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В статті висвітлюються питання особливостей організації та 

впорядкування господарства менонітів колонії Інзель Хортиці за спогадами 

мешканців та гостей колонії. 
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Менонітська громада, яка жила на території Півдня України майже 

протягом двох століть, мала значний вплив на становлення господарських 

традицій. Сучасні науковці досліджують проблеми соціального, 

економічного, політичного, культурного життя колоній, роблячи акцент на 

комплексному вивченні всіх сфер життя переселенців. 

Дослідження питання менонітської колонізації розпочалося ще в 

XIX ст. Серед матеріалів цього періоду слід відзначити роботи 

А. Скальковського [27], Д. Багалія [2], А. Клауса [20], А. Веліціна [11], 

записки Йогана Корніса [21] та Ф. Вібе [13] тощо. На початку ХХ ст., 

cпираючись на документальні джерела, К. Ліндеман [24], В. Беднов [4] та 

Я. Штах [33] у своїх працях висвітлюють особливості релігійного, 
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господарського та повсякденного життя переселенців та відзначають внесок 

колоністів у розвиток сільського господарства Півдня України. В умовах 

Другої Світової війни та у післявоєнний період, вивчення історії німецьких 

колоністів взагалі було неактуальним, і лише наприкінці1950-х – на початку 

1960-х рр. з’явилися роботи, в яких автори висвітлювали окремі питання 

історії німецької етнічної групи. Після проголошення Незалежності України 

відбувся переламний момент у вивченні історії менонітської колонізації, а 

упродовж останніх десятиліть істотно зросла зацікавленість даною 

проблематикою серед вітчизняних дослідників. У цей період з’являються 

праці І. Кулинича [23], в яких автор аналізує особливості соціально-

економічного життя колоністів; в матеріалах М. Бєлікової [6; 7], 

О. Безносової [18], А. Безносова [5], Н. Венгер [12], С. Бобилевої [10], 

І. Задерейчука [19], Ю. Берестеня [8] предметом спеціального дослідження 

стали переважно соціально-економічні, культурні, релігійні, освітянські, 

політичні та міграційні питання з історії менонітської спільноти Півдня 

України. 

Дана публікація присвячена особливостям організації та впорядкування 

менонітського господарства колонії Інзель Хортиця (Камп) на о. Хортиці, 

через спогади її сучасників, з введенням до наукового обігу архівних 

матеріалів (щоденників), в тому числі й неопублікованих, що надає широкі 

можливості для більш детального вивчення та осмислення господарських 

традицій колоністів, та в подальшому, вивчення їх впливу на господарські 

традиції нашого регіону. Проблема вирішується через використання 

багаторівневої методики дослідження, а саме, поєднання емпіричних методів, 

методів теоретичного пізнання, загально логічних методів та прийомів та 

спеціальних методів історичної науки: ідеографічного (описового), 

історичного порівняння, біографічного, просопографії, статистичного, 

методу історико-культурної атрибуції. При цьому, об’єктом дослідження 
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виступає менонітська спільнота Острів-Хортицької колонії, а предметом – 

особливості ведення колоністського господарства очима сучасників. 

Джерельна база дослідження є різноманітною за видами і складається з 

опублікованих (законодавчі акти, збірники документів, статистичні 

матеріали, публіцистика, мемуари, періодична преса, епістолярна спадщина 

хортицьких колоністів А. Классена, Я. Еппа), неопублікованих (щоденник 

К. Гільдебрандта) та архівних матеріалів. В статті автор наводить цитати 

власного перекладу з німецької мови щоденників К. Гільдебрандта та з 

англійської – А. Классена, Я. Еппа. 

Треба зазначити, що на першому етапі, перебування менонітів на 

запорозьких землях було досить складним, враховуючи те, що, по-перше, 

більшість із них належала до бідних прошарків і, по-друге, більшість майна, 

що везли із собою, дорогою була втрачена. За таких обставин, вони спочатку 

й не думали про будівництво нових садиб і протягом перших чотирьох років 

були вимушені жити в землянках, частина прибулих розмістилася в 

Олександрівській фортеці [32, с. 283]. 

