
Das Territorium der Ukraine war seit alters her ein Raum, in dem unterschiedliche Völker 
und Kulturen aufeinander trafen. Im zu Ende gehenden Frühmittelalter, noch vor der Taufe 
der Kiewer Rus’, haben bayerische Kaufleute Handel mit Wolhynien getrieben. Die Fürsten 
von Halitsch und Kiew tauschten Gesandtschaften mit deutschen Königen und dem Kaiser 
des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation aus. Es wurden dynastische Verbindungen 
geknüpft und 1429 fand in Luzk ein Kongress weltlicher und geistlicher Würdenträger 
Europas statt.

Deutsche Kaufleute, Handwerker, Bauern, Militärs, Wissenschaftler fanden in Galizien, 
Wolhynien, Transkarpatien, ab dem 18. Jh. auch in Gebieten der Zentral-, Ost- und 
Südukraine sowie auf der Krim neue Siedlungsräume. Sie wurden dort heimisch, konnten 
ihren Glauben und die Muttersprache beibehalten, ihre Sitten und Bräuche pflegen. Sie 
wurden Teil der multinationalen und multikonfessionellen Bevölkerung ihrer neuen Heimat. 
Im wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Leben spielten sie eine 
zunehmend wichtige Rolle. Zahlreiche Beamte, Offiziere, Unternehmer und Wissenschaftler 
knüpften interethnische Ehen, lebten in zwei Sprachen und Kulturen, setzten sich energisch 
für die ukrainische Sprache und Kultur ein, assimilierten sich mit der Zeit selbst.

Die Katastrophen des 20. Jahrhunderts – der Erste Weltkrieg, die gnadenlose Ausbeutung 
und Vernichtung der Bevölkerung durch Stalins Regime, massenhafte Deportationen in 
den 1930er und 1940er Jahren, Millionen von Menschenopfern und die Zerstörung der 
Lebensgrundlage der Überlebenden – haben im Bewusstsein und Empfinden der Zeit-
genossen tiefe Spuren hinterlassen. 

Auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine wurde der Versuch unternommen, die 
Geschichte und Kultur der Deutschen in der Ukraine im Kontext der über 1000-jährigen 
ukrainisch-deutschen Beziehungen in Form einer Wanderausstellung darzustellen. So 
können knappe Texte und Illustrationen in öffentlichen Veranstaltungen, Schulen und 
Kultureinrichtungen diesen lange Zeit unterbelichteten Teil der Geschichte und Kultur der 
Ukraine und ihrer deutschen Bevölkerung in Erinnerung rufen und Brücken bauen.

Ohne Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Gerade deswegen haben wir zusammen mit 
Dr. Alfred Eisfeld angefangen, eine Wanderausstellung über die Geschichte und Kultur 
der Deutschen der Ukraine zu entwerfen und zu realisieren. Das ist der erste Schritt dafür, 
dass alle Interessierten über die Deutschen der Ukraine, ihr historisches Kulturerbe und 
ihren bedeutenden Beitrag zur Entwicklung unseres Landes erfahren können.

24 Stellwände sind nur der Auftakt des großen Projektes „Geschichte der Deutschen der 
Ukraine“. Im Weiteren erwarten wir die Fortsetzung in Form einer Einzelausstellung über 
den Zweiten Weltkrieg, Repressalien der totalitären Regime und deren Folgen für die 
Deutschen der Ukraine. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Prozess der „Wiedergeburt“ 
und der Herausbildung der Selbstorganisation der Deutschen der Ukraine von 1989 bis 
heute gewidmet.

Im Vorfeld des Jahres der deutschen Sprache in der Ukraine hilft die Ausstellung, die 
aktive Rolle der deutschen Minderheit in der Ukraine bei der Partnerschaftsentwicklung 
zwischen der Ukraine und Deutschland besser zu verstehen. Dabei wird sie als Impuls 
für neue Kontakte und Projekte dienen.

Без минулого – немає майбутнього. Саме тому разом із доктором Альфредом Айсфель-
дом ми розпочали розробку і наповнення мобільної виставки про історію та культуру 
німців України. Це перший крок до того, щоб усі бажаючі змогли більше дізнатися про 
німців України, їхню історико-культурну спадщину і вагомий внесок у розвиток нашої 
країни.

Перші 24 стенди – це тільки початок великого проекту «Історія німців України». Далі 
на нас чекає продовження у вигляді окремої виставки про Другу світову війну, репресії 
тоталітарних режимів і їх наслідки для німців України. Особливу увагу буде приділено 
процесу відродження («Відергебурту») та формуванню самоорганізації німців України 
з 1989 року і до сьогодні.

