WANDERAUSSTELLUNG
„DEUTSCHE IN DER UKRAINE:
GESCHICHTE UND KULTUR“

VOM 10. JAHRHUNDERT BIS 1939

МОБІЛЬНА ВИСТАВКА
«НІМЦІ В УКРАЇНІ:
ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА»

ВІД Х СТОЛІТТЯ ДО 1939 РОКУ

www.deutsche.in.ua

VORWORT
ВІД АВТОРА
DR. ALFRED EISFELD
Autor des Konzeptes der Wanderausstellung
Experte für die Geschichte und Kultur der Deutschen
im Russischen Reich, der Sowjetunion und der GUS

Д-Р АЛЬФРЕД АЙСФЕЛЬД
Автор концепції мобільної виставки
Експерт з історії та культури німців у Російській імперії,
Радянському Союзі та країнах СНД

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 Zeitgenossen 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.
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З давніх-давен територія України була місцем, де зіштовхувалися різні народи і культури. Наприкінці раннього
Середньовіччя, ще до хрещення Київської Русі, купці Баварії вели торгівлю із жителями Волині. Галицькі і Київські
князі обмінювалися дипломатичними місіями із німецькими королями й імператором Священної Римської імперії німецької нації. Були встановлені династичні зв’язки, а
у 1429 році у Луцьку відбуdся з’їзд світських і церковних
високопоставлених осіб Європи.
Німецькі купці, ремісники, селяни, солдати, вчені знайшли собі нові поселення у Галичині, 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 вірування 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 населення сталінським режимом,
масові депортації у 1930-х і 1940-х роках, мільйонні людські
жертви і знищення засобів для існування – залишили у свідомості і сприйнятті сучасників глибокий слід.
За ініціативи Ради німців України в контексті українськонімецьких відносин, які тривають більш ніж 1000 років,
була зроблена спроба представити історію і культуру німців України у вигляді мобільної виставки. Таким чином
невеликі тексти та ілюстрації 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.

ÜBER DIE WANDERAUSSTELLUNG
ПРО ВИСТАВКУ
2016 wurde ein einzigartiges wissenschaftliches Projekt
vorbereitet, das die Geschichte der Deutschen in der Ukraine
der breiten Öffentlichkeit präsentieren wird. Hierbei handelt
es sich um 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 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.
Dank des Konzepts und Designs ist die Ausstellung für eine
breite Öffentlichkeit geeignet.
Die Autoren planen noch einen zweiten erweiterten Teil dieser
Ausstellung auszuarbeiten, der den Zeitraum von 1939 bis 2017
erfasst.

У 2016 році був підготовлений унікальний науковий
проект, який презентує широкому 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, 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.
Завдяки концепції та дизайну виставка підходить для демонстрації широкому загалу.
Автори планують розробити другу розширену частину виставки, яка охопить період від 1939 по 2017 рік.

INHALT
ЗМІСТ
1. Frühe ukrainisch-deutsche Beziehungen (Teil 1)
2. Frühe ukrainisch-deutsche Beziehungen (Teil 2)
3. Transkarpatien
4. Einwanderung in das Schwarzmeergebiet
5. Verwaltung der Kolonien im Schwarzmeergebiet
6. Wolhynien
7. Landwirtschaft
8. Handwerk
9. Industrie
10. Askania Nova
11. Kulturelles Leben
12. Bauwesen
13. Architektur
14. Auf deutsche Art
15. Administration und Politik 1871–1914
16. Der Erste Weltkrieg
17. Ukrainischer Staat 1917–1920
18. Bürgerkrieg
19. Fehlgeschlagene Selbstverwaltung der Kolonien
20. Sozialistische Umgestaltung der 1920er Jahre
21. Der Form nach national, dem Inhalt nach sozialistisch
22. Tragische 1930er Jahre

1. Ранні українсько-німецькі зв’язки (частина 1)
2. Ранні українсько-німецькі зв’язки (частина 2)
3. Закарпаття
4. Переселення в Причорномор’я
5. Управління колоніями в Причорномор’ї
6. Волинь
7. Сільське господарство
8. Ремесло
9. Промисловість
10. Асканія-Нова
11. Культурне життя
12. Будівництво
13. Архітектура
14. На німецький лад
15. Адміністрація і політика 1871–1914
16. Перша світова війна
17. Українська держава 1917–1920
18. Громадянська війна
19. Невдале самоврядування колоній
20. Соціалістичні перетворення 1920-х рр.
21. Національне за формою, соціалістичне за змістом
22. Трагічні 1930-ті рр.
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FRÜHE UKRAINISCH-DEUTSCHE BEZIEHUNGEN
РАННІ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ЗВ`ЯЗКИ
РАННІ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ЗВ’ЯЗКИ
FRÜHE UKRAINISCH-DEUTSCHE BEZIEHUNGEN
У Середньовіччі і у ранній Новий час на території сьогоднішньої України не було єдиної держави. Існував ряд князівств, які
діяли самостійно, а почасти і один проти одного, спорадично
мали різні контакти з європейськими державами. Річ Посполита
(Польща–Литва), Османська імперія, Молдавське князівство, Австро-Угорщина і Росія мали на них свій вплив і тимчасово привласнювали собі частини їхніх територій.

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gab es auf dem Gebiet der
heutigen Ukraine keinen einheitlichen Staat. Es gab eine Reihe von
Fürstentümern, die selbständig, zum Teil auch gegeneinander agierend, sporadisch verschiedene Kontakte zu europäischen Mächten
hatten. Polen-Litauen, das Osmanische Reich, das Fürstentum Moldau, Österreich-Ungarn und Russland übten ihren Einfluss aus und
eigneten sich temporär Teile des Territoriums an.

Київська держава не була ізольована від католицького Заходу,
а була залучена до військово-політичних, церковних, династичних, торговельних зв’язків із романо-германським світом. Спілкування із представниками західного християнства почалося ще
до хрещення Русі. Першим католицьким священиком, який побував на Русі, став саксонець, монах з Тріра Адальберт (пізніше –
єпископ Магдебурзький). На прохання княгині Ольги він відвідав
Київ (961–962) для проповідування християнства. Але його місія
успіху не мала. За правління київського князя Ярополка I Святославича (972–978), яке було відзначене дипломатичними контактами з германським імператором Оттоном II, діяльність німецьких місіонерів пожвавилася. І після прийняття християнства (988)
Київська Русь підтримувала контакти із представниками католицької церкви. Князь Володимир приймав у Києві (1007) саксон1
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ця Бруно Кверфуртського, єпископа-місіонера, який відправився
Родина князя Святослава (зліва: дружина
навертати до християнства печенігів. Його послання імператору
Ода Штаденська та їх малолітній син Ярослав).
Генріху II (1007) – унікальне джерело з історії Київської Русі та
Мініатюра, 1073
єдине повідомлення сучасника про Володимира Великого. За
Familie des Fürsten Swjatoslaw (von links: Ehefrau
Ярослава Мудрого у столиці виникла католицька громада, членами
Oda von Stade und ihr minderjähriger Sohn Jaroslaw).
якої були і німці. Київ підтримував торговельні зв’язки з АугсбурMiniatur, 1073
гом, Бреслау, Регенсбургом.
Другою дружиною великого князя київського
Святослава II Ярославича (1073–1076) була Ода
Штаденська, дочка саксонського графа, родичка папи Льва IX й імператора Генріха III. Шлюб
відбувся за посередництва германського короля
Генріха IV. Їхній син Ярослав після смерті батька
виховувався у Німеччині, потім деякий час правив у Чернігові. У той же час вигнаний з Києва
Ярополк Ізяславич, який шукав підтримки в боротьбі за престол у Генріха IV, одружився із Кунігундою Орламюндською ([1055]–1117), дочкою
графа Веймарського.

