
Слобожанщина і Лівобережжя в кінці XVIII ст. не були регіонами пріоритетного 
економічного розвитку, позаяк у результаті успішних воєнних кампаній кордони 
Російської імперії пересунули в степи Північного Причорномор’я. Раніше, у 1767 р., 
у Біловезькому степу поселили 173 сім’ї німецьких колоністів, які прибули туди 
за маніфестом Катерини ІІ. Вони заснували 6 колоній. Засновниками колоній 
Йозефсталь (1789) і Рибальськ (1792) стали 90 сімей лютеран, які прибули разом з 
меннонітами з околиць Данцига. Їм віддали землю, що виявилася непридатною для 
губернського Катеринослава, який, у свою чергу, перенесли на правий берег Дніпра 
(1787). На господарство виділили лише по 32,5 дес. Поруч виникла меннонітська 
колонія Кронсгартен (1797). Поблизу Катеринослава католиками з Санкт-Петербурзької 
губернії була заснована колонія Ямбург (1793). Колоністи постачали продукти 
харчування у Катеринослав, який розвивався швидкими темпами, а ремісники збували 
свої вироби в колоніях і в місті. Дочірні поселення йозефстальці засновували з 
1860 р. – Біллерсфельд, Етінгерфельд, в т. ч. поблизу станції Синельникове – Ейгенфельд 
(Веселе), Маріенфельд. Жителі Ямбурга у 1930-і рр. залишалися носіями баварського 
діалекту (єдине місце в СРСР), зберігали архаїчний репертуар народних пісень.

У Харківській губернії, на придбаній землі в околицях Барвінкового, менноніти 
заснували поселення Шестаківка, Васильєвка, Григорьєвка (1888–1890), зробивши 
їх місцем товарного хліборобництва, а Барвінкове – регіональним центром 
мукомельного виробництва, де до 1914 р. з 9-и парових млинів 5 належали меннонітам. 
У 1917 р. у губернії нараховувалося 18 німецьких дочірніх поселень.
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Die Slobodskaja und die linksufrige Ukraine waren Ende des 18. Jh. keine Region, die es 
prioritär wirtschaftlich zu erschließen galt, da die Grenzen des Russischen Reiches im durch 
erfolgreiche Feldzüge in die Steppen des Nördlichen Schwarzmeergebiet vorgeschoben 
wurden. Davor wurden 1767 in der Belowescher Steppe 173 deutsche Kolonistenfamilien 
angesiedelt, die auf Grundlage des Manifests von Katharina II. eintrafen. Sie gründeten 
6 Kolonien. Die Kolonien Josefstal (1789) und Rybal’sk (1792) wurden von 90 Lutheraner-
Familien gegründet, die gemeinsam mit den Mennoniten aus der Umgebung von Danzig 
kamen. Ihnen wurde Land überlassen, das sich für die Gouvernementsstadt Jekaterinoslaw 
als unbrauchbar erwiesen hat. Die Stadt wurde an das rechte Ufer verlegt (1787). Pro Wirtschaft 
gab es nur 32,5 Desjatinen. In der Nähe entstand die Mennonitenkolonie Kronsgarten (1797). 
In der Nähe von Jekaterinoslaw gründeten Katholiken aus dem Gouvernement St. Petersburg 
die Kolonie Jamburg (1793). Die Kolonisten lieferten Lebensmittel in das sich entwickelnde 
Jekaterinoslaw. Die Handwerker setzten ihre Erzeugnisse sowohl in den Kolonien, als auch in 
der Stadt ab. Die Josefstaler gründeten ab 1860 die Tochterkolonien Billersfeld, Ettingerfeld 
und in der Nähe der Bahnstation Sinel’nikowo – Eigenfeld (Wesjoloe), Marienfeld. Die 
Einwohner von Jamburg blieben bis in die 1930er Jahre (als einziger Ort in der UdSSR) 
Träger der bayerischen Mundart, bewahrten einen Schatz an altertümlichen Volksliedern.

Im Gouvernement Charkow haben Mennoniten auf gekauftem Land in der Umgebung 
von Barwenkowo die Siedlungen Schestakowka, Wasil’jewka, Grigor’jewka (1888–1890) 
gegründet, diese zu Produktionsorten von Marktgetreide und Barwenkowo zu einem 
regionalen Zentrum der Mühlenindustrie gemacht, in dem 1914 von 9 Dampfmühlen 
5 Mennoniten gehörten. 1917 gab es im Gouvernement 18 deutsche Tochtersiedlungen.