Напередодні року німецької мови в Україні виставка допоможе зрозуміти активну роль 
німецької меншини України в розвитку партнерства між Україною та Німеччиною і 
стане імпульсом до нових контактів і проектів.

З давніх-давен територія України була місцем, де зіштовхувалися різні народи і 
культури. Наприкінці раннього Середньовіччя, ще до хрещення Київської Русі, куп-
ці Баварії вели торгівлю із жителями Волині. Галицькі і Київські князі обмінювалися 
дипломатичними місіями із німецькими королями й імператором Священної Римсь-
кої імперії німецької нації. Були встановлені династичні зв’язки, а у 1429 році у Луцьку 
відбувся з’їзд світських і церковних високопоставлених осіб Європи.

Німецькі купці, ремісники, селяни, солдати, вчені знайшли собі нові поселення у Га-
личині, на Волині, Закарпатті, а з ХVІІІ століття і в районах Центральної, Східної та 
Південної України, а також у Криму. Там вони були вдома, могли зберігати свої віру-
вання та рідну мову, свої звичаї і традиції. Вони були частиною багатонаціонального і 
багатоконфесійного населення своєї нової Батьківщини. В економічному, науковому, 
культурному та політичному житті вони відігравали все важливішу роль. Численні 
чиновники, офіцери, підприємці та науковці укладали міжетнічні шлюби, жили двома 
мовами і культурами, активно виступали за українську мову і культуру, з часом самі 
асимілювалися.

Біди ХХ століття – Перша світова війна, безпощадна експлуатація та винищення насе-
лення сталінським режимом, масові депортації у 1930-х і 1940-х роках, мільйонні люд-
ські жертви і знищення засобів для існування – залишили у свідомості і сприйнятті 
сучасників глибокий слід.

За ініціативи Ради німців України в контексті українсько-німецьких відносин, які 
тривають більш ніж 1000 років, була зроблена спроба представити історію і культу-
ру німців України у вигляді мобільної виставки. Таким чином невеликі тексти та ілю-
страції на громадських заходах, у школах і закладах культури зможуть будувати мости 
і нагадувати про цю частину історії і культури України та німецького населення, яка 
довгий час не була до кінця висвітлена.

2016 wurde ein einzigartiges wissenschaftliches Projekt vorbereitet, das die Geschichte 
der Deutschen in der Ukraine der breiten Öffentlichkeit präsentieren wird. Das ist 
die Wanderausstellung „Deutsche in der Ukraine: Geschichte und Kultur“, die die 
historischen Informationen über die Deutschen der Ukraine systematisiert. 

Diese nach Themen geordneten Informationen wurden auf Deutsch und Ukrainisch 
dargestellt und mithilfe von Karten, Dokumenten und Fotos veranschaulicht. Die 
Geschichte und Kultur der Deutschen in der Ukraine vom 10. Jahrhundert bis 1939 
wurde auf 24 Stellwänden dieser Ausstellung präsentiert. 

Autor des Konzeptes und der Texte ist Dr. Alfred Eisfeld, ein russlanddeutscher 
Historiker. Dr. Alfred Eisfeld ist Experte für die Geschichte und Kultur der Deutschen 
im Russischen Reich, der Sowjetunion und der GUS. Außerdem ist er Autor von zahlreichen 
wissenschaftlichen Werken. Mit der Redaktion der Illustrationen, sowie ihrer Bearbeitung 
und Attributierung beschäftigte sich Olga Eisfeld. 

Für das Jahr 2018 planen die Autoren noch einen zweiten erweiterten Teil dieser Ausstellung 
auszuarbeiten, der den Zeitraum von 1939 bis zum heutigen Tag erfasst.

У 2016 році був підготовлений унікальний науковий проект, який презентує широко-
му загалу історію німців України. Це – мобільна виставка «Німці в Україні: історія і 
культура», яка систематизує історичну інформацію про німців України. 

Впорядковані за темами, ці дані представлені на стендах німецькою та українською 
мовами і проілюстровані картами, документами і фотографіями. Історія і культура 
німців в Україні представлена на 24 стендах цієї виставки, починаючи від Х століття і 
закінчуючи 1939-м роком.

Автор концепції і текстів – доктор Альфред Айсфельд, німецький історик. Доктор 
Альфред Айсфельд є експертом з історії та культури німців у Російській імперії, 
Радянському Союзі та країнах СНД, а також автором численних наукових праць. 
Редакцією ілюстрацій, їх обробкою та атрибутуванням займалася Ольга Айсфельд. 

У 2018 році автори планують розробити другу розширену частину виставки, яка 
охопить період від 1939 року до сьогодення.
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