империи. пашенное земледелие и животноводство составляли основу 
традиционного хозяйства немцев. главной земледельческой культурой 
немцев в степном крае и туркестане являлась пшеница, а также овес, 
просо, ячмень, картофель, бобовые, реже – кукуруза, лен и бахчевые. 
в туркестане немцы пытались выращивать горчицу, анис и сладкий 
сорго156. и если в южных регионах (например, в аулиеатинском или 
Чимкентском уездах сыр-дарьинской области туркестанского края) 
климатические условия позволяли немцам эффективно заниматься 
земледелием и на неорошаемых землях, то в степном крае им 
приходилось сложнее. достаточно суровые природно-климатические 
условия степной зоны (холодные зимы, частые засухи в летний период), 
острый вопрос с водоснабжением (орошением), нехватка земель для 
пастбищ, сенокосов, водопоев для скота – эти и другие проблемы 
значительно осложняли адаптацию хозяйства и хозяйственных занятий 
немцев к новым условиям проживания. тем не менее, уже через 10-15 
лет после переселения немецкие хозяйства окрепли, стали образцовыми 
и доходными в регионах: «…с присущей любовью к труду в короткое 
время немцам удалось организовать прекрасное культурное зерново-
скотоводческое хозяйство и вместе с тем оживить унылый ландшафт 
степи своими чудными садами-колониями. жилые и хозяйственные 
постройки здесь буквально утопают в зелени…многие из них развели 
фруктовые и ягодные сады. так, например, прекрасный сад принадлежит 

156 Кригер В.Э. Рейн-Волга-Иртыш. С.31. 
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гражданину петру яковлевичу крикеру в равнополье. у него отлично 
развился крыжовник – до 500 кустов, есть яблони «антоновка», легко 
переносящие местную суровую зиму…»157. 

в немецких поселках и туркестана, и степного края немцы 
занимались не только разведением крупного рогатого скота, 
свиноводством и овцеводством, они также проводили большую 
племенную работу, выводили новые породы крс и лошадей. в начале 
хх в. в меннонитских колониях таласской долины была выведена 
аулиеатинская порода крупного рогатого скота и улучшена порода 
лошадей158. по данным сельскохозяйственной переписи 1916 г. в 
павлодарском уезде в лютеранском п. розовка насчитывалось 777 
голов скота, из них 228 – лошадей, 218 – крс, 29 – овец, 302 – свиньи, 
а в меннонитском поселке равнопольское – 493 голов скота, из них 178 
– лошадей, 144 – крс, 4 – козы и 167 – свиней159. если первоначально 
животноводство в хозяйствах немцев играло вспомогательную роль, как 
и различные ремесла, то к середине 1920-х гг. в некоторых хозяйствах 
немцев семипалатинской области, в частности в п. мариенбург 
бель-агачского района, соотношение между зерновым хозяйством и 
животноводческим в процентах составляло 65 и 35% соответственно; в 
поселке были представлены немецкая, полукровно-немецкая и местная 
породы крупного рогатого скота160. в южных регионах казахстана 
разведение лошадей и крупного рогатого скота стало иметь для многих 
немцев самостоятельное хозяйственное значение: «..у некоторых 
зажиточных крестьян, как корнелиуса янцена-старшего, аарона дика 
и корнелиуса валла имелись значительные стада породистых лошадей 
верхового типа…улучшенный скот продавался по всей сырдарьинской 
области и за ее пределами…».161

немецкие крестьяне занимались мелким ремесленным 
производством и промыслами. во многих поселках были кузницы, 
столярные мастерские, мельницы.

в течение короткого времени большинство немецких хозяйств стало 
высокотоварными, чему способствовала помощь материнских колоний, 
а также практика общинной взаимовыручки, создание кооперативов, 
товариществ. в начале хх в., как в северо-восточных, так и южных 

157 Из истории немцев Павлодарского Прииртышья. – Павлодар: ЭКО, 2015. С.25.
158 Кригер В.Э. Указ. соч. С.29.
159 ЦГА РК Ф. 460. О. 1. Д. 66. ЛЛ.6.
160 Бургардт Л.А. Материлы земельных упралений по землеустройству в 1920-е 

годы как источник по истории немецких поселений в Казахстане // Немцы Сибири: 
история и культура: материалы IV междунар. науч.-практ. конф., г. Омск, 29-31 мая 
2002 г. – Новосибирск: Изд-во Инт-та археологии и этнографии СО РАН, 2003. С.24.

161 Кригер В.Э. Указ.соч. С.29.
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регионах казахстана, помимо изготовления молочных продуктов 
в домашнем подворье, у немцев существовали потребительские 
кооперативы, занимавщиеся переработкой молока и изготовлением 
масла, различных видов сыра и пр. например, в 1909 г. в с. романовка 
был открыт единственный в туркестанском крае маслозавод, где 
имелось и сыроваренное отделение. в 1912 г. в немецких колониях 
аулиеатинского уезда сыр-дарьинской области действовало 4 
сыроваренных и 6 маслобойнных заведений кустарного типа162; в первой 
половине 1920-х гг. в меннонитских селах павлодарского уезда были 
созданы различные формы кооперации, которые в том числе занимались 
переработкой мясомолочной продукции и изготовлением масла, сыра, 
колбас163. 

земельные реформы 1920-х гг., национализация и коллективизация 
нанесли ущерб традиционному немецкому хозяйству: исчез 
традиционный тип немецкого поселения – хутор, были нарушены 
привычные хозяйственные и общинные связи. во второй половине 
хх в., несмотря на активные процессы межэтнической интеграции, 
немецкие совхозы и колхозы сохранили традиционную специализацию 
хозяйств, а некоторые из них стали флагманами сельскохозяйственного 
производства республики, как, например, колхоз «30 лет казахской 
сср» в павлодарской области. под руководством я.г. геринга колхоз 
превратился в передовое, экономически крепкое хозяйство, стал 
опорно-показательным в области и республике по высокой культуре 
поливного земледелия и животноводства. 

дома и хозяйственные постройки немцев в казахстане, как и 
в других регионах проживания, всегда отличались от поселений и 
жилищ окружающего населения. существовали такие понятия, как 
«немецкий дом», «немецкая деревня, поселок». в таком типе немецкого 
жилища сохранялись традиции всех прежних мест проживания немцев 
до переселения их на территорию казахстана. однако, начиная со 
второй половины хх в. различия между типом немецкого жилища и 
жилищем окружающего населения постепенно стирались. оставались 
значительные различия только в планировке усадьбы, дома, во внешней 
отделке, наружных украшениях, а также в деталях интерьера.

обычно немецкий поселок состоял из 2-3 улиц, которые 
располагались с юга на север, дома строились в ряд. в центре селения, 
в меннонитских поселках, в частности, находился молитвенный дом и 
школа (зачастую это было одно здадние), позже (в советский период) – 
клуб и магазин.

162 Там же. С.28.
163 Подопригора Ю.И. Указ. соч. С.30.
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первыми (временными) жилищами немецких переселенцев были 
землянки. выкапывали яму в земле, выкладывали из дерновых пластов 
стенку высотой в 2-3 фута (60-90 см), спереди оставляли проем для 
окна, сзади дверь, накрывали скошенной травой164. первые постоянные 
дома немцы строили из самана, кирпича-сырца и целинного пласта. 
саманные дома были менее теплыми, но более долговечными, чем 
пластянки. так, в павлодарском меннонитском с. константиновка 
к 1922 г. насчитывалось 36 пластовых и саманных домов165. очень 
редко, но строились и рубленные дома. например, у переселенцев в с. 
забаровка павлодарского уезда возникла проблема со строительными 
материалами, т.к. г. павлодар находился в 100 км от участка, а леса 
рядом не было: «…абрам абрамович унру купил готовый сруб дома 6 х 6 м 
с доставкой до места…потом покупал материал дополнительно и, в конце 
концов, построил дом 6 х 10 м»166. в последующие годы, когда кирпич 
стал доступным материалом, стали строить кирпичные дома. в немецких 
поселках кустанайского уезда основным строительным материалом был 
камень167. размеры жилища составляли 3 х 8 м, 4 х 10 м. дома снаружи 
обмазывали глиной и белили. Фундамент делали из камня, погреб – тоже. 
в центре дома находилась кухня, а в центре кухни – печь-голландка. 
на улицу (на запад) выходила короткая сторона дома с одним окном, 
длинная сторона дома с двумя окнами и входом в дом была обращена 
на юг. сарай пристраивался к короткой стороне дома, обращенной на 
восток. напротив дома строилась летняя кухня, к которой примыкали 
хозяйственные постройки. внутри дома из настенных украшений 
были «шпрухи» (красочно оформленные изречения религиозного 
содержания), часы и семейные фотографии. особое внимание немецкие 
женщины уделяли внешнему виду кровати: красиво застилать кровать, 
используя пуховые перины, подушки, постельное белье с вышивкой и 
кружевом – было особым искусством. вышивать и готовить пищу умели 
все немецкие женщины.

национальная кухня – один из существенных и наиболее устойчивых 
элементов культуры каждого народа. несмотря на то, что в современный 

164 Из истории немцев Павлодарского Прииртышья. С.49-50.
165 Яковенко Ю.И. (Подопригора Ю.И.) Музей с. Константиновка: история и 

современное положение // Сибирская деревня : история, современное состояние, 
перспективы развития: сб. науч. тр. – Омск, 2002. Ч. 2. С.71-73.