Charkow spielte als Zentrum der Slobodskaja Ukraine eine besondere Rolle beim Vordringen 
Russlands zum Schwarzen Meer. Die Stadt entwickelte sich als Verwaltungs-, Militär-, 
Industrie-, Wissenschafts- und Kulturzentrum. Zu seiner Entwicklung haben aus den 
Ostseeprovinzen, aus deutschen Staaten, aus Kolonien des Schwarzmeergebiets stammende 
Deutsche nennenswert beigetragen. Die ersten Deutschen erschienen in der Stadt unter 
Katharina II. Mit der Gründung der Universität (1805) und der Einladung von Wissen-
schaftlern aus Deutschland (18 Professoren mit Familien) stieg die Anzahl von Deutschen 
an (1814 – 200 Personen). Bis 1877 ist deren Anzahl auf 1 690 Personen, bis 1897 
auf 2 353 Personen angestiegen. Die Besonderheit dieser relativ kleinen Gruppe war ihr 
hohes Bildungsniveau und die soziale Stellung, die Teilnahme an der Einrichtung und 
Unterhaltung von Wohltätigkeitseinrichtungen, die Sorge um die Schulbildung der Kinder. 
Für die Fortbildung der in Charkow praktizierenden Ärzte wurde 1861 auf Initiative von 
Professor W. Grube (1827–1898) die Charkower medizinische Gesellschaft gegründet. 
Bis 1905 erreichte sie einen Mitgliederbestand von 337 Personen. Darunter waren berühmte 
ausländische Mediziner R. Virchow, R. Koch, H. von Helmholz, E. von Leyden.

1.
Німецькі колонії у Харківській губернії

Deutsche Kolonien in Gouv. Charkow 
2.

Перша лютеранська церква у Харкові. 1840-і рр.
Die erste evangelisch-lutherische Kirche Charkows. 1840er Jahre

3.
Будинок професора архітектури А. Тона на Німецькій вулиці 

у Харкові, збудований за власним проектом у 1842 р. 
Державний архів Харківської області

Haus des Architektur-Professors A.Thon in der Deutschen Straße 
Charkows, errichtet nach seinem Projekt 1842. 

Staatliches Gebietsarchiv Charkow

4.
Підприємець і державний діяч М. фон Дітмар (1865–1919). 1915. Він був гласним Харківської міської думи (1902–1918), 
головою Ради з’їзду гірничопромисловців півдня Росії (1906–1917), членом Державної ради (1912–1917), 
одним із лідерів білого руху і організаторів Добровольчої армії у 1918 р.
Unternehmer und Staatsmann N. von Ditmar (1865‒1919). 1915. Er war Stadtverordneter in Charkow (1902–1918), 
Vorstandsvorsitzender des Kongresses der Bergbauunternehmer Südrusslands (1906–1917), Mitglied des Staatsrats (1912–1917), 
einer der führenden Männer der „weißen“ Bewegung und Organisatoren der Freiwilligenarmee 1918.

Одним із видатних харків’ян був гірничий інженер Микола фон Дітмар. Він заснував 
два заводи, що поставляли оснащення для гірничодобувної і металургійної 
промисловості, ініціював створення лікарні для лікування профзахворювань 
шахтарів (зараз інститут ім. Ситенка). Розвитку соціальних і освітніх установ 
міста сприяла діяльність власника заводу сільськогосподарських машин, мецената 
Максиміліана Гельфериха (1828–1901). Жертвуючи значні кошти для цілої низки 
благодійних, навчальних і медичних закладів прижиттєво, він заповів капітал для 
продовження цієї справи. За заслуги у різних галузях науки, культури, суспільного 
життя й економіки 300 харківських німців отримали дворянські титули, 138 – звання 
почесних громадян міста. У роки Першої світової війни через Харків на схід прямували 

ешелони з німцями, депортованими з При-
віслянського краю і Волині. Частина з них була 
залишена в місті і селах губернії.

Ein hervorragender Charkower war der Bergbauingenieur Nikolai von Ditmar. Er gründete 
zwei Werke, die Ausrüstung für Bergbau- und metallurgische Betriebe herstellten, initiierte 
die Gründung des Krankenhauses für Berufskrankheiten der Bergleute (gegenwärtig: das 
Sitenko-Institut). Günstig wirkte sich auf die Entwicklung der sozialen und Bildungs-
einrichtungen der Stadt das Mäzenatentum des Betriebsbesitzers für Landmaschinen 
Maximilian Helfferich (1828–1901) aus. Er spendete zeitlebens bedeutende Beträge für eine 
ganze Reihe von Wohlfahrts-, Bildungs- und medizinischen Einrichtungen und vermachte 
Kapital zu deren Fortführung. Für ihre Verdienste in den Bereichen Wissenschaft, Kultur, 
gesellschaftliches Engagement und Wirtschaft wurden 300 Charkower Deutsche geadelt und 
138 zu Ehrenbürgern der Stadt ernannt. Während des Ersten Weltkriegs fuhren über Charkow 
nach Osten Züge mit aus den Weichselgouvernements und Wolhynien deportierten Deutschen. 
Ein Teil von ihnen wurde in der Stadt und in Dörfern des Gouvernements belassen.