Der Kiewer Staat war in militärisch-politische, kirchliche, dynastische und Handelsbeziehungen mit dem Abendland eingebunden und
der Austausch mit Vertretern der Christenheit des lateinischen Ritus
begann schon vor der Taufe der Rus’. Als erster katholischer Geistlicher weilte in der Rus’ ein Sachse, der Trierer Mönch Adalbert (später:
Bischof von Magdeburg). Auf Ersuchen der Fürstin Olga kam er nach
Kiew (961–962) um das römische Christentum zu verkünden. Seine
Mission blieb ohne Erfolg. In die Regierungszeit des Kiewer Fürsten
Jaropolk I. Swjatoslawitsch (972–978) fielen diplomatische Kontakte mit dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Otto II. und eine
Belebung der Tätigkeit deutscher Missionare. Die Kiewer Rus’ unterhielt auch nach der Taufe (988) Kontakte mit Vertretern der römischen
Kirche. Fürst Wladimir empfing in Kiew 1007 den Sachsen Brun von
Querfurt, einen Missionsbischof, der zwecks Mission zu den Petschenegen ging. Brunos Bericht an Kaiser Heinrich II. ist eine einzigartige
Quelle über die Geschichte der Kiewer Rus’ und die einzige Überlieferung eines Zeitgenossen über Wladimir den Großen. Unter Jaroslaw
dem Weisen entstand in der Hauptstadt eine römisch-christliche Gemeinde, zu deren Gliedern auch Deutsche gehörten. Kiew unterhielt
Handelsbeziehungen mit Augsburg, Breslau und Regensburg.
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2.
Христос коронує князя Ярополка та його дружину княгиню Ірину
(Кунігунда Орламюндська). Мініатюра, кінець XI ст.
Національний музей археології, Чивідале, Італія
Christus krönt den Fürsten Jaropolk und Irina
(Kunigunde von Orlamünde). Miniature, Ende 11. Jh.
Archäologisches Nationalmuseum, Cividale, Italien

На Волині перші баварські купці з’явилися у
IX ст. Купці з ганзейських міст, які мали в XI ст. у
цьому регіоні свої контори, тут і проживали. Серед захисників Луцька проти суздальців (1149)
були німецькі найманці. При дворі галицьковолинських князів з XIII ст. служили німецькі
військові, медики, будівельники та інші фахівці. У Лемберзі (Львові), де з цього часу селилися німецькі купці і ремісники, виникла німецька громада. За князя Данила Галицького першим
міським війтом став німець Бертольд Штехер. У
1270–1290 рр. бурмістрами Володимира і Луцька також були німці. Галицько-Волинське князівство у ХIII–ХIV ст. спиралося на союз з Тевтонським (Німецьким) орденом, гарантуючи захист
його земель від татар. Львів і Торн вели жваву
торгівлю. Одним з лицарів ордена і комтуром,
який підтримував стосунки з князями, був їхній
родич – граф Зігхард фон Шварцбург (1274–1330),
нащадок князя Данила Галицького. У 1429 р. у
Луцьку для вирішення політичних та економічних питань держав Центральної та Східної Європи зібрався конгрес європейських монархів і
церковних ієрархів.

Львів нагадував німецьке місто, де використовувалися німецькі топоніми, звичаї, мова, акти велися частково
німецькою мовою. Заможні містяни купували у міста землі. Зоммерштайн і Кльоппер влаштували фільварки
Зоммерштайнгоф і Кльоппергоф. Ці назви трансформувалися в Замарстинів і Клепарів. Німцями, які обрали
Львів місцем проживання, були купець з Данцига, пізніше домініканський монах Мартін Груневег (1562–1615),
який залишив записки про Україну, Фрідріх Геткант (1600–1666), картограф і військовий інженер з Рейнської
області. Гербурти – шляхетський рід німецького походження, представники якого протягом кількох століть
займали важливі посади, залишили в історії України свій слід.
3.
Зображення Києва на плані в ілюстрованому географічному описі України
та інших територій. Аугсбург, 1686
Darstellung von Kiew auf einem Plan in der illustrierten geografischen Beschreibung der Ukraine
und anderer Territorien. Augsburg, 1686
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4.
Бронзовий надгробок
Миколи Гербурта Одновського (до 1482–1555) у
Латинській катедрі Львова.
П. Лабенвольф.
Нюрнберг, 1551
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Die zweite Ehefrau des Kiewer Großfürsten Swjatoslaw II. Jaroslawitsch
(1073–1976) war Oda von Stade, die Tochter eines sächsischen Grafen, eine Verwandte des Papstes Leo IX. und des Kaisers Heinrich III.
Die Ehe wurde durch den deutschen König Heinrich IV. angebahnt.
Ihr Sohn Jaroslaw wurde nach des Vaters Tod in Deutschland erzogen,
herrschte danach einige Zeit in Tschernigow. Zur selben Zeit heiratete
der aus Kiew vertriebene Jaropolk Isjaslawitsch, der sich im Ringen um
den Thron um Unterstützung von Heinrich IV. bemühte, die Tochter
des Grafen von Weimar, Kunigunde von Orlamünde ([1055]–1117).
In Wolhynien tauchten bayerische Kaufleute erstmals im 9. Jh. auf.
Hanseatische Kaufleute hatten in dieser Region im 11. Jh. ihre Kontore und ihren Wohnsitz. Unter den Verteidigern von Luzk gegen die
Suzdaler (1149) gab es auch deutsche Söldner. Am Hofe der Fürsten
von Galizien-Wolhynien dienten seit dem 13. Jh. deutsche Militärs,
Mediziner, Baumeister und andere Fachleute. In Lemberg siedelten
zu dieser Zeit deutsche Kaufleute und Handwerker, es entstand eine
deutsche Gemeinde. Unter Fürst Daniel von Galizien wurde Berthold
Stecher, ein Deutscher, erster Vogt der Stadt Lemberg. 1270–1290 hatten auch Wladimir und Luzk deutsche Bürgermeister. Das Fürstentum
Galizien-Wolhynien stützte sich im 13.–14. Jh. auf ein Bündnis mit
dem Deutschen Ritterorden und garantierte so den Schutz seines Territoriums vor Überfällen der Tataren. Lemberg trieb lebhaften Handel mit Thorn. Einer der Ordensritter und deren Komtur, der mit den
Fürsten Beziehungen pflegte, war deren Verwandter – Graf Sieghard
von Schwarzburg (1274–1330), ein Nachfahre des Fürsten Daniel von
Galizien. 1429 fand in Luzk ein Treffen weltlicher und geistlicher Würdenträger Europas zur Klärung politischer und wirtschaftlicher Fragen
der Länder Zentral- und Osteuropas statt.
Lemberg glich einer deutschen Stadt, in der deutsche Toponyme,
Bräuche und die Sprache allgegenwärtig waren. Akten wurden zum
Teil in deutscher Sprache geführt. Wohlhabende Stadtbewohner
kauften bei der Stadt Grundstücke. Sommerstein und Klöppner
gründeten die Vorwerke Sommersteinhof und Klöpperhof. Diese
Toponyme transformierten sich in Zamarstynow und Kleparow. Zu
den Deutschen, die Lemberg als ihren Wohnort wählten, gehörten
der Danziger Kaufmann und spätere Dominikanermönch
Martin Gruneweg (1562–1615), der Aufzeichnungen über die
Ukraine hinterlassen hat, und Friedrich Getkant (1600–1666),
ein Kartograph und Militäringenieur aus dem Rheinland.
Die Herburts, ein polonisiertes Adelsgeschlecht deutscher
Abstammung, haben über mehrere Generationen wichtige
Ämter bekleidet und ihre Spur in der Geschichte der Ukraine
hinterlassen.

Bronze-Grabplatte des
Nikolaus Herburt-Odnowski
(vor 1482–1555) in der
Lateinischen Kathedrale
zu Lemberg. P. Labenwolf.
Nürnberg, 1551

5.
У Германському національному музеї (Нюрнберг)
зберігається модель для виливання цього надгробку –
фарбована дерев’яна фігура роботи майстерні
П. Лабенвольфа. Нюрнберг, 1550/51

5

Im Germanischen Nationalmuseum (Nürnberg) wird das Modell
für den Abguss dieser Grabplatte, die farbig gefasste Holzfigur aus
der Werkstatt von P. Labenwolf, aufbewahrt. Nürnberg, 1550/51

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.
Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld
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Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war
der Kiewer Staat in militärisch-politische,
kirchliche, dynastische und den Handel
betreffende Beziehungen mit dem Abendland
eingebunden. Nach der Taufe (988) unterhielt
die Kiewer Rus’ Kontakte mit der westlichen
Welt. Die internationalen Beziehungen wurden
auch durch dynastische Ehen bekräftigt.
Mit Erscheinen der deutschen Kaufleute
und Handwerker im 9. Jh. entstand eine
deutsche Gemeinde in Lemberg, die sich
weiterentwickelte. 1429 fand in Luzk ein
Treffen weltlicher und geistlicher Würdenträger
Europas zur Klärung politischer und
wirtschaftlicher Fragen der Länder Zentralund Osteuropas statt.
Родина князя Святослава (зліва: дружина Ода Штаденська та їх малолітній
син Ярослав). Мініатюра, 1073
Familie des Fürsten Swjatoslaw (von
links: Ehefrau Oda von Stade und ihr
minderjähriger Sohn Jaroslaw).
Miniatur, 1073
Бронзовий надгробок Миколи Гербурта
Одновського (до 1482–1555)
у Латинській катедрі Львова.
П. Лабенвольф. Нюрнберг, 1551
Bronze-Grabplatte von Nikolaus HerburtOdnowski (vor 1482–1555) in der
Lateinischen Kathedrale zu Lemberg.
P. Labenwolf. Nürnberg, 1551
У Cередньовіччі і ранній Новий час Київська держава була залучена до військовополітичних, церковних, династичних, торгівельних зв’язків із романо-германським
світом. Після прийняття християнства (988)
Київська Русь підтримувала контакти із Західним світом. Міжнародні відносини посилювались також династичними шлюбами. З появою німецьких купців і ремісників
у ІХ ст. у Львові виникла німецька громада,
яка розвивалася і далі. У 1429 р. у Луцьку
для вирішення політичних та економічних питань держав Центральної та Східної
Європи зібрався конгрес європейських
монархів і церковних ієрархів.