166 Адам Я.В. Из истории семьи Унру // Немцы Сибири : история и культура: 
материалы IV междунар. науч.-практ. конф., г. Омск, 29-31 мая 2002 г. – Новосибирск: 
Изд-во Инт-та археологии и этнографии СО РАН, 2003. С.5.

167 Буданова Ю.П. Первые немецкие поселки в Кустанайском уезде. Село 
Надеждинка. История по материалам архивных документов и воспоминаний коренной 
жительницы села М.Я. Гофман (Белоусько) // Немцы Сибири: история и культура: 
материалы VI Международной науч.-практ. конф. – Омск: Издательский дом «Наука»; 
изд-во ОмГПУ, 2010. С.189.
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период произошли изменения в составе потребляемых продуктов и блюд, 
в способах приготовления, приемах и семантике пищи, и в начале ххI в. 
у немецкого населения казахстана сохраняются элементы традиционной 
модели питания немцев. большая часть продуктов не изготавливается, 
а покупается, многие блюда из праздничного меню (рождественского, 
пасхального и пр.) перешли в ежедневное. на национальную кухню 
немцев казахстана большое влияние оказали традиции питания 
окружающих народов: «…у русских мы научились варить щи, готовить 
пельмени, блины и пирожки. в годы ссылки в республики средней азии 
мы научились готовить бешбармак, плов, хе, печь баурсаки и чак-чак. 
от украинцев переняли такие блюда, как борщ и свыше десяти сортов 
вареников…»168.

основу пищевого рациона немцев в казахстане составляют 
молочные, мясные и мучные продукты. традиционные немецкие 
блюда отличаются высокой калорийностью. из молочных продуктов 
употребляют сливки, простоквашу, творог, изготавливают масло и сыр.

из мясных блюд немцы отдают предпочтение блюдам из свинины, 
мяса птицы, реже говядины, баранины и конины. употребляют блюда 
из варенного и тушеного мяса (мясные бульоны, тушеные свиные 
ребрышки, тушеная утка и пр.). в праздничные дни, например, в 
пасхальное воскресенье, подают блюда из жареного мяса: жареную 
курицу с отварным, а потом и поджаренным картофелем, курицу  
«7 швабов», гусь по-берлински, отбивные котлеты с яблоками и пр. 

в ежедневный рацион немцев казахстана входят различные супы: 
куриная лапша («нудльзуппе»), суп с клецками, «бонензуппе», айнтопф, 
картофельный, грибной, чечевичный суп, густой мучной суп, сладкий суп 
из фруктов («шницзуппе»); а также бюда из капусты и картофеля: капуста 
с пампушками «краут унд прай», клейс-картофель, каротофельная 
запеканка («хоппель-поппель») и др.

если раньше немецкие хозяйки ежедневно пекли хлеб из 
пшеничной муки, то сегодня его предпочитают покупать. тем не менее, 
собственноручно приготовленные изделия из теста (пироги, булочки, 
печенье др.) пользуются большой популярностью, например, различные 
виды «кухен» («цукеркухен», «пфанкухен», «ривелькухен»), яблочный 
штрудель, крепель и др. 

национальным напитком немцев является кофе. раньше его 
изготавливали в домашних условиях из жареных зерен ячменя, 
пшеницы, добавляя сушеные морковь, фасоль, горох, и он назывался 
кофе «припс»: «…в дни, когда праздников уже не было, бабушка 

168 Рецепты народной кухни этнических немцев Казахстана. – Алматы: Ассо-
циация общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение», 2013. С.11.
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соскребала горелый хлеб или специально зажаривала сухари, их мололи 
и заливали кипятком, и это был, в общем-то, часто употребляемый 
кофе…»169. сегодня немцы чаще стали употреблять чай, кисель, квас.

3.5 Этнокультурное развитие

в конце хIх – начале хх. в., у немцев, проживающих в замкнутых от 
иноэтнического влияния компактных сельских поселениях, сохранялись 
элементы архиичных форм традиционной культуры, например, в 
календарной обрядности, в фольклоре и т.п. в последующий период 
истории культура народов, проживающих в ссср, должна была 
соответствовать установленному образцу: национальная - по форме, 
социалистическая - по содержанию. советские немцы не являлись 
исключением. помимо этого, на культурное развитие немецкого 
населения повлияло дискриминационное положение советских 
немцев в ссср после 1941 г. существовал запрет на все формы 
творческого самовыражения немцев: родной язык, литературу, театр 
и т.д.170, отсутствовали немецкие самодеятельные художественные 
коллективы вплоть до конца 1950-х гг. ситуация изменилась в 
начале 1960-х гг., когда началась политическая реабилитация 
советских немцев и партийно-государственные органы приняли ряд 
мер, направленных на усиление политической, образовательной и 
культурной работы среди немецкого населения ссср, в том числе 
немцев казсср. в 1958 г. началось радиовещание на немецком языке, 
в 1966 г. у немцев казахстана появляется газета на немецком языке 
«Freundschaft». к 1976 г. в казахстане уже насчитывалось 279 немецких 
самодеятельных коллективов171. организованный в карагандинской 
филармонии в 1968 г. эстрадно-вокальный ансамбль «Фройндшафт» 
являлся вдохновителем создания немецких творческих коллективов 
не только в казахстане, но и в других местах компактного проживания 
немцев в ссср. особую роль в национально-культурном возрождении 
сыграл немецкий драматический театр открытый в 1980 г. в г. темиртау. 
по мнению представителей немецкой интеллигенции «театр стал 
стал рупором национального возрождения немцев...огромные усилия 
режиссеров, драматурга, композиторов и актеров были направлены на 
возрождение национального самосознания, на сохранение этничности, 

169 Там же. С.10.
170 Везель С.К. Фестивали народно-художественного творчества немцев 

Казахстана (50-90-е гг.) // Культура немцев Казахстана: история и современность: 
материалы междунар. науч. конф. – Алматы: Ассоциация общественных объединений 
немцев Казахстана «Возрождение», 1999. С.138. 

171 Вензель С.К. Указ. соч. С.142.
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на реабилитацию, на восстановление справедливости и равноправия 
с другими народами...»172. в январе 1988 г. впервые в темиртау на базе 
немецкого театра прошел I всесоюзный фестиваль немецкого народного 
творчества, стимулировавший дальнейшее развитие немецких 
творческих коллективов и ставший очередной вехой в культурном 
развитии советских немцев. 

и в современный период в городах казахстана проводятся 
фестивали немецкой культуры, функционируют самодеятельные 
творческие коллективы, молодежные театры. так, например, с 2010 г. 
в астане при немецком молодежном клубе действует социальный театр 
«диамант». осенью 2015 г. в алматы состоялся VIII международный 
немецкий фольклорный фестиваль, в котором приняли участие более 300 
немцев из разных стран снг. несмотря на в целом успешное проведение 
данного культурного мероприятия, экпертами была обозначена 
проблема сохранения и возрождения фольклорного направления 
как значимой части культурного наследия немцев, проживающих в 
казахстане173. в ходе социологических исследований выяснилось, что 
в современный период именно праздники и дни культуры, наряду с 
теле- и радиопередачами, кино, газетами и журналами на немецком 
языке для немцев казахстана являются наиболее важными атрибутами 
культурной жизни, через которые транслируется и сохраняется 
этническая идентичность174. стоит отметить, что расширение культурных 
связей и контактов с германией повлияло на развитие современных 
форм этнической культуры немцев в казахстане. обращение к культуре 
германии позволяет немцам чувствовать себя немцами. так, например, 
сегодня у немцев казахстана популярно празднование октоберфеста, 
вайнфеста («дня вина») и т.д. 

в настоящий период наблюдается рост этнического самосознания 
немцев казахстана, обусловленного социально-политическими 
процессами в рк и проявляющегося в их самоорганизации. 
самоорганизация является одним из консолидирующих факторов 
этнического развития немецкого населения в рк. этнокультурные 
центры, общественные объединения создают возможность сохранения 
и трансляции этнической культуры, изучения немецкого языка, 
проявления этнической идентичности.

172 Штейнмарк Р. Роль Немецкого драматического театра / Воспоминания 
казахстанских немцев. К 25-летнему юбилею национального движения 
«Возрождение». – Алматы, 2014. С.48.

173 Казаков О. Конструктивное взаимодействие как путь решения многих 
проблем: http://www.wiedergeburt.kz/index.php/etnokultur/блог-эксперта-по-этокуль-
тур ным-вопросам (дата обращения: 10.09.2016)

174 Курганская В.Д., Дунаев В. Ю. Указ. соч. С.186.
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в марте 1989 г. в москве было создано общественно-политическое 
и культурно-просветительское объединение – общество советских 
немцев «возрождение», главной целью которого являлось «содействие 
руководству страны в обеспечении полной реабилитации советского 
немецкого народа, в восстановлении его автономной республики на 
волге и национальных районов в тех местах нынешнего компактного 
проживания советских немцев, где будет выражено желание и где 
имеются возможности для создания таковых»175. в июне этого же года 
в алма-ате было создано республиканское общественно-политическое 
и культурно-просветительское общество советских немцев «возрож-
дение», позже переименованное в ассоциацию общественных 
объединений немцев казахстана «возрождение» («Wiedergeburt»). 
в настоящее время в ассоциацию входят региональные общества, 
основные направления деятельности которых связаны с возрождением, 
сохранением исторического и культурного наследия, традиций, обычаев, 
языка этнических немцев казахстана, с поддержкой малообеспеченных 
граждан, а также с развитием всестороннего сотрудничества с 
немецкоязычными странами. в современный период ассоциация немцев 
«возрождение», как активная часть гражданского общества, стремится 
к усилению своей роли как в жизни всего гражданского общества 
казахстана, так и в развитии казахстанско-германских отношений.