Заможні емігранти, які складали невеликий прошарок колоністів 

Хортиці, скоріш за все, були фермерами, оскільки, згідно документів, вони 

привезли з Данцига велику кількість худоби. Збереглися тексти клопотання 

депутата Хьопнера про приведення мінімум 400 коней та значної кількості 

великої рогатої худоби. Окрім того, подальші переписи худоби вказують на 

велику кількість овець, коней, свиней усього через кілька років після 

поселення на острові [41, с. 25]. 

В ХІХ ст. колонія Інзель-Хортиця мала в плані основну вулицю, що 

складалася з одного ряду будинків і проходила паралельно Дніпру: садиби 

розміщувалися уздовж вулиці, утворюючи село. «Село складається з 18 

поміщицьких садиб…» [37, с. 6]. На краю селища стояв вітряк, досить 

типової, для Півдня України, конструкції. Цей млин, побудований Генріхом 

Боком, згорів у 1917 р. [30, с. 21]. 
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За словами О. Афанасьєва-Чужбинського, «В настоящее время на этом 

острове, заключающем 3000 десятин земли, процветает хорошенькая 

колония… В этой колонии можно видеть дома, построенные первыми 

поселенцами, и многие вещи, вывезенные из Пруссии…» [1, с. 226]. 

Подорожуючи Хортицькою колонією у 1838 р., К.Г. де Гелл так описував 

побачене: «Дома одноэтажные, деревянные… с высокими крышами. Их 

частично оштукатуренные стены, их резные дымоходы, а также красивые 

соломенные крыши… создают приятное впечатление, особенно если 

смотреть сквозь зелень садов, которые их окружают. Они были практически 

одинаковые, даже в наименьших деталях, и только некоторые выделяются 

немного другим цветом, резьбой или более утонченной оградой садов» [16, 

с. 112]. 

У Військово-статистичному огляді Російської імперії за 1849-50 рр. 

зазначалося, що кожен колоніст міг отримати дозвіл на будівництво садиби 

лише у тому випадку, якщо мешканці общини були згодні поручитися за 

нього (сума «поручительства» складала 400 рублів асигнаціями) і якщо він 

давав підписку, що зобов’язується на своїй ділянці висаджувати дерева. 

Якщо ж община не висловлювала довіри, то колоніст мусив лишатися 

простим робітником [14, с. 112; 15, с. 61]. 

Згідно спогадів переселенців, у 1846 р. адміністрацією району було 

прийнято постанову, щодо фарбування всіх огорож, фронтонів, дерев’яної 

фурнітури єдиним кольором. Меноніти вибирали, переважно, неяскраві тони. 

Стіни штукатурили та білили вапном, солом’яний дах клали в декілька шарів: 

«…здесь масса зелени, красивые каменные и черепичные ограды, большие 

удобные усадьбы, отлично построенные дома, всякие хозяйственные 

постройки и чистота завидная, идеальная» [9, с. 281]. 

До другої половини ХІХ ст. найкращим вважався будинок, зроблений з 

випаленої червоної цегли, викладений «голландською» кладкою та вкритий 

глиняною черепицею. До кінця 1870 р. більшість старих споруд були 
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перебудовані на цегляно-черепичні, від того часу будинки та їх оздоблення 

майже не змінювалися [28, с. 29]. «Постройки… составляют один корпус, 

построенный под прямым углом в виде буквы Г…»: таке розташування 

житлових помешкань та господарських будівель під одним дахом дозволяло 

зекономити будівельні матеріали. Зведення цегляного будинку наприкінці 

ХІХ ст. коштувало, мінімум, 3 тис. руб. Із загальної суми витрат у 931 руб. на 

рік, 350 руб. асигнаціями йшло на утримання будинку, тобто на придбання 

посуду меблів, одягу тощо. Родини, в яких були дорослі одружені сини, в 

дворі могли мати два-три будинки [35]. 