Докладніше з інформацією можна ознайомитись за QR-кодом або посиланням.
Mehr Informationen finden Sie unter dem QR-Code oder Link.
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FRÜHE UKRAINISCH-DEUTSCHE BEZIEHUNGEN
РАННІ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ЗВ`ЯЗКИ
Die Bukowina (Buchenland) gehörte seit
dem 14. Jh. zum Fürstentum Moldau, wo
sich einige Zeit Ritter des Deutschen Ordens
befanden. In den Städten des Fürstentums
fand das Magdeburger Stadtrecht Eingang.
Im 12. Jh. kamen Deutsche aus Niedersachsen
und Flandern nach Transkarpatien. Im
14.–15. Jh. setzte sich das Magdeburger
Stadtrecht in den Städten der Westukraine
durch. Ein bedeutender Einfluss auf das
geistige und kulturelle Leben wurde von dem
deutschstämmigen Archimandriten des Kiewer
Höhlenklosters, Innokentij Giesel, ausgeübt.
Архімандрит Інокентій (Гізель).
Перша половина XVIII ст.
Національний художній музей України
Archimandrit Inokentij (Giesel).
1. Hälfte 18. Jh.
Nationales Kunstmuseum der Ukraine
Вид фортеці Мукачеве. Н. Персон.
Maйнц, 1695
Gesamtansicht der Festung Munkatsch.
N. Person. Mainz, 1695
Буковина з XIV ст. входила до складу Молдавського князівства, де певний час перебували лицарі Тевтонського ордена. У містах князівства поширилося Магдебурзьке
право. У ХІІ ст. німці з Нижньої Саксонії
і Фландрії з’явилися на Закарпатті. У ХIV–
ХV ст. у містах Західної України утвердилося Магдебурзьке право. Значний вплив
на духовне та культурне життя мав архімандрит Києво-Печерської лаври німецького походження Інокентій Ґізель.
Граф Б. К. фон Мініх (1683–1767) та
його кримський похід (1737), який
закінчився взяттям Очакова.
Фрагмент карти, 1738
Graf B.Ch. von Münnich (1683–1767)
und sein Krim-Feldzug (1737), der mit
der Einnahme von Otschakow endete.
Kartenfragment, 1738

РАННІ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ЗВ’ЯЗКИ
FRÜHE UKRAINISCH-DEUTSCHE BEZIEHUNGEN
Буковина з XIV ст. входила до складу Молдавського князівства.
Ще до монголо-татарської навали (1241) на її території деякий час
перебували лицарі Тевтонського ордена. У XIV ст. монахи-францисканці Пауль фон Швейдниць (Сілезія) і Ніколаус фон Мельзах (Пруссія) займалися місіонерством, але значного успіху не досягли. Німецькі ремісники, купці, ковалі-зброярі, лікарі, вчителі,
пивовари селилися у містах Південної Буковини. У містах князівства поширилося Магдебурзьке право. Для вирішення суперечок
зверталися в трансільванський Бістріц і галицький Лемберг.

Die Bukowina (Buchenland) gehörte seit dem 14. Jh. zum Fürstentum Moldau. Schon vor dem Eindringen der Mongolo-Tataren (1241)
hielten sich auf ihrem Territorium einige Zeit Ritter des Deutschen
Ordens auf. Im 14. Jh. haben Franziskanermönche Paul von Schweidnitz (Schlesien) und Nikolaus von Mehlsach (Preußen) missioniert,
konnten aber keine bedeutenden Erfolge erzielen. Deutsche Handwerker, Kaufleute, Waffenschmiede, Ärzte, Lehrer, Bierbrauer wurden
in Städten der Südbukowina sesshaft. In den Städten des Fürstentums
fand das Magdeburger Stadtrecht Eingang. Zur Schlichtung strittiger
Fragen wandte man sich an das transsilvanische Bistritz und das
galizische Lemberg.

Закарпаття в Середньовіччі було околицею Угорщини, нечисельне населення якої складалося з різних слов’янських народів. Німці з Нижньої Саксонії і Фландрії з’явилися тут у 1141–1161 рр.
на запрошення угорського короля. Їхніми завданнями було забезпечення доставки солі і перетворення ряду населених пунктів у
міста. У XIII ст., після набігів татар, король Бела IV запросив селитися в розореному і збезлюденому регіоні саксонських хліборобів і ремісників. У XVI ст. сюди прибували біженці з Тюрингії.
У другій половині XVII ст. у ході протистояння трансільванських князів територіальним зазіханням австрійських Габсбургів
замок Мукачеве був перетворений на фортецю. Для будівельних
робіт запросили ремісників з Австрії, Баварії та інших німецьких регіонів. Біля підніжжя замкової гори вони заснували селище
Паланок (Планкендорф). На початку XVIII ст. у гарнізоні фортеці служили близько 500 німецьких піхотинців, сім’ї яких
жили в Паланку і місті.