в октябре 1992 г. избран совет немцев казахстана, который 
является членом европейского союза нацменьшинств. при поддержке 
правительства германии 25 августа 1994 г. в алма-ате был открыт 
немецкий дом – культурный и общественный центр немецкого 
меньшинства республики, центр по организации и осуществлению мер 
помощи этническим немцам при финансовой поддержке Фрг. с 1992 г. в 
рк работает ежегодная казахстанско-германская межправительственная 
комиссия по вопросам немцев, проживающих в казахстане. 21 октября 
1993 г. кабинет министров рк утвердил «комплексную программу 
возрождения немцев, проживающих в республике казахстан». 
продолжением этой программы является постановление правительства 
республики казахстан от 23 апреля 1997 г. «о дополнительных 
мероприятиях по этническому возрождению немцев, проживающих 
в республике казахстан». 31 мая 1996 г. правительства казахстана 
и германии заключили соглашение о сотрудничестве по поддержке 
граждан республики казахстан немецкой национальности. с 1995 г.  
ассоциация немцев казахстана принимает активное участие в 
деятельности ассамблеи народа казахстана. 

175 Гартунг Ю.А. Современные проблемы советских немцев (доклад на 
Павлодарской областной учредительной). Павлодар, 1990. С.30.
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сегодня акцент политики правительства германии, по отношению 
к этническим немцам, оставшимся в рк, сделан на адаптации немцев к 
новым условиям при финансовой и национально-культурной поддержке 
германии. появление немцев-предпринимателей, бизнесменов 
в пищевой промышленности, аграрном секторе и других сферах 
экономики казахстана – яркий пример такой адаптации. объяснить 
появление такой группы успешных немцев-бизнесменов можно, в том 
числе и активной, успешной хозяйственной деятельностью в недавнем 
советском прошлом немцев казахстана, а также отношением к труду 
и трудовой этикой в ментальности немцев. предпринимательство 
– это особый стиль хозяйствования, которому присущи принципы 
новаторства, антибюрократизма, постоянной инициативы, ориентации 
на нововведения в процессе производства, маркетинга и т.д. 
предпринимательство активно воздействует на социальную структуру 
и формирует новые социальные отношения и институты гражданского 
общества. в современный период предпринимательство – это не 
только извлечение прибыли и создание капитала, а также социальная 
многовекторность, в том числе и социальная ответственность бизнеса 
за развитие государства и гражданского общества, экономическую и 
политическую модернизацию общества. в таких регионах казахстана 
как акмолинская, алматинская, карагандинская, павлодарская 
области немецкие предприниматели оказывают поддержку не только 
немецким общественным объединениям, но и берут на себя социальную 
ответственность в проекции на всех жителей региона. 

активно развивает экономические, политические, культурные 
отношения между двумя странами казахстано-германская 
ассоциация предпринимателей (кгап) – международное объединение 
предпринимателей казахстана и германии, созданное в 2004 и на 
сегодняшний день получившее признание со стороны правительств 
германии и казахстана. кгап является учредителем казахстано-
германского делового совета, активно участвует в формировании 
благоприятного бизнес-климата, а также в привлечении инвестиций в 
казахстан. ассоциация на регулярной основе организует диалог между 
представителями бизнеса и органами власти и управления, проводя 
ежегодный Форум инвесторов германии в казахстане. 

руководствуясь принципами государственно-частного партнёрства, 
а также государственной программой форсированного индустриально-
инновационного развития, кгап содействует развитию бизнес-
инициатив участников ассоциации. в состав членов кгап входят 32 
компании - как крупные, так и небольшие, которые заняты в разных 
сферах деятельности (пищевая промышленность, производство 
оборудования для агропромышленного комплекса, производство 
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сельскохозяйственной продукции, производство мебели, торговля, 
телекоммуникации, добыча нефти и нефтепродуктов и т.д.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в современный период в республике казахстан – полиэтничном 
государстве – проживают представители более чем 130 этносов, 
в том числе и немцы. в таких условиях одной из приоритетных 
задач государства и гражданского общества является обеспечение 
межэтнического и межконфессионального согласия в республике, 
достижение которого невозможно без изучения историко-культурного 
наследия народов, населяющих казахстан. 

история формирования немецкого населения казахстана начи-
нается в конце хIх в., когда были основаны первые немецкие поселки 
в различных регионах казахстана. после 1941 г. большая часть этни-
ческих немцев ссср оказалась на территории казахстана в резуль-
тате насильственной депортации советских немцев из поволжья, 
кавказа, украины и других мест их компактного проживания. на долгие 
годы земля казахстана стала новой родиной нескольким поколениям 
советских немцев. многие немецкие колхозы и совхозы стали образцами 
передовых хозяйств, немцы-ученые, деятели культуры и искусства 
внесли значительный вклад в экономическое социальное и культурное 
развитие казахстана. эмиграция 1990-х гг. резко уменьшила количество 
немецкого населения в республике казахстан. сегодня, когда активная 
эмиграция прекратилась, немцы занимают 7 по численности место в рес-
публике казахстан, относятся к одному из крупных этносов казах стана и 
переживают период поиска нового вектора этнического развития. 

председатель ассоциации немцев а.Ф. дедерер, считает, что 
«современный человек свободен, он вправе выбирать для проживания 
страну, где существовать комфортнее. однако всегда найдутся люди, и 
они есть среди этнических немцев, которые не пойдут по легкому пути, 
не станут выбирать спокойного существования, а направят усилия на 
то, чтобы изменить то общество, ту страну, в которой волею судеб ему 
довелось родиться, вырасти, жить… сегодня нельзя останавливаться на 
достигнутом,…необходимо заниматься воспитанием детей и молодежи 
в духе немецкой ментальности, стремясь к сохранению языка и 
самобытных качеств немецкого народа, активно включаться в процесс 
модернизации казахстанского гражданского общества»176. 

176 Дедерер А.Ф. Идеи равенства, справедливости и гуманизма / Воспоминания 
казахстанских немцев. К 25-летнему юбилею национального движения 
«Возрождение». – Алматы, 2014. С.13.



118

ПодоПригора Юлия ивановна

в современный период политические и общественные лидеры 
республики казахстан и германии говорят о том, что немецкие 
переселенцы из казахстана стали своеобразным мостом между 
германией и казахстаном. 

президент республики казахстан н.а. назарбаев считает, что 
«успех сотрудничества между казахстаном и германией простирается не 
только в политической и экономической прагматике. есть капитал более 
надежный – люди, «живой мост народной дипломатии и культурного 
обмена». это сотни тысяч немцев, уехавших когда-то из казахстана 
на историческую родину. это и немцы, проживающие в казахстане 
сегодня…»177. в июле 2015 г. н.а. назарбаев от имени бывших граждан 
казахстана немецкой национальности был награжден золотым знаком и 
почетной грамотой союза переселенческих организаций германии.

177 Вечерняя Астана © wwww.vechastana.kz.: http://vechastana.kz/20-let-
assamblee-naroda-kazakhstana/1001402-na-kazakhskoy-zemle-nemetskiy-narod-obrel-
vtoruyu-rodinu (дата обращения: 12.09.2015)



Приложения

119

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. алдажуманов к.с. о депортации немецкого населения в казахстан 
(1941–1945 гг.) // Aus Sibirien – 2005: науч.-информ. сб., посвященный 60-летию 
окончания второй мировой войны и 75-летию тюмен. гос. ун-та. – тюмень, 2005. 
– с.2-28.

2. алдажуманов к.с. расселение депортированных немцев в казахстане в 
1941–1945 гг. // история немцев центральной азии: материалы междунар. науч.-
практ. конф. алматы, 10 окт. 1997 г. – алматы, 1998. – с. 113-119.

3. алексеенко н.в. население дореволюционного казахстана: (чис-
ленность, размещение, состав). 1870–1914 гг. – алма-ата, 1981. – 111 с.

4. бабасян н. «не надо путать иммиграцию с туризмом»: выходцы из рос-
сии с трудом приживаются в современной германии // известия. – 2003. – 14 
нояб. – с.3. 

5. балгимбаев а. нация и национальная идея // казахстанская правда. 
–2008. – 11 сент. – с.3.

6. барбашина э.р. актуальные проблемы исследования современ-
ных миграционных процессов российских немцев в сибири // мигра ционные 
процессы среди российских немцев: исторический аспект: материалы междунар. 
науч. конф. (анапа, 26-30 сент. 1997 г.). – м., 1998. – с.431–441.

7. барбашина э.р. об этническом будущем российских немцев: 
сохранение, трансформация, ассимиляция // ключевые проблемы истории 
российских немцев: материалы х междунар. науч. конф. «междунар. ассоциации 
исследователей истории и культуры российских немцев». – м., 2004. – с.162-177.