Господарські будівлі були високими, просторими, добре 

провітрювалися і утримувалися у зразковій чистоті. Їх частину 

відокремлювали під стайню та сарай, куди можна було потрапили прямо з 

будинку через двері у торцевій стіні. У стайні тримали, в середньому, 2-8 

коней, спеціальне місце відводили для зберігання кінської упряжі. За стіною 

у сараї розміщували свиней, корів, птицю. «У давні часи не було звичаю 

влітку тримати коней у стайні. Коли навесні з’являлася паша, усіх коней 

вигнали на пасовище. І якщо ви б хотіли кудись поїхати, то коней доводилося 

шукати на пасовиську… бо коні не мали пастухів» [37, с. 85]. 

Підлога і в стайні, і в сараї вимощувалася каменем, а в стійлах 

вистелялася дошками, які під нахилом сходилися до рівчачка. Стеля також 

була дерев’яною. На горище тримали корми. До сараю під прямим кутом 

примикала клуня довжиною 12 м і яка мала відділення для обмолоту хліба, 

для зберігання реманенту та бричок, сарай для овець [26, с. 586]. 

Поряд із будинком ріс фруктовий сад, за будинком розміщували город. 

Перед будівлями оселі – чистий та охайний двір. В дворі облаштовували льох 

для зберігання овочів та молока. Для збирання сміття використовували 

спеціальну яму, викладену цеглою та накриту черепичним дахом. Сюди 

також висипали попіл та господарське сміття, яке не могло бути використане, 

як добриво [34, с. 256]. «Сади навпроти вулиці були значно нижчі, ніж 
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будинки села. Земля була вологою, і тому квіти, чагарники і «смугаста трава» 

росла настільки пишно, що остання зростала до 25 дюймів висоти та була 

окрасою саду… Різні лілії і тюльпани з дуже високими стеблами також росли 

тут. У деяких садах стояла альтанка, переплетена диким виноградом. 

Неподалік знаходилися господарські будівлі, а за ними піднімалася довга, не 

дуже крута гора… На схилі цієї гори висадили фруктові дерева, що 

освітлювалися вранішнім сонцем, завдяки чому дозрілі плоди були 

червонощокими. Росли найрізноманітніші сорти дерев: груші, сливи, 

абрикоси, яблука, персики, волоські горіхи та найкращі сорти винограду» 

[38, с. 56]. 

«Жилые покои, которые у полного хозяина должны быть 9 Фут 

вышины… опрятны и удобно расположены; они выстроены из хорошего 

дерева или кирпича… Двор содержится чисто… между двумя усадьбами 

устроен сад…» [25, с. 216]. Саме так і виглядала садиба найстаршого 

колоніста Інзель-Хортиці Якоба Гільдебрандта, – будинок, зведений з 

твердих ялинових дощок у 1833 р., був «…трохи піднятий на фундаменті…» 

[37, с. 4] та мав типову конструкцію: до вхідних дверей вели шість сходинок, 

відразу за вхідними дверима знаходилися сіни («Veatus»), з них – вхід до 

великої кімнати, з якої можна потрапити до кутової та, далі, до маленької 

кімнати. Ліворуч від вхідних дверей вхід до літньої кімнати, з якої коридор 

вів до стайні; праворуч – вхід до досить темної, через відсутність вікон, 

кухні. У сіни також виходила топка печі («Ofenloch») [37, с. 5]. 