Transkarpatien war im Mittelalter Ungarns Peripherie, deren nicht
zahlreiche Bevölkerung sich aus verschiedenen slawischen Völkern
zusammensetzte. Deutsche aus Niedersachsen und Flandern kamen
hierher 1141–1161 auf Einladung des ungarischen Königs. Ihre Aufgabe war es, den sicheren Transport von Salz zu gewährleisten und
einige Siedlungen zu Städten zu entwickeln. Im 13. Jh. hat König
Bela IV. nach den Überfällen der Tataren sächsische Bauern und
Handwerker zum Siedeln in der ausgeplünderten und entvölkerten
Region eingeladen. Im 16. Jh. kamen dorthin Flüchtlinge aus
Thüringen. In der zweiten Hälfte des 17. Jh. wurde das Schloss
6
6.
Munkatsch im Verlauf des Widerstands der Siebenbürgischen FürsАрхімандрит Інокентій (Гізель). Перша половина ten gegen Gebietsansprüche der österreichischen Habsburger zu einer
XVIII ст. Національний художній музей України
Festung ausgebaut. Zum Verrichten der Bauarbeiten wurden HandArchimandrit Inokentij (Giesel). 1. Hälfte 18. Jh.
werker aus Österreich, Bayern u. a. deutschen Regionen eingeladen.
Nationales Kunstmuseum der Ukraine
Am Fuße des Schlossberges haben sie die Siedlung Plankendorf angeУ ХIV–ХV ст. у містах Західної України (Хуст, Тячів /Гростойченау/, Лемберг, Кременець, Володимир-Волин- legt. Zu Beginn des 18. Jh. dienten auf der Burg ca. 500 deutsche Infanський, Луцьк та ін.) утвердилися норми і традиції німецької правової культури – Магдебурзьке право. teristen, deren Familien in Plankendorf und in der Stadt wohnten.
Стосуючись спочатку лише німців, воно поступово поширилося на інше населення міст, де з’явилися ремісничі цехи – замкнуті організації для підтримки професійних інтересів, які об’єднували ремісників. Маючи 7
західне походження, цехи, втім, не стали самоврядними. У XVI–XVIII ст. «німецьке» право поширилося
на міста Лівобережжя.
Українська мова увібрала з німецької безліч запозичень: броварня – Brauerei, бурштин – Bernstein, келих –
Kelch, майстер – Meister, фарба – Farbe, цегла – Ziegel, дах – Dach, ліхтар – Leuchter, пляшка – Flasche, шухляда –
Schublade, клейнод – Kleinod, цукор – Zucker, цибуля – Zwiebel та ін.
У XVII ст. значний вплив на духовне та культурне життя мав архімандрит Києво-Печерської лаври
Інокентій (1656–1684). Інокентій Гізель (1600–1684) – уродженець Кенігсберга з родини німецьких
протестантів. В юності він переселився до Києва, перейшов у православ’я і постригся в ченці. Був ігуменом
різних монастирів. П. Могила призначив його учителем і проповідником Києво-Могилянського колегіуму,
за заповітом Гізель став ректором (1648–1656). Архімандрит відстоював інтереси Київської митрополії від
зазіхань московських патріархів, ратуючи за збереження підпорядкування української церкви Патріарху
Константинопольському, протестував проти втручання московських воєвод у церковні справи.
У XVIII ст., в період російсько-турецьких воєн за вихід до Чорного моря і гирла Дунаю, коли поступово при7.
власнювались землі запорозьких козаків, у військових кампаніях на боці Росії брали участь німці-офіцери, які
Вид фортеці Мукачеве. Н. Персон. Maйнц, 1695
потрапили на російську службу або були обрусілі, народжені вже в Росії. Найбільш відомі: генерал-фельдмаршал
Gesamtansicht der Festung Munkatsch. N. Person. Mainz, 1695
граф Бургард Крістоф Мініх, барон Карл Гієронім фон Мюнхгаузен, Крістоф Герман фон Манштейн, Фрідріх і
Крістоф фон Штофельн, принц Олександр Вюртемберзький, військовий інженер Олександр Рігельман, генера- Im 14.–15. Jh. setzte sich in den Städten der Westukraine (Chust,
ли Людольф Август фон Бісмарк і граф Йоганн-Бернард Вейсбах. Чиновники з німців були широко представ- Großteutschenau/Tjatschiv,
Lemberg,
Kremenez,
Wladimirлені в царській адміністрації на українських землях.
Wolynskij, Luzk u. a.) Normen und Traditionen der deutschen
Rechtskultur – das Magdeburger Stadtrecht – durch. Es galt
anfangs
nur
für
die
Deutschen,
weitete
sich
nach
und
nach
auf die
8
8.
andere Bevölkerung der Städte aus, in denen es zur Bildung von
«Барон Мюнхгаузен верхи на ядрі». Г. Франц. 1896.
Г. фон Мюнхгаузен (1720–1797) брав участь у поході Мініха
Handwerkerzünften, diesen in sich geschlossenen Organisationen
проти турок (1738).
zur Vertretung der beruflichen Anliegen ihrer Angehörigen, kam.
„Baron Münchhausens Ritt auf der Kanonenkugel“. G. Franz.
Diese Zünfte westlicher Provenienz konnten jedoch nicht zu
1896. H. von Münchhausen (1720–1797) nahm am Feldzug
echter Selbstverwaltung werden. Im 16. bis 18. Jh. breitete sich das
Münnichs gegen die Türken teil (1738).
„deutsche“ Recht auch auf Städte der Linksufrigen Ukraine aus.
Die ukrainische Sprache hat viele deutsche Entlehnungen wie browarnja – Brauerei, kelych – Kelch, burschtyn – Bernstein,
majster – Meister, farba – Farbe, zegla – Ziegel, dach – Dach, lichtar – Leuchter, pljaschka – Flasche, schuchljada – Schublade,
klejnod – Kleinod, zukor – Zucker, zybulja – Zwiebel u. a. aufgenommen.
Im 17. Jh. hatte der Archimandrit des Kiewer Höhlenklosters Inokentij (1656–1684) einen bedeutenden Einfluss auf das
geistige und kulturelle Leben. Es war Innozenz Giesel (1600–1684). In einer deutschen protestantischen Familie in Königsberg
geboren, ging er in jungen Jahren nach Kiew, konvertierte zur Orthodoxie und wurde Mönch. Er wurde Abt verschiedener
Klöster. P. Mohyla machte ihn zum Lehrer und Prediger des Kiew-Mohyla-Kollegiums. Seinem Testament entsprechend wurde
er Rektor des Kollegiums (1648–1656). Der Archimandrit trat für die Interessen der Kiewer Metropolie ein, setzte sich für
die Beibehaltung der Unterstellung der ukrainischen Kirche unter den Patriarchen von Konstantinopel, protestierte gegen die
Einmischung von Moskauer Wojewoden in kirchliche Angelegenheiten.
Im 18. Jh., im Zuge der russisch-türkischen Kriege um den Zugang zum Schwarzen Meer und zur Donaumündung, als
nach und nach das Land der Saporoger Kosaken in Besitz genommen wurde, haben an den Kriegshandlungen auf der Seite
Russlands deutsche Offiziere, die in russische Dienste eintraten oder in Russland geboren und bereits assimiliert waren,
teilgenommen. Am bekanntesten sind: General-Feldmarschall Graf Burkhard Christoph von Münnich, Karl Hieronymus
Freiherr von Münchhausen, Christoph Hermann von Manstein, Friedrich und Christoph von Stoffeln, Prinz Alexander
von Württemberg, der Militäringenieur Alexander Rigelmann, die Generale Ludolf August von Bismarck und Graf JohannBernhardt Weisbach. Deutsche Beamte wurden von der Verwaltung der Zaren zahlreich auf ukrainischem Boden verwendet.

9

9.
Граф Б. К. фон Мініх (1683–1767) та його кримський похід (1737), який
закінчився взяттям Очакова. Фрагмент карти, 1738
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Graf B. Ch. von Münnich (1683–1767) und sein Krim-Feldzug (1737), der mit
der Einnahme von Otschakiw endete. Kartenfragment, 1738

10.
Надгробний обеліск на могилі принця Вюртемберзького († 1791),
учасника російсько-турецької війни (1787–1791). Херсон
Steele auf dem Grab des Prinzen von Württemberg († 1791),
der am russisch-türkischen Krieg teil nahm (1787–1791). Cherson

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України
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TRANSKARPATIEN
ЗАКАРПАТТЯ
TRANSKARPATIEN

ЗАКАРПАТТЯ
Привертанням уваги німців та австрійців до Закарпаття займалися уряди
Австро-Угорської імперії, Угорського королівства, аристократи-землевласники і підприємці. Володіння Мукачева площею близько 2 300 км² з однойменною фортецею здавна називалося «герцогством». У 1728 р. воно було
передане австрійським імператором графу Лотару Францу фон Шенборну,
курфюрсту Майнца і архієпископу Бамберга. За ініціативи Шенборнів
у XVIII–XIX ст. пройшло декілька хвиль поповнення його населення. З
1730-го по 1748 р. це було переселення селян і ремісників з єпархій Бамберг
і Вюрцбург (Франконія), стимульоване пільгами. Переселенський патент містив привабливі умови, однак суворо регламентував кількісний і професійний склад колоністів, які не мали права на повернення. Пізніше з Франконії
прибували малі групи німців. Всього в XVIII ст. переселилося близько
700 осіб. Колоністів поселили в Мукачевому, Обер- і Унтер-Шенборні (Верхній Коропець та Шенборн), Паушингу (Павшино), Бартхаузені (Барбово),
Куштановиці, Біркендорфі (Березинка), Медхєндорфі (Лалово), Берегзасі
(Береговe). До кінця століття їх налічувалося близько 1 500 осіб.
У 1761 р. граф запросив у мукачівські володіння переселенців з Північної Угорщини. Крім католиків, серед них були протестанти і реформати. На початку XIX ст. активізувалося переселення з німецьких сіл
Богемії в розташовану на північ від Мукачева гористу і багату буковими лісами частину володіння в районі Швальбаха (Свалява). Причинами добровільного виходу цих богемців, так само як і вихідців з
Франконії, були перенаселеність, брак землі, економічна криза, викликана наполеонівськими війнами в Європі. У 1827 р. неподалік від Сваляви були засновані Дорндорф (Драчино), у 1855 р. – Блаубад (Синяк).
Невеликі групи богемських німців переселялися у володіння Шенборнів до кінця XIX ст.
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Mit der Anwerbung von Deutschen und Österreichern für Transkarpatien
befassten sich die Regierungen des Kaiserreichs Österreich-Ungarn und des
Königreichs Ungarn, adelige Grundbesitzer und Unternehmer. Die Domäne
Munkatsch mit einer Fläche von 2 300 km² mit der gleichnamigen Festung
nannte man von alters her „Herzogtum“. 1728 wurde diese vom österreichischen
Kaiser dem Grafen Lothar Franz von Schönborn, Kurfürst zu Mainz und
Erzbischof von Bamberg übertragen. Auf Initiative der Schönborns gab es
im 18.–19. Jh. mehrere Einwanderungswellen. Von 1730 bis 1748 wanderten
Bauern und Handwerker aus den Bistümern Bamberg und Würzburg (Franken)
ein, die durch Privilegien gewonnen wurden. Das Auswanderungspatent stellte
verlockende Bedingungen in Aussicht, beschränkte aber zugleich die Anzahl und
die berufliche Zusammensetzung der Kolonisten, die kein Recht auf Rückkehr
behielten. Später zogen aus Franken kleinere Gruppen von Deutschen nach.
Insgesamt wanderten im 18. Jh. ca. 700 Personen ein. Die Kolonisten wurden in
Munkatsch, Ober- und Unter-Schönborn (Werchnij Koropetz’ und Schönborn),
1.
Pausching (Pawschyno), Barthausen (Barbowo), Kustanowitz, Birkendorf
Переселенський патент графа
(Beresynka), Mädchendorf (Lalowo) und Berеgsaß (Berehowо) angesiedelt.
Ф. К. Шенборна. Відень, 1730
Gegen Ende des Jh. zählte man ca. 1 500 Personen.