8. барбашина э.р. страницы из истории этнической культуры (этносо цио-
логические заметки) // культура: информ.-метод. бюл. немцев сибири. – 2006. – 
№ 10. – с.35-39.  

9. бекмаханова н.е. многонациональное население казахстана и кирги-
зии в эпоху капитализма (60-е годы хIх в.-1917 г.) / н.е. бекма ханова. – м.: 
наука, 1986. – 250 с.

10. белковец л.п. большой террор и судьбы немецкой деревни в сибири: 
конец 1920-х - 1930-е гг. – м. : IVDK, 1995. – 320 с.

11. брук с.и., смирнова т.б. немцы / с.и. брук, т.б. смирнова // народы 
россии: энциклопедия. – м., 1994. – с.246-249.

12. бруль в.и. немцы в западной сибири / в.и. бруль. – топчиха, 1995. – Ч. 
1. – 191 с.

13. буданова Ю.п. роль музея в сохранении историко-культурного наследия 
этнических немцев казахстана // материалы междунар. науч.-метод. конф. 
«научное сообщество этнических немцев в средней азии и россии: современное 
состояние и перспективы», 23-24 окт. 2008 г. – караганда, 2008. – с. 153-156.

14. бургарт л.а. влияние особенностей размещения немецкого населения 
в казахстане на «индекс» этнического окружения (1959–1999 гг.) // российские 
немцы в инонациональном окружении: проблемы адаптации, взаимовлияния, 
толерантности: материалы междунар. науч. конф. саратов, 14-19 сент. 2004 г. – 
м., 2005. – с.192-203.

15. бургарт л.а. из истории немецких поселений в восточном казахстане 
(начало хх века-1941 гг.) / л.а. бургарт. – усть-каменогорск: изд. немецкого 
культурного центра вко, 1999. – 72 с.



120

Қосымшалар

16. бургарт л.а. немцы в восточном казахстане в 1941-1956 гг.: депортация 
и жизнь в условиях режима спецпоселения: конспект лекций / л.а. бургарт. – 
усть-каменогорск: изд. немецкого культурного центра вко, 1997. – 253 с.

17. бургарт л.а. немецкое население казахстана в конце XIX-хх вв.: (по 
материалам всеобщих переписей населения 1897-1999 гг.) / л.а. бур гарт. – усть-
каменогорск: универсальное сервисное агентство, 2002. – 230 с. 

18. бургарт л.а. сельское немецкое население казахстана в хх веке: 
основные этнодемографические характеристики (по материалам всеобщих 
переписей населения) // ключевые проблемы истории российских немцев: 
материалы х междунар. конф. междунар. ассоциации исследователей истории и 
культуры российских немцев. – м., 2004. – с.473-500.

19. в степи далекой. поляки в казахстане. – познань, 1997. – 144 с.
20. вейлерт а.а. немецкая диалектология (сбор и статистическая обработка 

материала): учеб. пособие. – м.: изд-во моск. обл. педагог. ин-та, 1980. – 100 с. 
21. вера. этнос. нация. религиозный компонент этнического созна ния. –м.: 

культурная революция, 2007. – 368 с. 
22. вибе п.п. образование и становление немецких колоний в западной 

сибири в конце хIх - начале хх вв. // немцы. россия. сибирь: сб. статей. – омск, 
1996. – с.5-58. 

23. вибе п.п. переселение немцев-колонистов в степной край в конце 
XIX – начале XX вв.: (на примере акмолинской и семипалатинской областей) // 
история немцев центральной азии: материалы междунар. науч. конф. (алматы, 
10 окт. 1997 г.). –  алматы, 1998. – с.19-31.

24. волкова и. история учит // звезда прииртышья. – 2006. – 6 июня. –с.3.
25. волкова т.п. взаимоотношения немецкого населения казах стана и 

органов власти в конце 20-х – начале 30-х годов // история немцев центральной 
азии: материалы междунар. науч.-практ. конф. алматы, 10 окт. 1997 г. – алматы, 
1998. – с.93-104.

26. вормсбехер г. как мы представляем себе восстановление немецкой 
асср // сэ. – 1989. – №6. – с.29-35.

27. воспоминания казахстанских немцев. к 25-летнему юбилею нацио-
нального движения «возрождение». – алматы, 2014. – 65 с.

28. гартунг Ю.а. современные проблемы советских немцев (доклад на 
павлодарской областной учредительной) / Ю.а. гартунг. – павлодар, 1990. –45 с.

29. геринг я.г. село родное / я.г. геринг. – алма-ата: кайнар, 1983. – 184 с.
30. герман а.а., т.с. иларионова, и.р. плеве. история немцев россии: учеб. 

пособие – м.: изд-во «мснк-пресс», 2005. – 544 с.
31. германия – центральная азия – диалог культур: история, совре мен ность, 

перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., алматы,1-2 нояб. 2001 
г. – алматы, 2002. – 290 с.

32. гентшке в.л. меннониты в туркестане: конец хIх – хх вв. (по материалам 
центрального государственного архива республики узбекистан) // российское 
государство, общество и этнические немцы: основные этапы и характер 
взаимоотношений (хVIII - хх вв.): материалы хI междунар. науч. конф. москва, 
1-3 нояб. 2006 г. – м., 2007. – с. 168-176.

33. громыко м.м. этнографическое изучение религиозности народа: 
заметки о предмете, подходах и особенностях современного этапа исследований 
// эо. – 1995. – №5. – с.77-83.

34. депортация народов и проблема прав человека: материалы семинара. 
алматы, 12 июня 1997 г. – алматы, 1998. – 82 с.



Приложения

121

35. дзвонковский р. SAC. римско-католическая церковь в ссср. 1917-1939 
гг.: исторический очерк / р. дзвонковский. – люблин, 1997. – 239 с.

36. дик в. свет евангелия в казахстане. история возвещения еван гелия и 
распространения общин баптистов и меннонитов в казахстане (первая половина 
хх века) / в. дик. – Штайнхаген: Samenkorn, 2003. – 384 с. 

37. дик п.Ф. особенности религиозности протестантов немецкой нацио-
наль ности и пути ее преодоления: автореф. дис. … канд. филос. наук / п. Ф. дик. 
– л., 1988. –  с.18

38. дингес г.г. к изучению говоров поволжских немцев (результаты, задачи, 
методы) // наследие и региональные исследования: сб. науч. тр. –саратов, 2005. 
– с.13-20.

39. дингес г.г. о русских словах, заимствованных поволжскими немцами 
до 1876 года // наследие и региональные исследования: cб. науч. тр. –саратов, 
2005. – с.24-78.

40. дынгес а.а. идентификация российских немцев в украине соседними 
этносами // российские немцы в инонациональном окружении: проблемы 
адаптации, взаимовлияния, толерантности: материалы междунар. науч. конф. 
саратов, 14-19 сент. 2004 г. – м., 2005. – с. 170-175. 

41. евангелическо-лютеранская церковь в россии, на украине, в казахстане 
и средней азии: 1994-1999 гг. – спб., 2000. – 128 с.  

42. ерофеева и.в. конфессиональный процессы среди немецкого насе-
ле ния казахстана во второй половине XVIII – начале хх вв. //  история 
немцев центральной азии: материалы междунар. науч. конф. алматы,  
10 окт. 1997 г. – алматы, 1998. – с.52-65.

43. ерофеева и.в. типы миграций немцев в казахстан в дорево люционный 
период // миграционные процессы среди российских немцев: исторический 
аспект: материалы междунар. науч. конф. анапа, 26-30 сент. 1997 г. – м., 1998. – 
с.159-173.

44. ерофеева и.в. Формирование татарской, немецкой, польской и других 
диаспор // история казахстана: народы и культуры: учеб. пособие. –алматы, 
2001. – с.230-244.

45. жирмунский в.м. немецкая диалектология / в.м. жирмунский. – л.: 
наука, 1956. – 636 с.

46. жукова л.и. к истории римско-католического костела в ташкенте // 
роль религиозных конфессий в жизни немцев центральной азии: материалы 
междунар. науч.-практ. конф. (30-31 окт. 2002 г.). – алматы, 2002. – с.225–226.

47. забвению не подлежит: сб. архивных документов. – павлодар, 1997. – 
260 с.

48. золовкин с. «пусть меняется листва. корни должны оставаться» // 
казахстанская правда. – 2004. – 1 мая. – с.3.

49. золовкин с.с. запада на восток и обратно // казахстанская правда. – 
2004. – 13  авг. – с.3.

50. зубов а. возвращение русского немца. сказочная страна растая ла, как 
дым // аргументы и факты. – казахстан, 2008. – 11-18 июля. – с.7.

51. иванов в.а. евангельские христиане-баптисты в казахстане: некоторые 
аспекты развития государственно-религиозных отношений // свобода совести в 
россии: исторический и современный аспекты: сб. статей. – м., 2007. – вып. 5. – 
с.164-177.



122

Қосымшалар

52. иванов в.а. роль религии в сохранении самобытности немцев казах-
стана // Aus Sibirien – 2005: науч.-информ. сб., посвященный 60-летию оконча ния 
второй мировой войны и 75-летию тюмен. гос. ун-та. – тюмень, 2005. – с.58-62.