Обійстя мало невеликий внутрішній дворик, розміри якого, від паркану 

до паркану, були, приблизно, 40 кроків. В кутку подвір’я стояла комора, в 

садку працювала кузня. Син Якоба, Корнеліус, згадував, що за великим, 

з’єднаним із стайнею будинком, «…був маленький будиночок, який збудував 

мій батько і жив з матір’ю після їх одруження» [37, с. 18]. Це так звана «Ole 

Kat», – будівля, що служила першим житлом, розміщувалася під кутом до 

головного будинку, але не прив’язувалася до нього, і яку колоністи старанно 
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оберігали. Недалеко від неї стояла літня піч («Simlanki»): «Батьки мали пічку 

Simlanki з духовкою, яку часто розпалювали, адже родина була великою, 

тому влітку все готували на ній» [37, с. 13]. За садибою, на досить крутих 

схилах балки – фермерський город («Hofacker»): «Це досить великий шматок 

землі, але суглинний і піщаний… частину його засадили тутовими деревами 

для вирощування шовку, решта … для випасу кіз. У мого батька завжди були 

свої кози» [37, с. 19]. Шовковичні дерева були висаджені попередніми 

господарями, які розводили шовкунів. «Після багатьох неодноразових спроб 

налагодити вироблення шовку, від цього відмовилися…» [37, с. 26]. Ще 

частина ділянки засаджена кавунами (баштан), решта землі 

використовувалася як пасовище для овець. 

Вхід до обійстя виходив на вулицю, за якою починалася берегова 

смуга. Перш, ніж потрапити до будинку, треба перетнути великий фруктовий 

садок, «…з лівого боку ви побачите корівник, на другому кінці – криниця, з 

якої через жолоб проходила вода для літньої кухні». Воду підводили, також, і 

для худоби: «…батько влаштував водовід, щоб вся худоба і вівці могли, коли 

забажають, ходити до криниці на водопій. В жолобах завжди була вода, яку 

потрібно налити заздалегідь» [37, с. 12]. Обійстя розміщалося під схилами 

балки Ганнівки, через які стежкою можна було дістатися до 

сільськогосподарських угідь. 

Меноніти вирізнялися винятковим раціоналізмом при веденні 

господарства. У своїй більшості переселенці були відповідальними 

господарями, дбайливо ставилися до землі. Цьому сприяв постійний 

контроль: якщо у когось з господарів на ділянці чи у дворі був безлад, за 

рішення загального зібрання землю могли забрати та передати її іншому. 

Земельні ділянки колоністів були чітко розплановані: з 65 десятин землі, 

відведені кожному господарю, 0,5 дес. використовували під садибу, 0,5 дес. – 

під садок, все інше – сільськогосподарські угіддя [19, с. 64]. «…менонист 

живет умеренно, но всегда прилично; занимается работами в доме своем, на 
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поле, в саду; ухаживает за скотом своим… Он всегда доволен своим 

домашним счастием…» [3, с. 95]. 

За свідченнями сучасників, на острові процвітало сільське 

господарство, тваринництво, садівництво та деякі ремесла, серед яких чільне 

місце посідали ковальство та теслярство (виготовлення меблів). «Окрім 

фермерства, мій батько також був деревообробником, сам виготовляв усі 

меблі та візки…» [37, с. 44]. 

Колоністи вирощували озиму та ярову пшеницю, жито, овес, ячмінь, 

картоплю. Обов’язковим було вирощування фруктових та тутових дерев. 

Зокрема, широко відомим був сад та розплідник К. Вібера. Для його 

зрошення господар сконструював водопідйомну машину з трубами, вартістю 

6 тис. руб., продуктивність якої складала 1000 відер води за годину, а у 

1913 р. господар провів реконструкцію, встановивши спущений до шахти 

поршневий насос [29, с. 111]. 

Окрім зернових, на острові добре родили кавуни, які збирали з 

надзвичайною обережністю, щоб не пошкодити. Їх споживали родини 

колоністів й відправляли на продаж, при цьому для продажу був визначений 

мінімальний розмір кавуна. Кожен продавець повинен був мати спеціальне 

кільце-мірку, щоб вимірювати мінімальний розмір в тому випадку, якщо 

покупець, сумнівався. Таким чином витримувався чіткий стандарт, який 

вимагав ринок. Кавуни підвозили до дніпрових барж, ними переправляли до 

Олександрівська та вже звідти – на північ. Пошкоджені кавуни складали в 

окрему купу і вони призначалися для швидкого споживання: їх переварювали 

на сироп, робили смачні солодкі десерти та використовували в якості їжі для 

худоби [30, с. 23]. 