Auswanderungspatent des Grafen
F. K. Schönborn. Wien, 1730

2

Німецькі колоністи вперше на Закарпатті почали вирощувати картоплю, кукурудзу, соняшник, хміль, організували виробництво пива. Пивоварня в Подгерінге (Підгоряни) щорічно давала 500 бочок пива. Економічні досягнення у володіннях Шенборнів (тваринництво, виноробство, переробка молока, пивоваріння, мінеральні води, лісівництво, гірничодобувна і металообробна, деревопереробна і хімічна
промисловість, виробництво скла і цегли, лікарні, охорона здоров’я
та ін.) були представлені на виставці у Будапешті (1885).
Для правильної експлуатації лісового господарства імперський уряд
почав переселення 220 вільних майстрів лісової справи, завербованих
у Верхній Австрії. У 1775 р. на р. Мокрянка прибули представники
майже всіх лісових професій. Для них заснували село Німецька Мокра,
пізніше в долині р. Тересва – Кьонігсфельд (Усть-Чорна). Результатом
їхньої діяльності стала інтенсивна, але раціональна вирубка лісів з їх
подальшим відтворенням. Спорудження каскаду шлюзів і гребель дозволило постійно сплавляти ліс і транспортувати сіль.

2.
Німецькі поселення на землях графів
Шенборнів поблизу Мукачева. 1890

Beregwar, ehemals Schloss der Grafen Schönborn, seit 1946 Sanatorium „Karpaty“ im Rayon Mukatschewo
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4.
Вулиця в Шенборні (колишньому Унтер-Шенборні)
Straßenansicht von Schönborn (ehem. Unter-Schönborn)

Um eine sachgerechte Forstwirtschaft zu gewährleisten begann die
kaiserliche Regierung mit der Ansiedlung von 220 freien Forstfachleuten, die in Oberösterreich angeworben wurden. 1775 trafen am
Fluss Mokrjanka Vertreter fast aller für die Forstwirtschaft erforderlichen Berufe ein. Für
sie wurde das Dorf Deutsch Mokra angelegt, später gründete man im Tal des Flusses Tereswa
Königsfeld (Ust’-Tschorna). Durch den Einsatz dieser Fachleute wurde eine intensive, rationale
Abholzung mit nachfolgender Aufforstung möglich. Die Errichtung von Schleusen und
Talsperren machte das kontinuierliche Flößen von Holz und den Transport von Salz möglich.
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5.
Типові подвір’я з житловими та господарськими будівлями у колишніх німецьких колоніях (Шенборн)
Typische Gehöfte mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden in ehemaligen deutschen Kolonien (Schönborn)

За патентом імператора Йосифа II (21 вересня 1782 р.) німців-колоністів вербували в
Австрії та в німецьких регіонах на Рейні для розвитку малих міст. У XVIII–XIX ст. в
Ужгороді (Унгвар), Хусті, Рахові (Рахау), Сваляві (німці з Галичини), Перечині з’явилися ремісничі вулиці або колонії для збільшення населення цих відсталих у своєму розвитку, колись значущих укріплених місць. Іншою причиною був зростаючий попит на
предмети повсякденного користування, викликаний поліпшенням економічного становища населення. Наявність сировини та дешевої робочої сили дозволили фахівцям з
Австрії та Німеччини налагодити обробку металу в Шелестовому, Фрідріхсдорфі, Тур’їх
Реметах, переробку деревини – в Кобилецькій Поляні, Великому Бичкові, Сваляві, Перечині, Тур’ї Бистрій, Ужгороді, Буштині, обробку шкір – у Хусті.
У 1910 р. на Закарпатті проживало 33 694 німці (14,1 %). Після розпаду Австро-Угорщини за умовами Сен-Жерменського мирного договору Закарпаття увійшло до складу
Чехословаччини. Через втрати в Першій світовій війні і повоєнні еміграції до Америки
кількість населення помітно скоротилась. У 1930 р. у Підкарпатській Русі налічувалося
13 804 німця, до 1938 року – 14-15 тис. осіб. 11 жовтня 1939 р. була проголошена незалежність Закарпаття, але Угорщина його анексувала.
У роки Другої світової війни німців закликали до СС, з 1944 р. – до Вермахту. Всього до
німецької та угорської армій мобілізували 4 500 осіб. Восени 1944 р. германська адміністрація провела часткову евакуацію німецького населення до Верхньої Сілезії і Тюрингії. Частина цих адмінпереселенців у 1945–1946 рр. повернулася на Закарпаття. У
листопаді 1944 р. радянські органи інтернували угорських і німецьких чоловіків у віці
18-50 років, відправивши їх на примусові роботи. Радянсько-чехословацький протокол (29 червня 1945 р.) був основою возз’єднання Закарпатської України з УРСР,
утворивши Закарпатську область (22 січня 1946 р.). Уже на початку березня 1946 р. за
наказом НКВС СРСР № 1036 (15 січня
7
1946 р.) з Мукачівського району до Тюменської
області було депортовано 141 сім’ю (549 осіб).
Тих, хто повернулися з Німеччини до сіл на
р. Тересва, відправили туди ж. З листопада
1944-го до березня 1946 р. було депортовано
близько 8 000 закарпатських німців. Тих, хто
повернулися з Німеччини після березня 1946 р.,
не висилали.
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Deutsche Kolonisten begannen als erste in Transkarpatien Kartoffeln,
Mais, Sonnenblumen, Hopfen anzubauen. Sie begannen auch Bier zu
brauen. Die Brauerei in Podhering (Pidhorjany) lieferte jährlich 500 Fass
Bier. Die wirtschaftlichen Errungenschaften in den Besitzungen der
Schönborns (Viehzucht, Weinbereitung, Milchverarbeitung, Bierbrauen,
Mineralwasser, Forstwirtschaft, Bergbau und Metallbearbeitung,
Holzverarbeitung und chemische Industrie, die Produktion von Glas
und Ziegeln, Heilanstalten, Gesundheitsfürsorge u. a.) wurden auf der
Landesausstellung in Budapest (1885) präsentiert.

Deutsche Dörfer auf den Schönbornschen
Gütern bei Munkatsch. 1890

3.
Колишній замок Берегвар графів Шенборнів, з 1946 р. – санаторій «Карпати» в Мукачівському районі

3

1761 hat der Graf aus Nordungarn zur Ansiedlung in die Munkatscher
Ländereien eingeladen. Außer Katholiken kamen auch Lutheraner und
Reformierte. Zu Beginn des 19. Jh. kam es zur Einwanderung aus deutschen Dörfern in Böhmen in den nördlich von Munkatsch gelegenen
hügeligen, an Buchenwäldern reichen Teil der Besitzungen bei Schwalbach (Swaljawa). Die Gründe für die freiwillige Umsiedlung dieser
Böhmer waren, wie auch bei den Auswanderern aus Franken, der
Bevölkerungsüberschuss, Landknappheit, die durch die Napoleonischen
Kriege in Europa verursachte Wirtschaftskrise. 1827 wurde unweit von
Schwalbach Dorndorf (Dratschyno), 1855 Blaubad (Synjak) gegründet.
Kleine Gruppen von Deutschen aus Böhmen wanderten in die Besitzungen
der Schönborns bis Ende des 19. Jh. ein.

У 1960-ті рр. прискорилася асиміляція й інтеграція німців Закарпаття. Зміна міграційної політики СРСР у роки перебудови поклала початок еміграції закарпатських німців до
Німеччини, яка набрала темпи в 1990-ті рр.

7.
Лісопилка в Кобилецькій Поляні. 1930-ті рр.