53. иванов в. религии казахстана: справочник / в. иванов, я. тро фимов. – 
алматы: вШп «әдiлет», 1999. – 142 с.

54. иванов в.а. религии в казахстане : справочник / в.а. иванов,  
я.Ф. трофимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – алматы : аркаим, 2003. – 238 с.

55. из истории немцев казахстана (1921-1957 гг.): сб. документов: ар хив 
президента республики казахстан. – алматы - м.: готика, 1997. – 376 с.

56. из истории немцев павлодарского прииртышья./ сост. болтина в.д., 
покидаева т.е., Шевелёва л.д. – павлодар: эко, 2015. – 784 с.

57. из почты президента : ваш решающий вклад // казахстанская правда. – 
2007. – 8 марта. – с.3.

58. иноятова д. ак-мечетские меннониты // российское государ ство, 
общество и этнические немцы: основные этапы и характер взаимоотношений 
(хVIII–хх вв.): материалы хI междунар. науч. конф. москва, 1-3 нояб. 2006 г. – м., 
2007. – с.176-189.

59. ипатов а.н. меннониты: (вопросы формирования и эволюции этно кон-
фессиональной общности) / а. н. ипатов. – м.: мысль, 1978. – 213 с. 

60. история казахстана: народы и культуры: учеб. пособие. – алматы: дайк-
пресс, 2001. – 600 с.

61. история немцев центральной азии: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. алматы, 10 окт. 1997 г. – алматы: тоо «комплекс», 1998. – 296 с.

62. история российских немцев в документах. – м.: готика, 1993. – т. 1: 
(1763-1992 гг.). – 480 с. 

63. история российских немцев в документах. – м.: готика, 1994. – т. 2: об-
щественно-политическое движение за восстановление нацио нальной государ-
ственности (1965-1992 гг.). – 510 с.

64. к истории христианства в средней азии. – ташкент: узбекистон, 1998. – 274 с.
65. кадацкая н.в. эмиграция немцев казахстана в германию в конце 

хх – начале ххI вв.: (социокультурный аспект) // культура и интел ли генция 
меняющихся регионов россии: хх век: интеллектуальные диалоги: ххI век. 
россия – сибирь – казахстан: материалы VI всерос. науч. и науч.-практ. конф. с 
междунар. участием (омск, 3-5 окт. 2006 г.). – омск, 2006. – с.264-266.  

66. казахская сср. административно-территориальное деление на  
1 января 1968 года. – алма-ата: казахстан, 1968. – 110 с. 

67. калышев а.б. культура и быт современного сельского населения павло-
дарского прииртышья: автореф. дис. … канд. ист. наук / а.б. калы шев. – алма-
ата, 1989. – 26 с.

68. калышев а.б. структура и тип семьи у немцев семиречья // история 
немцев центральной азии: материалы междунар. науч.-практ. конф. алматы, 10 
окт. 1997 г. – алматы, 1998. – с.165-170.

69. квятковский о. «немецкий дом» уже не продается. глазами евразийца 
// казахстанская правда. – 2008. – 25 августа. – с.1.

70. кертинг а.р. германия и казахстан – 10 лет дипломатических отно-
шений. итоги // казахстан и современный мир. – 2001. – № 1. – 2001. – с.53-63.

71. ключевые проблемы истории российских немцев: материалы х 
междунар. конф. «международные ассоциации исследователей истории и 
культуры российских немцев». – м.: мснк-пресс, 2004. – 544 с. 



Приложения

123

72. кнауэр н.х. немцы в узбекистане // материалы междунар. науч.-метод. 
конф. «научное сообщество этнических немцев в средней азии и россии: 
современное состояние и перспективы», 23 -24 окт. 2008 г. – караганда,  2008. – 
с.35-39.

73. книга скорби. расстрельные списки / сост. в.д. болтина, л.в. Ше велева. 
– павлодар: нпо «эко», 1999. – вып. 1. – 228 с. 

74. козина в. вылет откладывается…// аргументы и факты. – казахстан, 
2004. – 14-21 февр. – с.4.

75. козлов в.и. национальности ссср: этнодемографический обзор / в. и. 
козлов. – м.,1982. – 304 с.

76. кононович е. казахстан – германия: курсом стратегического 
партнерства // казахстанская правда. – 2003. – 5 декабря. – с.1.

77. костина т. казахстан – германия: экономика будущего рождается 
сегодня // казахстанская правда. – 2004. – 17 апреля. – с.3.

78. кошман т.в. немецкое население степного края в конце хIх начале хх 
вв. // история немцев центральной азии: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. алматы, 10 окт. 1997 г. – алматы, 1998. – с.31-35.

79. кригер в.э. рейн – волга – иртыш: из истории немцев централь ной азии 
/ в.э. кригер. – алматы: дайк-пресс, 2006. – 276 с.

80. кригер в.э. социально-экономическое развитие немецкой пере-
селенческой деревни казахстана (дореволюционный период): автореф. дис. … 
канд. ист. наук :07.00.02 / в. э. кригер. – алма-ата, 1991. – 26 с.

81. культура немцев казахстана: история и современность: материалы 
междунар. науч. конф. – алматы: ассоциация общественных объединений 
немцев казахстана «возрождение», 1999. – 243 с.

82. культурное наследие немцев в центральной азии. сборник научно-
исследовательских статей на русском и немецком языках. – 1-е изд. – алматы, 
2012. – 240 с.

83. курганская в.д. адаптивные практики и миграционные стратегии 
немцев казахстана: науч.-аналит. отчет по итогам социолог. исследования / в.д. 
курганская, в.Ю. дунаев. – алматы: ассоциация общественных объединений 
немцев казахстана «возрождение», 2008. – 135 с.

84. курганская в.д. мониторинг прав этнических меньшинств в ка захстане: 
(науч.-исследовательский отчет) / в.д. курганская, в.Ю. дуна ев, к.к. айтхожин. 
– алматы: центр гуманитарных исследований, 2003. – 100 с.

85. курганская в.д., в.Ю. дунаев общественное самоуправление немецкой 
диаспоры казахстана:состояние и тенденции развития: науч.-аналит. отчет 
по итогам социолог. исследования / в.д. курганская, в.Ю. дунаев. – алматы: 
ассоциация общественных объединений немцев казахстана «возрождение», 
2013. – 198 с.

86. курске в.с. идентичность российских немцев как общности «чужаков» 
// материалы междунар. науч.-метод. конф. «научное сообщество этнических 
немцев в средней азии и россии: современное состояние и перспективы». 
караганда, 23 -24 окт. 2008 г. – караганда, 2008. – с.50-53.

87. лиценбергер о.а. евангелическо-лютеранская церковь и совет ское 
государство. (1917-1938 гг.) / о. а. лиценбергер. – м.: готика, 1999. – 432 с.

88. майер т.в. в сибирь: в служении евангелическо-лютеранской церкви / 
т.в. майер. – м., 2005. – 174 с.



124

Қосымшалар

89. материалы II конгресса немцев трудармейцев казахстана. – алматы: 
ассоциация общественных объединений немцев казахстана «возрождение», 
1997. – 131 с.

90. материалы международного семинара «актуальное состояние и перс-
пективы культурной деятельности в местах проживания немцев». –алматы, 1996. 
– 86 с.

91. малиновский л.в. безземельные – ключевая проблема истории 
немецких колонистов в росии в хIх в. // немцы сибири: история и культура: 
материалы IV междунар. науч.-практ. конф., г. омск, 29-31 мая 2002 г. –
новосибирск, 2003. – с.48-51. 

92. малиновский л.в. жилище немцев-колонистов в сибири // сэ. –1968. – 
№3. – с. 97-105.

93. малиновский л.в. немцы в россии и на алтае: популярно-исторические 
очерки / л.в. малиновский. – барнаул: изд-во барнауль. педагог. ун-та, 1995. – 182 с.

94. мамырбаева Ю. хорошо там, где мы есть? // известия. – казахстан, 2006. 
– 16 июня. – с. 1,4.

95. масанов н. положение этнических меньшинств в суверенном 
казахстане / н. масанов. – алматы: бюро Фонда им. Ф. эберта в центральной 
азии, 1997. – 80 с.

96. миграционные процессы среди российских немцев: истори ческий 
аспект: материалы междунар. науч. конф. анапа, 26-30 сент. 1997. – м. : готика, 
1998. – 444 с.

97. миллер м. краткая история российских немцев в прериях дакоты // 
материалы междунар. науч.-метод. конф. «научное сообщество этнических 
немцев в средней азии и россии: современное состояние и перспективы», 
караганда, 23 -24 окт. 2008 г. – караганда, 2008. – с.56-62.

98. мерц в.к. немцы в павлодарском прииртышье // германия – 
центральная азия – диалог культур: история, современность, перспективы: 
материалы междунар. науч.-практ. конф., алматы, 1-2 нояб. 2001 г. – алматы, 
2002. – с. 233-239.

99.  «мобилизовать немцев в рабочие колонны… и. сталин»: сб. док. (1940-е 
гг.) / сост., предисл., коммент. н. Ф. бугая. – м.: готика, 2000. – 352 с.

100. народы и религии мира: энциклопедия. – м.: большая рос. 
энциклопедия, 1998. – 928 с.