«Основним доходом … було скотарство, конярство та вівчарство» [37, 

с. 41]. Розведення коней та тонкорунне вівчарство (отари паслися в південній 

частині острова) було вельми популярним. «Коли закінчилася зима, нам з 

Йоганном довелося доглядати овець, яких тоді у нас було до 200. Це було 
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дуже приємно… замість того, щоб сидіти в школі» [37, с. 42 ]. Треба 

зазначити, що вівчарство перестало існувати вже у другій половині ХІХ ст., 

оскільки колоністи зрозуміли, яка велика шкода від того природі та зеленим 

насадженням острова [40, с. 116]. 

До колонії була завезена та акліматизована ост-фрисландська корова, 

яка одразу ж завоювала велику популярність через якість та кількість її 

молока. «Что касается рогатого скота, то господствующая в уезде немецкая 

порода, как молочная, считается более чем удовлетворительной не только в 

глазах наших крестьян, но также и в лучших владельческих хозяйствах 

Южной России…» [25, с. 212]. 

Родини були багатодітними і діти починали змалечку брати учать у 

господарській праці. Так, в родині старійшини колонії Якоба Гільдебрандта, 

було восьмеро дітей, «із яких всі виросли», (тобто, жоден не помер у 

дитинстві) та надалі й самі стали успішними фермерами [36, с. 22]. Один із 

синів, Йоганн Гільдебрандт, хортицький фермер, став великим, для тих часів, 

землевласником і, згодом, – обраним директором колонії. Також, у своєму 

підпорядкуванні мав кузню із майстром-ковалем та майстерні, в яких 

працювало до 16-ти робітників-українців та учнів. У 1883 р. він був одним із 

600 запрошених на церемонію коронації Олександра ІІІ та нагороджених 

медаллю за великі послуги імперії [39]. 

Ще в одній родині, Леткеманн-Нейфельд, було дев’ятнадцятеро дітей, 

отже, чисельність родини складала 21 особу, що вимагало великого 

помешкання та доброго господарства. Голова родини Нейфельд купує велику 

кількість землі на острові і закладає крупне фермерське господарство, в 

якому працювали лише члени численної родини, що заощаджувало добрі 

кошти для родинного бюджету [36, с. 92]. 

Якщо ж, як у випадку із родиною Гільдебрандтів, робочих рук все одно 

не вистачало, більш заможні господарі-землевласники користувалися 

найманою працею місцевого населення. «Отношения слуг к хозяевам 
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основаны на взаимном доброжелательстве и верности… Поденные 

работники должны держать себя тихо, смирно и трудолюбиво; поденная 

плата соразмеряется с временем года, и бываетъ от 60 коп. асс. до 2 р. 25 коп. 

асс., при чем на определение величины этой платы имеет также влияние 

степень силы, искусства и проворства в работе поденщика» [22, с. 24]. 

Колоністи прокидаються рано вранці і після сніданку, який складається 

із кави з молоком, їдуть у поле. У разі необхідності беруть із собою найманих 

працівників. Їх фургони облаштовані таким чином, що можуть служити як 

звичайною бричкою, так і гарбою, що вміщає три копиці хліба. «Коні сильні 

та добре вгодовані, сільськогосподарський інвентар завжди тримається в 

порядку» [36, с. 46]. Досить часто, в спеку, колоністи беруть із собою на 

бричку діжки з водою – і для себе, і для худоби. Господиня в цей час 

займається хатнім господарством, відправляє дітей до школи, розподіляє 

роботу поміж членами родини, працює у городі, готує обід. «Дорога мама 

завжди мала дуже багато роботи з ранку до вечора…» [37, с. 49]. Робітники 

працюють у дворі, стайні, в саду, або в полі. 