6.
Винні підвали у селі Берегово
Weinkeller in Berehowо

Auf der Grundlage eines Patents von Kaiser Josef II. (21. September 1782) begann man
mit der Anwerbung von deutschen Kolonisten in Österreich und im Rheinland für die
Entwicklung kleiner Städte. Im 18.-19. Jh. wurden in Ungwar (Uschhorod), Hust, Rachau
(Rahоw), Schwalbach (Deutsche aus Galizien), Peretschyn Handwerkerstraßen oder -kolonien
gegründet um die Bevölkerungszahl dieser in ihrer Entwicklung zurückgebliebenen, ehemals
bedeutenden befestigten Orte, aufzustocken. Ein anderer Grund dafür lag in der angestiegenen
Nachfrage nach Gegenständen des täglichen Gebrauchs, die durch eine Verbesserung der
wirtschaftlichen Lage der Bevölkerung zustande kam. Das Vorhandensein von Rohstoffen
und billiger Arbeitskräfte ermöglichten Fachleuten aus Österreich und Deutschland die
Metallverarbeitung in Schelestowo, Friedrichsdorf, Turji Remety, die Holzverarbeitung in
Kobylez’ka Poljana, Welykyj Bytschkiw, Schwalbach, Peretschyn, Tur’ja Bystra, Ungwar,
Buschtynо und der Lederbearbeitung in Hust zu entwickeln.
1910 lebten in Transkarpatien 33 694 Deutsche (14,1 %). Nach dem Zerfall ÖsterreichUngarns kam Transkarpatien entsprechend dem Friedensvertrag von Saint-Germain zur
Tschechoslowakei. Durch Verluste während des Ersten Weltkrieges und der Nachkriegsemigration nach Amerika ging die Bevölkerungszahl spürbar zurück. 1930 lebten in der
Karpatenukraine 13 804 Deutsche, 1938 – 14-15 Tausend Personen. Am 11. Oktober 1939
wurde die Unabhängigkeit Transkarpatiens ausgerufen, doch wurde es von Ungarn annektiert.
Während des Zweiten Weltkriegs wurden Deutsche in die SS, ab 1944 in die Wehrmacht
eingezogen. Insgesamt wurden für die deutsche und die ungarische Armee 4 500 Männer
mobilisiert. Im Herbst 1944 haben deutsche Behörden eine Teilevakuierung der
deutschen Bevölkerung nach Oberschlesien und Thüringen durchgeführt. Ein Teil dieser
Administrativumsiedler kehrte 1945–1946 nach Transkarpatien zurück. Im November 1944
wurden ungarische und deutsche Männer im Alter von 18 bis 50 Jahren von sowjetischen
Behörden interniert und zur Verrichtung von Zwangsarbeit geschickt. Auf der Grundlage
des sowjetisch-tschechoslowakischen Protokolls (29. Juni 1945) wurde die Karpatenukraine mit der Ukrainischen SSR vereinigt und bekam die Bezeichnung Transkarpatengebiet.
Schon Anfang März 1946 wurden entsprechend dem Befehl des NKWD der UdSSR Nr. 1036
(15. Januar 1946) 141 Familien (549 Personen) aus dem Rayon Mukatschewo in das Gebiet
Tjumen’ deportiert. Die in die Dörfer am Fluss Tereswa Zurückgekehrten wurden ihnen
nachgeschickt. Von November 1944 bis März 1946 wurden ca. 8 000 Karpatendeutsche
deportiert. Nach März 1946 aus Deutschland Zurückgekehrte blieben davor verschont.
In den 1960er Jahren beschleunigte sich die Assimilation und Integration der Deutschen
Transkarpatiens. Die Änderung der Migrationspolitik der UdSSR in den Jahren der
Perestrojka bildete den Anfang der Auswanderung der Karpatendeutschen nach Deutschland, die sich in den 1990er Jahren verstärkte.
8.
Наказ про реєстрацію чоловіків – німців та угорців 18-50 років. 13 листопада 1945 р.
Befehl über die Registrierung deutscher und ungarischer Männer im Alter zwischen 18 und 50 Jahren.
13. November 1945

Sägewerk in Kobylez’ka Poljana. 1930er Jahre

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.
Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України

Im 18. Jh. siedelten ca. 700 Personen in
das Territorium von Transkarpatien über.
Deutsche Kolonisten begannen als erste
Kartoffeln, Mais, Sonnenblumen und Hopfen
anzubauen und waren in vielen Bereichen der
Landwirtschaft innovativ. Nach dem Ersten
Weltkrieg und der Nachkriegsemigration
nach Amerika ging die Bevölkerungszahl
der Deutschen spürbar zurück, viele wurden
nach dem Zweiten Weltkrieg deportiert. Die
Änderung der Migrationspolitik der UdSSR in
den Jahren der Perestrojka bildete den Anfang
der Auswanderung der Karpatendeutschen
nach Deutschland, die sich in den 1990er
Jahren verstärkte.
Переселенський патент графа
Ф. К. Шенборна. Відень, 1730
Auswanderungspatent des Grafen
F. K. Schönborn. Wien, 1730
Типові подвір’я з житловими та господарськими будівлями у колишніх
німецьких колоніях (Шенборн)
Typische Gehöfte mit Wohn- und
Wirtschaftsgebäuden in ehemaligen
deutschen Kolonien (Schönborn)
У XVIII ст. близько 700 осіб переселилося на
територію Закарпаття. Німецькі колоністи
першими почали вирощувати картоплю,
кукурудзу, соняшник, хміль. В багатьох галузях сільського господарства вони були
новаторами. Після Першої світової війни і
повоєнної еміграції до Америки кількість
німецького населення помітно скоротилася,
багато було депортовано після Другої світової війни. Зміна міграційної політики СРСР
у роки перебудови поклала початок еміграції закарпатських німців до Німеччини, яка
набрала темпи в 1990-ті рр.
Наказ про реєстрацію чоловіків –
німців та угорців 18-50 років.
13 листопада 1945 р.
Befehl über die Registrierung deutscher
und ungarischer Männer im Alter
zwischen 18 und 50 Jahren.
13. November 1945

Докладніше з інформацією можна ознайомитись за QR-кодом або посиланням.
Mehr Informationen finden Sie unter dem QR-Code oder Link.
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EINWANDERUNG IN DAS SCHWARZMEERGEBIET
ПЕРЕСЕЛЕННЯ В ПРИЧОРНОМОР’Я
Den Anfangspunkt der organisierten Ansiedlung von Deutschen auf dem Territorium
der Ukraine bildete 1767 die Ankunft von
173 Bauern- und Handwerkerfamilien
im Gouvernement Tschernigow, welche
ursprünglich für die Wolgaregion bestimmt
waren. Einige Landbesitzer in Klein-Russland
und dem Schwarzmeergebiet luden für die
Entwicklung von Ackerbau und Gewerbe
Deutsche auf ihre Landgüter ein. Dies setzte
sich jedoch nicht durch. Die Zerstörungen
und Kriegslasten der Napoleonischen Kriege
riefen Auswanderungsstimmungen und das
Suchen nach günstigeren Lebensbedingungen
hervor. Das an Land reiche Taurien und die
Glaubensfreiheit zog jene, die mit ihrem
Schicksal unzufrieden waren, an. Bei der
Aufnahme von Einwanderern im nördlichen
Schwarzmeergebiet im 19. Jahrhundert setzte
Alexander I. neue Regeln für die Ansiedlung
von Ausländern in Kraft.

Маршрути переселення німецьких
колоністів у Росію в XVIII–XIX ст.
Auswanderungsrouten von deutschen
Kolonisten nach Russland im 18.–19. Jh.

Початок організованому поселенню німців на території України поклало прибуття
у 1767 р. до Чернігівської губернії 173 сімей селян і ремісників, спочатку призначених для Поволжя. Деякі землевласники
в Малоросії і Причорномор’ї для розвитку землеробства і ремесел запросили до
своїх маєтків німців. Це, однак, значного
поширення не набуло. Руйнація та наслідки наполеонівських війн послужили приводом для еміграційних настроїв і пошуку
більш сприятливих умов для життя. Багата
на землю Таврія в Причорномор’ї і свобода віросповідання вабили незадоволених
своєю долею. При прийомі переселенців
у Північне Причорномор’я у XIX ст. Олександр I затвердив нові правила для поселення іноземців.

ПЕРЕСЕЛЕННЯ В ПРИЧОРНОМОР’Я
EINWANDERUNG IN DAS SCHWARZMEERGEBIET
Початок організованому поселенню німців на території України поклало прибуття у
1767 р. до Чернігівської губернії 173 сімей селян і ремісників, спочатку призначених для
Поволжя. Засновані у Біловезькому степу 6 німецьких колоній отримали назву «біловезьких».
Наслідуючи приклад угорських магнатів,
деякі землевласники в Малоросії і Причорномор’ї (П. Румянцев-Задунайський, О. Прозоровський, Г. Потьомкін) для розвитку землеробства і ремесел запросили до своїх маєтків
німців. Це, однак, значного поширення не набуло. На колишні землі запорозьких козаків,
що поповнили царську скарбницю, у якості
казенних поселян було залучено понад
2 тис. данцигських меннонітів і лютеран (1787–1788). Їх навербував у Данцигу і
околицях асесор Траппе за дорученням князя Потьомкіна. Меннонітам відвели землю в
урочищі і на о. Хортиця, лютеранам – поблизу
Єлисаветграда (Старий Данциг) і Катеринослава (Йозефсталь і Фішердорф).