101. наумова о.в. национально-смешанные семьи немцев казах стана: (по 
материалам экспедиции 1986 г.) // сэ. – 1986. – №4. – с.67-99.

102. наумова о.в. современные этнокультурные процессы у казахов и нем-
цев казахстана (опыт сравнительного анализа) / о.в. наумова, с.в. Чешко // 
этно культурные процессы в национально-смешанной среде. – м., 1989. – с.30-77.

103. научное сообщество этнических немцев в средней азии и россии: 
современное состояние и перспективы: материалы междунар. науч.-метод. 
конф., 23-24 окт. 2008 г. – караганда, 2008. – 492 с.

104. небольсина е. лучшее село казахстана // регион. kz. – 2006. –  
26 мая. – с.2. 

105. немецкие населенные пункты в российской империи: география и 
население: справочник. – м.: общественная академия наук российских немцев, 
2006. – 664 с.

106. немецкие населенные пункты в ссср до 1941 г.: география и населе-
ние: справочник. – м.: общественная академия наук российских немцев, 2002. 
– 254 с.



Приложения

125

107. немецкий российский этнос: вехи истории: материалы науч. конф. г. 
москва, 24-25 июня 1993 г. – м.: готика, 1994. – 136 с.

108. немцы в карагандинской области (конец хIх – 90-е гг. хх века). сб. 
док-тов и материалов. Ч. I. // сост. л.в. кулакова (отв.), о.а. яковенко // под ред. 
у.а. амантаева – караганда, 2011. – 248 с.

109. немцы в карагандинской области (конец хIх – 90-е гг. хх века). сб. 
док-тов и материалов. Ч. II. // сост. л.в. кулакова (отв.), о.а. яковенко // под ред. 
у.а. амантаева – караганда, 2011. – 240 с.

110. немцы в сибири: сб. документов и материалов по истории немцев в 
сибири: 1895-1917. – омск: изд-во омск. гос. ист.-краевед. музея, 2000. – 362 с.

111. немцы россии в контексте отечественной истории: общие проблемы и 
региональные особенности. – м.: готика, 1999. – 488 с.

112. немцы россии: исторический опыт и современные проблемы 
самоорганизации: материалы междунар. науч.-практ. конф. москва, 29-30 окт. 
2007 г. – м.: мснк-пресс, 2008. – 120 с.

113. немцы. россия. сибирь: сб. статей. – омск : изд-во огик музея, 1996. – 
242 с.

114. немцы россии: энциклопедия : в 3 т. – м.: энр, 1999. – т. 1: а-и. 832 с.
115. немцы россии: энциклопедия: в 3 т. – м.: энр, 2004. – т. 2: к-о. 747 с.
116. немцы россии: энциклопедия: в 3 т. – м.: энр, 2006. – т. 3: п-я. 896 с.
117. немцы сибири: история и культура // сб. резюме докл. IV междунар. 

практ. конф. (29-31 мая 2002 г.). – омск, 2002. – 85 с.
118. немцы сибири: история и культура : материалы III междунар. науч.-

практ. конф. – омск: аркор, 2002. – 320 с.
119. немцы сибири: история и культура : материалы IV междунар. науч.-

практ. конф., г. омск, 29-31 мая 2002 г. – новосибирск: изд-во инт-та археологии 
и этнографии со ран, 2003. – 200 с.

120. немцы сибири: история и культура: материалы V междунар. науч.-
практ. конф., г. омск, 16-18 мая 2006 г. – омск: издательский дом «наука», 2006. 
– 282с.

121. немцы сибири: история и современность: материалы междунар. науч.-
практ. конф. (г. омск, 17-19 апреля 1996 г.). – омск: изд-во омск. педагог. ун-та, 
1997. – 68 с.

122. никифоров и.д. немецкое население рудного алтая в конце хIх – 
первой четверти хх вв.: (на материалах поселков Шемонаихинского района 
восточно-казахстанской области) // история немцев центральной азии: 
материалы междунар. науч.-практ. конф. алматы, 10 окт. 1997 г. – алматы, 1998. 
– с.36 – 44. 

123. нос и. казахстанский вектор германских инвестиций / и. нос, м. 
Шиманский // казахстанская правда. – 2003. – 6 дек. – с. 1, 2. 

124. остроух и.г., Шервуд е.а. немцы в россии / и.г. остроух, е.а.  Шервуд 
// эо. – 1993. – №3. – с.40-51.

125. отношения между Федеративной республикой германия и респуб-
ликой казахстан. – алматы: посольство германии в казахстане, 2001. – 58 с.

126. отчет о человеческом развитии казахстана. 2002 г. // развитие села 
в казахстане: проблемы и перспективы. казахстан 2002: (программа развития 
оон в республике казахстан). – алматы, 2002. – с. 76. 

127. плеве и.р. немецкие колонии на волге во второй половине хVIII века / 
и. р. плеве. – м.: мснк-пресс, 2000. – 448 с.



126

Қосымшалар

128. подопригора Ю.и. (яковенко Ю.и.) история формирования 
конфессионального состава немцев павлодарского прииртышья в хх – начале 
ххI в. // изв. алтай. гос. ун-та. – 2009. – №4/1. – с. 157-161.

129. подопригора Ю. и. (яковенко Ю.и.) к истории возникновения 
религиозных общин баптистов в казахстане в начале хх века // свобода 
совести в россии: исторический и современный аспект: сб. докл. и материалов 
междунар. и межрегиональных науч.-практ. семинаров и конф. – м., 2007. – вып. 
5. – с. 156-164.

130. подопригора Ю.и. немцы павлодарского прииртышья. – алматы, 
2010. – 160 с.

131. подопригора Ю.и. (яковенко Ю.и.) переселение немецких 
колонистов в павлодарский уезд семипалатинской области степного генерал-
губернаторства в 1900 – 1910 гг. // тр. VI конф. научного объединения немцев 
казахстана: статьи. – алматы, 2008. – с. 168-178. 

132. подопригора Ю.и. (яковенко Ю.и.) религиозная жизнь сельских 
немцев павлодарского прииртышья во второй половине хх века // немцы 
сибири : история и культура: материалы V междунар. науч.-практ. конф. –омск, 
2006. – с.191-194. 

133. подопригора Ю.и. (яковенко Ю.и.) сельские немцы казах стана: 
конфессиональный состав (конец XIX – начало XX вв.) // актуальные вопросы 
общественных наук: сб. тр. III междунар. науч. конф. казахстанско-немецкого 
университета. – алматы, 2006. – с. 67-72.

134. подопригора Ю. и. этнический состав немцев павлодарского 
прииртышья в начале ххI века // омск. науч. вест. серия: общество. история. 
современность. – 2009. – № 4(79). – с.51 – 54.

135. разумов я. германия заинтересована в том, чтобы этнические немцы 
оставались в казахстане // панорама. – 2003. – 25 июня. – с.4. 

136. разумов я. германия хочет передать ответственность за свои 
материальные ценности на территории казахстана в руки местной немецкой 
общественности // панорама. – 2007. – 14 декабря. – с.5.

137. разумов я. делегация бундестага констатирует удовлетво рительное 
положение немецкого меньшинства в казахстане // панорама. – 2006. – 16 июня. 
– с. 7.

138. разумов я. немецкая община казахстана своим важнейшим 
достижением считает создание отлаженной системы социальной поддержки // 
панорама. – 2004. – 16 дек. – с.5.

139. раймер Й. евангельские первопроходцы в кыргызстане. из жизни и 
деятельности мартына тильмана / Й. раймер. – логос: Logos Verlag, 1998. – 130 с. 

140. религии в казахстане: хрестоматия. – алматы, 2002. – Ч.1. – 436 с.
141. религии в казахстане: хрестоматия. – алматы, 2003. – Ч.2. – 460 с.
142. рожков а. когда захлопнутся двери на запад? // аргументы и факты – 

казахстан, 2006. – 21-27 июня. – с.10.   
143. роль религиозных конфессий в жизни немцев центральной азии. 

– алматы: ассоциация общественных объединений немцев казах стана 
«возрождение», 2002. – 279 с. 

144. российские немцы в инонациональном окружении: проблемы 
адаптации, взаимовлияния, толерантности: материалы междунар. науч. конф. 
саратов, 14-19 сент. 2004 г. – м.: мснк-пресс, 2005. – 358 с.

145. российское государство, общество и этнические немцы: основные 
этапы и характер взаимоотношений (хVIII - хх вв.): материалы хI междунар. науч. 
конф. москва, 1-3 нояб. 2006 г. – м.: мснк-пресс, 2007. – 480 с.



Приложения

127

146. рыженко с. странники мы не земле. история петропавловской 
общины евангельских христиан баптистов, 1908 - 1988 гг. / с. рыженко. –
петропавловск – Штайнхаген: Samenkorn, 2008. – 320 с.

147. савин а.и. советская власть и христианские секты: к истории одной 
антирелигиозной кампании в сибири в 1922-1923 гг. // социокультурное 
развитие сибири хVII - хх вв.: бахрушинские чтения 1996 г. – новосибирск, 1998. 
– с.91-100. 

148. савоскул м.с. российские немцы в германии: интеграция и типы 
этнической самоидентификации // эо. – 2004. – №4. – с.97-113.