Von 1919 bis 1934 war Charkow die Hauptstadt der USSR. Hier befanden sich die Deutschen 
Sektionen der Partei- und Regierungsorgane, der Ukrainische Verlag für die nationalen 
Minderheiten, in dem Bücher, Zeitungen und Zeitschriften in deutscher Sprache („Das 
neue Dorf “, „Sturmschritt“, „Jungsturm“, „Trompete“) erschienen. Ab 1934 wurden deutsche 
Redakteure und Journalisten verhaften und der konterrevolutionären faschistischen Tätigkeit 
beschuldigt. Sie wurden durch Freiheitsentzug und Einweisung in Besserungsarbeitslager 
bestraft. 1960 hat das Oberste Gericht der USSR diese Beschuldigungen mangels Straftaten 
fallen gelassen.

5.
Реклама машинобудівельного заводу Карла Трепке, 
заснованого у 1860 р. у Харкові. 1896. Трепке також 
був представником заводів локомобілів і 
парових молотарок Генріха Ланца (Мангейм).
Werbung des 1860 in Charkow gegründeten 
Maschinenbaubetriebs Karl Trepke. 1896. 
Trepke war auch Vertreter der Lokomobil- und 
Dampfdreschmaschinenwerke 
von Heinrich Lanz (Mannheim).

6.
Заміський будинок «цукрового короля» Л. Кеніга в маєтку Тростянець 

Харківської губ. (архітектор В. Шретер). 1885. Літографія Ф. Кремера
Landhaus des „Zuckerkönigs“ L. König auf dem Landgut Trostjanez, 

Gouv. Charkow. (Architekt: V. Schröter). 1885. Lithographie F. Kremer

7.
Цукровий завод у с. Гути Харківської губ., який заснував у 1893 р. найбільший у Росії 

цукрозаводчик Леопольд Кеніг (1821–1903). Початок ХІХ ст.
Zuckerfabrik im Dorf Guty, Gouv. Charkow, 1893 vom bedeutendsten Zuckerfabrikanten Russlands 

Leopold König (1821‒1902) gegründet. Anfang 19. Jh.
З 1919 по 1934 р. Харків – столиця УРСР. 
Тут розташовувалися німецькі 
секції партійних і урядових 

органів, «Укрнацменвидав», виходили книги, газети і журнали 
німецькою мовою («Дас Нойе Дорф», «Штурмшрітт», «Юнгштурм», 
«Тромпете»). З 1934 р. пройшли арешти німців – редакторів і журналіс-
тів, звинувачених у контрреволюційній фашистській діяльності. Їх по-
збавили волі, відправили у виправно-трудові табори. У 1960 р. Верхов-
ний суд УРСР зняв ці обвинувачення за відсутністю складу злочину.

Харків, центр Слобідської України, відігравав 
особливу роль у просуванні Росії до Чорного 
моря. Місто розвивалося як адміністративний, 
військовий, промисловий, науковий і культурний 
центр. Вагомий внесок у його розвиток зробили 
німці – вихідці з остзейських провінцій, герман-
ських держав, колоній Причорномор’я. Перші 
німці з’явилися в невеликому тоді місті в часи 
правління Катерини ІІ. Зі створенням університету 
(1805) і запрошенням вчених з Німеччини (18 про-
фесорів із сім’ями) кількість німців збільшилася 
(1814 р. – 200 осіб). До 1877 р. ця цифра зросла до 
1 690 осіб, до 1897 р. – 2 353 осіб. Прикметними 
рисами цієї, порівняно невеликої, групи були 
високий рівень освіченості і соціальне становище, 
участь в організації і утриманні благодійних 
закладів, дбання про шкільну освіту дітей. Для 
вдосконалення знань лікарів-практиків у Харкові 
за ініціативою професора В. Грубе (1827–1898) було 
створено Харківське медичне товариство (1861). 
До 1905 р. у ньому нараховувалося 337 членів. 
У їхньому числі – знамениті медики-іноземці 
Р. Вірхов, Р. Кох, Г. фон Гельмгольц, Е. фон Лейден.
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