Наполеонівські війни важким тягарем лягли
на населення Вюртемберга, Бадена, Ельзасу,
Гессен-Дармштадта, Пфальца, Пруссії і
сусідніх держав. Результатом стали еміграційні настрої і пошук більш сприятливих умов
для життя. Зрівняння у правах підданих молодого Вюртемберзького королівства і особливо церковна реформа викликали невдоволення серед пієтистів і бажання жити під
більш толерантним управлінням. Багата
на землю Таврія в Причорномор’ї і свобода
віросповідання вабили незадоволених своєю
долею.

При прийомі переселенців у Північне Причорномор’я у XIX ст. були враховані помилки
і труднощі колонізації Поволжя. Олександр I
затвердив нові правила для поселення іноземців (1804). Їх набір здійснювався в обмеженій
кількості дипломатичними представництвами Росії за кордоном. Колоністи мали володіти навичками землеробства або ремесла і
мати певну суму грошей. Їх відправляли
партіями, переважно на кораблях, Дунаєм до
Галаца або сухопутним шляхом через Європу в Одесу і Катеринослав, а звідти до місць
поселення.

Для поселення компактних груп уряд виділяв казенні землі і викуповував у поміщиків
неосвоєні, забезпечував фінансування, будівництво та заведення господарства. Необхідні для цього кошти колоністи мали повернути скарбниці. Свобода віросповідання, наділ
землі в 60 десятин, довічне звільнення від
військової повинності, відстрочення сплати
податків і боргів на 10 років були оcновними
пільгами для нових жителів краю. Починаючи
з нуля, вони жили в перші роки у важких умовах, що нерідко призводило до хвороб і смерті.

У результаті декількох переселенських хвиль
на південь на початку XIX ст. були утворені
компактні землеробські поселення в Херсонській губернії: під Одесою, Миколаєвом, Бериславом та Григоріополем; у Таврійській і Катеринославській губерніях: на р. Молочній, у
Криму, в районі Маріуполя і Бердянська. До
середини століття у цих губерніях налічувалося 170 материнських колоній з населенням
більше 85 тис. чол. Через революційні події в
Європі подальший прийом колоністів був
заборонений (1848).

Den Anfang einer organisierten Ansiedlung von Deutschen auf dem Territorium der Ukraine
bildete 1767 die Ankunft von 173 Bauern- und Handwerkerfamilien im Gouvernement
Tschernigow, die ursprünglich für die Wolgaregion bestimmt waren. Die in der Belowescher
Steppe gegründeten 6 deutschen Kolonien bekamen die Bezeichnung „Belowescher Kolonien“.
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1.
Місто Ульм на початку XIX ст. було пунктом відправки німецьких колоністів у Північне
Причорномор’я Дунаєм на річкових суднах – «ульмських коробках». Вид міста з «ульмською
коробкою» на Дунаї. 1810. Центральний музей дунайських швабів, Ульм
Die Stadt Ulm war Anfang des 19. Jh. Abreisepunkt deutscher Kolonisten, die mit Ulmer Schachteln
die Donau hinab in das nördliche Schwarzmeergebiet fuhren. Ansicht der Stadt Ulm mit einer
Ulmer Schachtel auf der Donau. 1810. Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm
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2.
Маршрути переселення німецьких колоністів у Росію в XVIII-XIX ст.
Auswanderungsrouten von deutschen Kolonisten nach Russland im 18.-19. Jh.

3
3.
Подорожній паспорт вюртемберзького колоніста для переселення в Росію
з відмітками різних установ шляхом прямування (на звороті).
Бакнанг, 1840. Державний архів Одеської області
Reisepass eines nach Russland ausgewanderten württembergischen Kolonisten
mit Stempeln verschiedener Behörden des Reisewegs (auf der Rückseite).
Baknang, 1840. Staatliches Gebietsarchiv Odessa
4.
Список німецьких колоністів 8-го транспорту, які прибули в карантин Дубоссари.
1803. Державний архів Одеської області
Verzeichnis der Kolonisten des 8. Transports, die in der Quarantäne Dubossary ankamen.
1803. Staatliches Gebietsarchiv Odessa
5.
У таких землянках жили перші колоністи в Причорномор’ї.
Ще на початку ХХ ст. їх можна було знайти в колоніях
In solchen Erdhütte wohnten die ersten Kolonisten im Schwarzmeergebiet.
Man konnte sie in Kolonien noch Anfang des 20. Jh. vorfinden
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6.
План земель під Одесою, призначених для поселення німецьких колоністів. 1803. РДІА
Lageplan der für die Ansiedlung deutscher Kolonisten bei Odessa bestimmten Ländereien. 1803. RGIA

Dem Beispiel ungarischer Magnaten folgend,
haben einige Landbesitzer in Klein-Russland
und dem Schwarzmeergebiet (P. RumjanzewSadunajskij, A. Prosorowskij, G. Potemkin) für
die Entwicklung von Ackerbau und Gewerbe
Deutsche auf ihre Landgüter eingeladen. Das
hat jedoch keine Verbreitung gefunden. Auf
ehedem Ländereien der Saporoger Kosaken, die
in Eigentum der Krone überführt waren, wurden
als Staatsbauern mehr als 2 Tausend Danziger
Mennoniten und Lutheraner angesiedelt
(1787-1788). Sie wurden in Danzig und
Umgebung von Assessor Trappe im Auftrag des
Fürsten Potemkin angeworben. Mennoniten
wurde Land auf der Insel Chortitza und
in der Nähe, Lutheranern in der Nähe von
Jelisawetgrad (Alt-Danzig) und Jekaterinoslaw
(Josefstal und Fischerdorf) zugewiesen.
Die Napoleonischen Kriege waren für die
Bevölkerung von Württemberg, Baden, Elsass,
Hessen-Darmstadt, Pfalz, Preußen und ihrer
Nachbarstaaten eine schwere Last. Als Folge
kamen Auswanderungsstimmungen und das
Suchen nach günstigeren Lebensbedingungen
auf. Die Rechtsangleichung der Untertanen des
jungen
Königreichs
Württemberg
und
insbesondere die Kirchenreform riefen bei
Pietisten Unzufriedenheit und den Wunsch, unter
toleranterer Obrigkeit zu leben, hervor. Das an
Land reiche Taurien und die Glaubensfreiheit
zogen die mit ihrem Schicksal Unzufriedenen an.
Bei der Aufnahme von Einwanderern im
nördlichen Schwarzmeergebiet im 19. Jahrhundert wurden Fehler und Schwierigkeit der
Kolonisation des Wolgagebiets berücksichtigt.
Alexander I. setzte neue Regeln für die Ansiedlung von Ausländern in Kraft (1804).
Ihre Aufnahme wurde von diplomatischen
Vertretungen Russlands im Ausland durchgeführt. Die Kolonisten mussten über
Erfahrungen im Ackerbau oder Handwerk und
einen bestimmten Geldbetrag verfügen. Sie
wurden partienweise, vor allem per Schiff die
Donau abwärts bis Galatz oder auf dem Landweg durch Europa bis Odessa und Jekaterinoslaw
und von dort zu den Ansiedlungsorten geleitet.
Für die Ansiedlung kompakter Gruppen stellte
die Regierung Staatsländereien zur Verfügung
und kaufte Gutsbesitzern von ihnen nicht
erschlossenes Land ab, stellte die Finanzierung,
den Bau und die Einrichtung der Wirtschaft
sicher. Mittel, die für die Einrichtung der Kolonisten erforderlich waren, mussten von diesen
an die Krone zurückgezahlt werden. Glaubensfreiheit, Zuteilung von je 60 Desjatinen Land,
lebenslange Befreiung vom Militärdienst,
10 abgaben- und steuerfreie Jahre waren die
wichtigsten Privilegien für die neuen Einwohner
der Region. Bei Null beginnend, lebten sie in den
ersten Jahren unter schwierigen Bedingungen,
was nicht selten Krankheiten und den Tod zur
Folge hatte.
Als Ergebnis mehrerer Einwanderungswellen
nach dem Süden Anfang des 19. Jahrhunderts,
konnten im Gouvernement Cherson kompakte
Ackerbaukolonien gegründet werden: in der
Nähe von Odessa, Nikolajew, Berislaw und
Grigoriopol; in den Gouvernements Taurien
und Jekaterinoslaw: am Fluss Molotschnaja,
auf der Krim, in der Umgebung von Mariupol
und Berdjansk. Gegen Mitte des Jahrhunderts
zählte man in diesen Gouvernements bereits
170 Mutterkolonien mit einer Bevölkerung
von über 85 Tausend Personen. Wegen der
revolutionären Ereignisse in Europa (1848)
wurde die weitere Aufnahme von Kolonisten
untersagt.
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Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
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VERWALTUNG DER KOLONIEN IM SCHWARZMEERGEBIET
УПРАВЛІННЯ КОЛОНІЯМИ В ПРИЧОРНОМОР’Ї
УПРАВЛІННЯ КОЛОНІЯМИ В ПРИЧОРНОМОР’Ї
VERWALTUNG DER KOLONIEN IM SCHWARZMEERGEBIET
Надані колоністам права і переваги, особлива система управління колоніями, заснована на ідеї опікунства, сприяли їх влаштуванню і розвитку. Колоністи перебували під п’ятикратним наглядом: виборних,
наглядачів, піклувальних органів, церкви, загальних державних установ. Група колоній складала
колоністський округ. До середини ХІХ ст. існувало 16 німецьких і меннонітських округів.