149. савоскул м.с. российские немцы: образ германии и интегра ция в 
германское общество // российское государство, общество и этнические немцы: 
основные этапы и характер взаимоотношений (хVIII-хх вв.): материалы хI 
междунар. науч. конф. москва, 1-3 нояб. 2006 г. – м., 2007. – с. 438-453.

150. садовская е.Ю. миграция в казахстане на рубеже ххI века: новые 
тенденции и перспективы / е. Ю. садовская. – алма-ата: ғалым, 2001. – 260 с.

151. сакенова к.а. характерные особенности этнокультурного облика 
сельских немцев казахстана в местах дисперсного расселения: (на материалах 
этносоциологического обследования алматинской области) // история немцев 
центральной азии: материалы междунар. науч.-практ. конф. алматы, 10 окт. 
1997 г. – алматы, 1998. – с.171-187.

152. смирнова т. б. межэтнические процессы у российских немцев 
западной сибири // российские немцы в инонациональном окружении: 
проблемы адаптации, взаимовлияния, толерантности: материалы междунар. 
науч. конф. саратов, 14-19 сент. 2004 г. – м., 2005. – с.203-213. 

153. смирнова т.б. миграция как фактор формирования этнической 
субкультуры немцев сибири // миграционные процессы среди российских 
немцев: исторический аспект: материалы междунар. науч. конф. анапа, 26-30 
сент. 1997 г. – м., 1998. – с.424-431.

154. смирнова т.б. немецкая идентичность в национально-смешанной 
среде: (по материалам этносоциологических исследований в сибири) // 
российское государство, общество и этнические немцы: основные этапы и 
характер взаимоотношений (хVIII-хх вв.): материалы хI междунар. науч. конф. 
москва, 1-3 нояб. 2006 г. – м., 2007. – с. 389-398. 

155. смирнова т.б. немцы сибири: этнические процессы / т.б. смир нова. – 
омск : иц «русинко», 2002. – 210 с.

156. смирнова т.б. немцы сибири: этнические процессы и этнокуль турное 
вза и модействие / т. б. смирнова. – новосибирск: изд-во иаиэ соран, 2003. – 88 с.

157. смирнова т.б. современные этнические процессы у немцев западной 
сибири: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.07 / т.б. смирнова. – новосибирск, 
1995. – 19 с.

158. смирнова т.б. трансформация этнической культуры, этнической 
идентичности, этнической самоидентификации немцев сибири в конце хх 
- начале ххI в.: причины и результаты // немцы россии : исторический опыт и 
современные проблемы самоорганизации: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. москва, 29-30 окт. 2007 г. – м., 2008. – с. 46-50.

159. смирнова т.б. этнографическое изучение культуры россий ских 
немцев сибири // ключевые проблемы истории российских немцев: материалы 
х междунар. конф. международные ассоциации иссле дователей истории и 
культуры российских немцев. – м., 2004. – с. 330-348.



128

Қосымшалар

160. смирнова т.б. немцы сибири: история и культура / т.б. смир нова, н. а. 
томилов // эо. – 1994. – № 2. – с.167-168.

161. соколовский с. в. меннониты алтая. история, демография, ономастика 
/ с. в. соколовский. – м.: институт этнологии и антропологии ран,1996. – 256 с.

162. тишков в.а. народы россии : энциклопедия. – м., 1994. – 479 с.
163. терещенко а.г. российские немцы на Юге россии и кавказе: энцикл. 

справочник / а. г. терещенко, а. л. Черненко. – ростов н/д.: ооо «ростиздат», 
2000. – 384 с.

164. томилов н.а. проблемы этнической истории: (по материалам за падной 
сибири) / н.а. томилов. – томск: изд-во том. ун-та, 1993. – 222 с. 

165. трофимов я.Ф. религия и политика: учеб.-метод. пособие /  
я.Ф. трофимов. – караганда, 2002. – 91 с.

166. трофимов я.Ф. христианство в казахстане / я.Ф. трофимов,  
в.и. иванов. – караганда, 2006. – 246 с.

167. труды V конференции научного объединения немцев казах стана: 
статьи. – алматы, 2006. – 448 с.

168. Филимонова т.д. немцы // брак у народов западной и Южной европы. 
– м.,1989. – с.3-43.

169. Филимонова т.д. об этнокультурном развитии немцев ссср // сэ. – 
1986. – №4. – с.110-111.

170. Филимонова т. д. немцы / т.д. Филимонова, т.б. смирнова // народы 
и религии мира: энциклопедия. – м., 1998. – с.370-375.

171. хасанов б. языки народов казахстана и их взаимодействие. –алматы: 
галым, 1976. – 216 с.

172. Чеботарева в.г. язык // немцы россии : энциклопедия : в 3 т. – м., 
2006. – т. 3: п-я. – с.865-890.

173. Черказьянова и.в. влияние переселенческих процессов на 
становление немецкой школы в сибири // миграционные процессы среди 
российских немцев: исторический аспект: материалы междунар. науч. конф. 
анапа, 26-30 сент. 1997 г. – м., 1998. – с.145-159.

174. Черказьянова и.в. немецкая дореволюционная школа сибири: 
возникновение и проблемы развития // немцы. россия. сибирь: сб. ст. – омск, 
1996. – с. 99-130. 

175. Черказьянова и.в. религиозные общины меннонитов и баптистов в 
западной сибири // немцы. россия. сибирь: сб. ст. – омск, 1996. – с.79-99.

176. Чернова т.н. российские немцы. отечественная библиография, 
1991-2000 гг.: указ. новейшей лит. по истории и культуре немцев россии / т.н. 
Чернова. – м.: готика. – 272 с. 

177. Чернова т.н. проблема миграций и менонитских поселений в 
западной сибири и северном казахстане в российской историографии // Aus 
Sibirien – 2005: науч.-информ. сб., посвященный 60-летию окончания второй 
мировой войны и 75-летию тюмен. гос. ун-та. – тюмень, 2005. – с.137-141. 

178. Чешко с.в. время стирать «белые пятна» // сэ. – 1988. – №6. – с.3-16.
179. Шлейхер и.и. пособие по истории российских немцев. вторая 

половина XVIII-начало XX вв./ и. и. Шлейхер. – барнаул: изд-во алтай. краевого 
ин-та повышения квалификации работников образования, 1992. – 100 с.

180. Шнайдер и. евангельские общины в актюбинской степи. к столетию 
первой общины баптистов в актюбинске / и. Шнайдер. – Штайнхаген: 
Samenkorn, 2006. – 320 с.



Приложения

129

181. Штрикер г. лютеране в сибири : судьба религиозных мень шинств в 
россии // лютеране в сибири: сб. науч. ст. – омск; эрланген, 2000. – с. 93-114. 

182. эпп п. 100 лет под кровом всевышнего. история омских общин ехб и 
их объединения, 1907-2007 гг. / п. эпп. – Штайнхаген: Samenkorn, 2007. – 864 с.

183. этнические немцы россии:исторический феномен «народа в пути». 
материалы хII междунар. науч.-практ.конф. москва, 18-20 сентября 2008 г., м.: 
«мснк-пресс», 2009. – 632 с. 

184. я с вами во все дни до скончания века. – караганда-Штайнхаген: 
Samenkorn, 2001. – кн. 1: тяжелые времена гонений и репрессий. 1931-1946 гг. – 
192 с. 

185. яковенко о.а. этнодемографическая характеристика немец кого 
населения центрального казахстана: (по материалам переписей населения 
казахской сср 1959 – 79 гг.) // материалы междунар. науч.-метод. конф. 
«научное сообщество этнических немцев в средней азии и россии: современное 
состояние и перспективы», 23 -24 окт. 2008 г. – караганда, 2008. –с. 17-23.

186. яковенко Ю. и.  к вопросу о состоянии немецких поселений 
павлодарского прииртышья в 20-х г. хх в. // немцы сибири : история и культура 
: сб. резюме докл. IV междунар. науч.-практ. конф. (29-31 мая 2002 г.). – омск, 
2002. – с.79-80.

187. яковенко Ю.и. музей с. константиновка : история и совре мен ное 
положение // сибирская деревня : история, современное состояние, перспек-
тивы развития: сб. науч. тр. – омск, 2002. – Ч. 2. – с.71-73.

188. яковенко Ю.и. немецкое сельское население павлодарского 
прииртышья: прошлое и настоящее // сибирская деревня: история, современное 
состояние, перспективы развития: сб. науч. тр.: в 3 ч. / Фгоу впо омгау. – омск, 
2004. – Ч.1. – с.108-112. 

189. яковенко Ю.и. немцы павлодарского прииртышья: этни ческий состав 
в хх-начале ххI вв. // диалог культур: информ. - аналит. журн. – 2004. – №1. – с. 
77-78.

190. яковенко Ю.и. этноконфессиональный состав немцев павлодарского 
прииртышья : история формирования хх век // роль религиозных конфессий в 
жизни немцев центральной азии : материалы  междунар. науч.-практ. конф. – 
алматы, 2002. – с. 239-244. 

191. дингес Ю.о. вiдрождения етнiчноï iдентичностi нiмцiв украïни / дингес 
Ю. о.  – донецьк : апекс, 2006. – 316 с.

192. костюк м. нiмецькi колонiї на волинi (XIX - початок XX ст.). – тернопiль: 
пiдручники посiбники, 2003. – 385 с.