У жнива перед початком роботи завжди визначалися із графіком, який 

був чітко встановлений і особливо напружений. «Вранці ми поснідали вдома, 

а потім пішли в степ…Минуло багато часу, перш ніж батько запитав нас, чи 

хочемо ми ще перекусити…» [37, с. 48]. Працювали до пізнього вечора з 

невеликими перепочинками: «…перерви на відпочинок були під час другого 

сніданку, обіду, полуденка та вечері. Спати лягали пізно ввечері» [36, с. 52]. 

Коли фермер Гільдебрандт і його сини Петро, Яків, Йоганн і Корнелій 

збирали врожай, то Петро і Яків були за косарів, батько, Йоганн і Корнелій – 

за в’язальників та скиртоправів [36, с. 28]. Зі спогадів найменшого, 

Корнеліуса: «Після збирання сіна, ми пішли жати спочатку жито. Воно було 

настільки високим, що коли я зайшов в нього, то не міг навіть виглянути. 

Петро та Яків мали косити. Батько теж часто косив, але, в основному, 

допомагав…» [37, с. 52]. Чоловіки жали хліб серпами та косили косами, 
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жінки та діти робили перевесла з довгої соломи та в’язали снопи, які потім 

звозили під навіс на тік. Далі врожай молотили на молотильних машинах. 

«Урожай тут добрий і економіка процвітає» [41, с. 122].  

Поступово серпи замінили косарки-«лобогрійки», які повністю 

виправдовували свою назву, адже працювати на них було дуже важко: за 

ріжучим ножем на платформі машини на сидінні поміщався робітник, який 

рогатиною підсував пшеницю під ножі, а потім скидав її на поле. «Важка 

робота. Звідси і назва: Stirnwärmer, Lobbogräjka» [38, с. 118]. 

Після збирання врожаю надлишки зерна йшли на продаж: «… то, что 

(господар – прим. авт.) считает излишним для домашняго потребления, 

доставляет на продажу на ближние рынки» [27, с. 398]. Агенти, що стікалися 

до Острів-Хортицької колонії з усього півдня імперії, найчастіше, були 

євреями. Ми маємо опис сцени закупівлі зерна торгівельним агентом 

Соломоном Лазарем [38, с. 98] (Додаток А). 

Далі хортицький врожай вантажили на баржі біля невеликого причалу 

на острові, «… пізніше на поїзді, до портового міста Одеса, де це золото 

завантажується у великі вантажні кораблі, щоб йти далі в світ» [33, с. 142]. 

Тогочасні літератори називали менонітській Південь України «хлібною 

палатою Європи» [25, с. 158]. 

У ХІХ ст. менонітські господарства стають самими прибутковими на 

Півдні України. Заможні меноніти починають скуповувати землі у місцевого 

населення: так з’являються великі землевласники: Корніс – 5864 дес. землі, 

Мартенс – 3369 дес., Янцен – 3318 дес., Шредер – 3000 дес., Классен – 

300 дес. [13, с. 156]. Але на кінець ХІХ ст. прийшовся початок підйому анти-

німецьких настроїв, який тільки посилився у період Першої Світової війни. 

Це не могло не позначитися й на хортицьких колоністах: їх автоматично 

зарахували до лав пособників Німеччини та прийняли ряд законів, що 

позбавляли переселенців власності. В м. Олександрівську місцева влада 
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використала ситуацію для того, аби забрати в менонітів земельні ділянки, які 

вони отримали ще наприкінці XVIII ст., зокрема, в колонії Острів-Хортиця. 

Після 1916 р., мешканці м. Олександрівська почали активно звертатися 

до Міської Управи із проханнями надати садиби менонітів на Хортиці під 

дачі та їхні земельні ділянки під городи. Пояснити таку популярність дуже 

просто, адже налагоджені менонітські господарства і добре впорядковані 

садиби викликали велику зацікавленість з боку місцевого населення. Ось 

тільки підтримувати в належному порядку ці маєтності нові господарі не 

змогли, – будівлі Острів-Хортицької колонії досить швидко прийшли у 

занепад. Яскравим прикладом безладдя є доля раніше згаданого унікального 

поливного механізму в саду К. Вібера. Виїжджаючи з острова, господар хотів 

зберегти те, над чим працював багато років, через що вийшов до міської 

влади із пропозицією викупити поливну споруду. Але навіть це не врятувало 

унікальне господарство – водопідйомний механізм було повністю 

зруйновано та розкрадено мешканцями Олександрівська протягом декількох 

днів. «С момента получения в собственность города острова Хортицы сады 

не получили должного ухода…Потребуется много времени, знаний, опыта и 

затрат, чтобы привести их в надлежащий порядок с целью прогрессивного 

повышения их доходности» [29, с. 110]. Як було відмічено в рапорті 

начальника гарнізону м. Олександрівська, становище погіршувалося через те, 

що хортицькі господарства постійно «…подвергались хищническому 

истреблению и расхищению некоторыми жителями села Вознесенки, 

представляющими наиболее темный и безответственный элемент. 

Переправившиеся из Вознесенки подводы отбирают и увозят зерно, 

движимое имущество и все прочее. Грабеж начался с южного конца 

колонии…» [17]. На довершення руйнації, в грудні 1918 р., при черговій 

зміні влади, з боку с. Вознесенки було вирізано 20 сажнів проводу, за 

допомогою якого курсував паром на Хортицю [29, с. 117]. Таким чином, 

позбавлення менонітів земельної власності призвело до занепаду зразкових 
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острів-хортицьких господарств, садків та полів, до вирубки лісових 

насаджень острова, до винищення всього, що створювалося не одним 

поколінням колоністів. До 1919 р. нащадків тих колоністів, що заселили 

Інзель-Хортицю у другій половині ХVІІІ ст., на острові не лишилося. Як 

зазначав М. Шильдер, «…выселение меннонитов будет сопровождаться 

самыми бедственными последствиями для всего юга, так как… менониты – 

передовые люди по хозяйству, и в этом отношении оказывают полезное 

влияние на все окрестное население…» [31, с. 217]. 

Менонітська громада, що мешкала на острові Хортиця майже протягом 

двох століть, залишила помітний слід в історії нашого регіону. Опрацювання 

епістолярної менонітської спадщини дозволяє проаналізувати та осмислити 

господарські (зокрема сільськогосподарські) традиції хортицьких колоністів, 

провести більш детальне вивчення особливостей ведення господарства – 

адже щоденники і спогади сучасників є вагомими свідченнями та яскравою 

ілюстрацією епохи. Пристосувавшись до незвичного для себе середовища, 

меноніти змогли впровадити передовий досвід господарювання у нових 

нестандартних умовах, використовуючи різноманітні досягнення науки та 

техніки, не відкидаючи при цьому місцевих традицій, зробили вагомий 

внесок у матеріальну та духовну культуру Півдня України. 
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Додаток А 

«До острова приїхав Іцкі Соломон Лазар… Коли він приїжджає на 

ферму родини Леткеманн / Нейфельд і зустрічає господаря у дворі, він вітає 

його ламаною німецькою мовою… Нейфельд посміхається у відповідь на 

привітання, подає йому руку, а потім каже: «Іцкі Соломон Лазар, я радий 

бачити тебе знову! Ти прийшов вчасно! Яка ціна на пшеницю?..» Єврей хитає 

головою та розводить руки із покривленими пальцями…: «Така, Ніфілд-

Леткеманн, ціна, як і скрізь..!», каже він, хлопаючи себе руками по боках. 

«Чому розводиш руками, Соломон, ти не можеш назвати ціну?» «Ніфілд / 

Леткеманн, єврей не може торгуватися!»… Тоді остров’янин говорить зі 

сміхом: «Ну, скажіть мені, Іцкі, яка ціна?» «Ох, так дванадцять рублів із 

чвертю... чи добре це для вас, Джелд?» Вони з радістю потискують один 

одному руки – і угода завершена…». 