193. Eisfeld A. Die Russland – Deutschen / A. Eisfeld. – Munchen, 1992. – 224 s. 
194. Kriger V. Die Deutschen in Turkestan bis 1917 // Die Ruβlanddeutschen. 

Gestern und heute / A. Eisfeld, B. Meissner, H. Neubauer. – Köln, 1992. – S. 101- 117.
195. Kriger V. Deutschen Präsenz in Kasachstan zur Zarenziet /  

V. Kriger. – München:  Ost – Europa Institut, 1993. – 33 s.
196. Kriger V. Wolgadeutsche Siedlungen in Mittelasien und Kasachstan vor 

dem Ersten Weltkrieg // Zwischen Reform und Revolution : die Deutschen an der 
Wolga 1860 - 1917 / D. Dahlmann,  R. Tuchtenhagen. – Essen, 1994. – S. 81-96.

197. Podoprigora Y.I. The Formation and Development of the Mennonite 
Congregations in Kazakhstan:From the End of the Nineteenth Century to the Early 
Twenty First Centuy // Journal of Mennonite Studies, Volume 30, 2012, p.37 – 45.

198. Stach J. Das Deutschtum in Sibirien, Mittelasien und Ferren Osten / J.  
Stach. – Stuttgart, 1938. – 294 s.



130

Қосымшалар

199. Stumpp K. Das Deutschtum in Sibirien und Mittelasien // Heimatbuch der 
Deutschen aus Russland (HBDR). – 1959. – S. 6-15.

200. Stumpp K. Das Russlanddeutschtum im Nord- (Sibirien) und Mittelasien // 
HBDR. – 1964. – S. 5-22.

201. Stumpp K. Die Ruβlanddeutschen Zweihundert Jahre unterwegs Verlag   
Landsmannschoft der Deutschen aus Ruβland, 7000 / K. Stumpp. – Stuttgart I., 1995. 
–  S . 254.

202. Stumpp K. Die heutigen Wohngebiete und berufliche Aufgliederung der 
Deutschen in der Sowjietunion // HBDR. – 1959. – S. 5-15.

203. Stumpp K. Das Deutschtum in Nordsibirien und Mittelasien // HBDR. 
–1964. – S. 5-16.

204. Fast V. Wasserströme in der Einöde. Die Anfangsgeschichte der 
Mennoniten-Brüdergemeinde Karaganda 1956-1968. «Samenkorn» / V. Fast, J. 
Penner. – Steinhagen, 2007. – 640 s.

205. Jakovenko Ju. Die Entwicklungsgeschichte der ethno-konfessionellen 
Zusammensetzung der Deutschen im Pawlodarer Irtyschgebiet im XX Jhd. // Die 
Rolle der  religiösen Konfessionen im Leben der Deutschen von Zentralasien. –
Almaty, 2004. – S. 71-76.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Архивные
Архив Президента Республики Казахстан 
Фонд 140. областное бюро цк ркп (б) киргизской (казахской) асср. 
оп. 1. д. 55. 
оп. 1. д. 56. статистические сведения о количестве населенных пунктов, 

предприятий, рабочей силы, национальностей.
Фонд 708. центральный комитет коммунистической партии казахстана. 
оп. 58. д. 1910.

Государственный архив Павлодарской области 
Фонд 698. уполномоченный по делам религий при совете министров по 

павлодарской области.
оп. 1. д. 2. документы о религиозной обстановке в области. 1962 г.
оп. 1. д. 5. документы о религиозной обстановке в области. 1965 г.
оп. 1. д. 8. документы о религиозной обстановке в области. 1970 г. 
оп. 1. д. 10. сведения о религиозных объединениях павлодарской области 

за 1976 г.
оп. 1. д. 12. сведения о религиозных объединениях павлодарской области 

за 1978 г.
оп. 1. д. 13. сведения о религиозных объединениях павлодарской области 

за 1979 г.
оп. 1. д. 14. сведения о религиозных объединениях павлодарской области 

за 1980 г.
оп. 1. д. 16. сведения о религиозных объединениях павлодарской области 

за 1983 г.
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Павлодарский филиал Государственного архива Павлодарской области
Фонд 3. павлодарский обком компартии казахстана
оп. 1. д. 440. документы (директивные указания, докладные записки, сведе-

ния) об оказании помощи семьям военнослужащих и эвакуированных, о разме-
ще нии переселенцев и др.

оп. 1. д. 453. списки погашенных партийных билетов.
оп. 1. д. 699. документы (докладные записки, политинформация, сообще-

ния) о работе треста «майкаинзолото» по выполнению плана добычи золота, 
руды и о строительстве новой дизельной станции.

Фонд 7. павлодарский уездный комитет партии
оп. 1. д. 111. документы (постановления, циркулярные письма, воз зва ния) 

семипалатинского губкома и павлодарского уездного комитета партии о восста-
новлении разрушенного хозяйства, о повышении партийной бдитель ности, о 
привлечении киргиз на партийно-советскую работу и др.

оп. 1. д. 354. документы (отчеты, докладные записки, письма) об итогах 
проведения коренизации госаппарата и о работе отделов уездного исполкома.

Центральный Государственный архив Республики Казахстан 
Фонд 15. семипалатинское областное правление мвд (1854-1919 гг.)
оп. 1. д. 452. переписка управляющего канцелярией степного генерал-

губер натора с департаментом духовных дел мвд о распрос транении баптизма 
среди населения семипалатинской области; сведения и список лиц, имеющих 
торгово-промышленные заведения в павлодарском уезде.

д. 472. годовые отчеты семипалатинского губернатора о состоянии 
семипалатинской области за 1908 – 1912 гг.

д. 474. сведения о состоянии павлодарского уезда за 1914 г.
Фонд 44. семиреченской областное правление мвд 
оп. 1. д. 49308. статистические сведения о пространстве и населении 

среднеазиатских владений. 1917 г.
Фонд 64. канцелярия степного генерал-губернатора (1882 – 1917 гг.) 
оп. 1. д. 957 донесение омского и семипалатинского епископа; доклад 

старейшего делопроизводителя канцелярии степного генерал-губернатора 
и приложения к нему о принятии мер к прекращению молитвенных собраний 
штундистов в омской епархии.

д. 1217. краткий очерк деятельности семипалатинской переселен ческой 
организации за 1909 – 1913 гг. 

Фонд 469. заведующий переселенческим отделом в семипалатинском 
районе (1870-1919 гг.)

оп. 1. д. 119. дело о постройке церкви и причтовых домов в семипала-
тинском районе (1909 – 1913 гг.)

оп. 1. д. 226. материалы по оказанию продовольственной и денежной 
помощи переселенцам павлодарского и каркаралинского уездов семипала-
тинской области (отчеты, справки, рапорты)

Фонд 479. павлодарское уездное переселенческое управление (1884 
- 1929)

оп. 1. д. 428. экспликация на участокъ Федотовский (кугалы, то-же 
васильевка) с поселками – акимовкой, васильевкой, луганскимъ, розовкой и 
анастасьевкой богдановской волости павлодарского уезда.
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1. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Немецком Доме,  
г. Алматы.

2. Активисты областного общества немцев «Видергебурт» на праздничной 
первомайской демонстрации, г. Караганда, 2007 г.
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3. Участники немецкого молодежного движения в национальных костюмах. 

4. Этнографическая выставка, посвященная истории и культуре немцев 
Казахстана, г. Лисаковск.
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5. Сцена из 
спекталя 
Немецкого 
драмати ческого 
театра. Актеры: 
К. Шнайдер,  
Я. Фишер,  
Л. Брестель,  
г. Темиртау, 
1984 г.  

6. Группа театральных деятелей из Германии и Роза Штейнмарк (крайняя 
справа) – зав. литературной частью Немецкого драматического театра, 
а также ведущая передачи «Guten Abend!». г. Темиртау, 1987 г. 
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7. Сцена из спектакля 
молодежного 
социального 
театра «Diamant» 
Клуба немецкой 
молодежи при 
обществе немцев 
«Wiedergeburt»,  
г. Астана, 2014 г.

8. Сцена из спектакля «С надеждой в сердце». Молодежный социальный театр 
«Diamant» Клуба немецкой молодежи при обществе немцев «Wiedergeburt», 
г. Астана, 2013 г.
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9. Репертуар 
Республиканского 
немецкого драматического 
театра на 2015 г. 

10. Немецкий народный 
вокальный коллектив 
«Veilchen», г. Актобе.
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11. Фестиваль народной 
самодеятельности, г.Караганда.

12. Академик Э.Г. Боос.

13. Актив и старейшины павлодарского областного общества немцев 
«Возрождения» на праздновании Рождества. 
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14. Активисты 
областного 
общества немцев 
«Возрождение»,  
г. Павлодар,  
2014 г.

15. Активисты немецкого этнокультурного объединения, г.Атырау, 2014 г.
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16. Лютеран-
ская 
церковь,  
г. Алматы.  

17. Приобщение к традициям. Празднование рождества в этнокультурном 
объединении немцев. 
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18. Немецкие языковые курсы, г. Актобе.

19. Немецкая молодежь на встрече с Уполномоченным по делам переселенцев.
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20. Немцы Казахстана – участники спортивной жизни Казахстана.
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