1

Для управління була створена опікунська контора у Катеринославі (1800). Її функції регламентувала інструкція (1800), а першим керівником став сілезець Самуїл Контеніус (1800–1818). Управління округами і
колоніями здійснювалося через наглядачів колоній, які постійно там жили, і затверджених керівництвом
обер-шульців, амтс-бейзіцерів, шульців і бейзіцерів (старост і їхніх помічників), які обиралися з кращих
колоністів. Їх діяльність визначала інструкція внутрішнього розпорядку колоній (1801), що діяла впродовж 70 років. У кожній колонії засновувався сільський приказ на чолі з шульцем. У головній колонії
округу знаходився окружний приказ на чолі з обер-шульцем. На них покладалися фіскальні та поліцейські функції, давалося право вирішувати дрібні суперечки між колоністами. Запорукою господарського
розвитку вважалися дисципліна і працьовитість. Ледачим, недбайливим і непокірним загрожувало покарання аж до тілесних екзекуцій, позбавлення господарства, висилки до Сибіру, вигнання за кордон для
науки іншим. Як провідники рішень колоніального керівництва в усіх сферах життя, виборні були підзвітні йому і відповідальні за те, що відбувається у колоніях. Таке самоврядування зберігалося до 1871 р.
Зі збільшенням кількості поселень було створено нову установу – Піклувальний комітет про іноземних
поселенців Південного краю Росії (1818), який управляв усіма іноземними колоніями у межах Херсонської, Катеринославської, Таврійської губерній та Бессарабської області. Наділений повноваженнями
нарівні з губернськими правліннями, крім облаштування колоній і сприяння веденню господарства,
комітет мав контрольні, фіскальні, поліцейські, судові і виправні функції. Підпорядковувався МВС,
згодом МДІ (1837). Управління здійснював через три опікунські контори в Одесі, Катеринославі, Каушанах (1818–1833), наглядачів і виборних. Очолювали його переважно прибалтійські німці: Е. Ган,
барон Ф. фон Розен, барон П. Местмахер, О. Гамм, Ф. фон Лізандер, В. фон Еттінгер. Комітет аналізував господарську діяльність колоній, для поширення серед німецьких колоністів спеціальних і
нових знань у сфері ведення сільського господарства і розвитку ремесел видавав газету німецькою
мовою (1846–1862).

1.
Інструкція для Новоросійської опікунської контори в Катеринославі. 1800
Instruktion für das Neurussische Fürsorgekontor in Jekaterinoslaw. 1800
2.
Перший номер газети «Співрозмовник для німецьких поселенців
Південної Росії». 1846

2

Erste Ausgabe der Zeitung „Unterhaltungsblatt für deutsche Ansiedler
im südlichen Russland“. 1846

Російські піддані німці-колоністи підлягали загальним нормам російського законодавства як державні
селяни. Діючі законодавчі акти, що стосувалися життя колоній, увійшли до «Статуту про колонії
іноземців в імперії» (1857).
1871 р. приніс радикальні зміни щодо статусу колоністів і перетворення їх управління: вони стали
поселянами-власниками, опікунські органи були скасовані, колоніальні округи розформовані, на їх
території утворені волості, управління здійснювали губернські і повітові структури. До цього часу в
трьох губерніях на казенних землях налічувалося понад 190 німецьких колоній із населенням 150 тис.
душ обох статей і майже стільки ж колоній на куплених і орендованих землях. У їхньому володінні
було понад 1 млн десятин землі.
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Den Kolonisten gewährten Rechte und Privilegien, das auf der Idee der fürsorglichen Betreuung errichtete
besondere System der Kolonienverwaltung, förderten die Einrichtung und Entwicklung der Kolonien. Die
Kolonisten standen unter fünffacher Aufsicht: der gewählten Amtsträger, der Aufseher, der Fürsorgebehörden,
der Kirche, der allgemeinen staatlichen Behörden. Eine Gruppe von Kolonien bildete einen Kolonistenbezirk.
Mitte des 19. Jahrhunderts gab es 16 deutsche und mennonitische Bezirke.

Für die Verwaltung wurde 1800 das Fürsorgekontor in Jekaterinoslaw eingerichtet. Seine Kompetenzen waren
in der Instruktion von 1800 reglementiert. Der Schlesier Samuel Contenius wurde zum ersten Leiter des
Kontors (1800–1818). Die Kolonien wurde verwaltet von Aufsehern, die dort ständig wohnten, und von den
von der Obrigkeit bestätigten, aus den Reihen der besten Kolonisten gewählten Oberschulzen, Amtsbeisitzern,
Dorfschulzen und Beisitzern. Ihre Tätigkeit war durch die Instruktion für die innere Einrichtung und
Verwaltung der Kolonien reglementiert (1801), die 70 Jahre lang in Kraft war. In jeder Kolonie wurde ein
Dorfamt mit einem Schulzen an der Spitze eingerichtet. In der Hauptkolonie eines Bezirks gab es das
Bezirksamt mit einem Oberschulzen. Ihnen oblagen Fiskal- und Polizeifunktionen, sowie die Regelung von
weniger wichtigen Streitigkeiten zwischen Kolonisten. Die Gewähr der wirtschaftlichen Prosperität sah man in
der Disziplin und der Arbeitsamkeit. Arbeitsscheuen, Nachlässigen und Aufsässigen drohte als Mahnung für die
Anderen, Bestrafung bis hin zur Körperstrafe, Entzug der Wirtschaft, Verbannung nach Sibirien, Ausweisung
über die Landesgrenze. Die gewählten Amtsträger waren Vollstrecker der Entscheidungen der Kolonialverwaltung
3.
in allen Lebensbereichen, waren dieser gegenüber Rechenschaft schuldig und für alle Vorkommnisse in der
С. Х. Контеніус (1748–1830) 30 років життя віддав налагодженню господарства в Kolonie verantwortlich. Diese Selbstverwaltung hatte bis 1871 Bestand.

колоніях, які були облаштовані за його планами, особисто інспектував їх, готував
інструкції тощо. Невідомий художник. Одеський історико-краєзнавчий музей

Mit dem Anwachsen der Anzahl der Siedlungen wurde eine neue Behörde, das Fürsorgekomitee für ausländische

S. Ch. Contenius (1748–1830). Er widmete 30 Jahre seines Lebens der wirtschaftlichen
Ansiedler in Südrussland (1818), gegründet, das alle Ausländerkolonien in den Gouvernements Cherson,
Entwicklung der Kolonien, die nach seinen Plänen angelegt waren, inspizierte sie
Jekaterinoslaw, Taurien und dem Gebiet Bessarabien verwaltete. Das Komitee hatte Vollmachten einer
persönlich, arbeitete Instruktionen u.a. aus. Unbekannter Maler.
Gouvernementsverwaltung und war neben der Einrichtung der Kolonien und Förderung ihrer Entwicklung
Odessaer historisch-heimatkundliches Museum
4.
Фрагмент офіційного бланка Піклувального комітету. 1861
Fragment des Briefpapiers des Fürsorgekomitees. 1861
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auch für deren Kontrolle, Abgaben, polizeiliche und gerichtliche Belange sowie den Strafvollzug zuständig.
Es unterstand dem Innenministerium, später dem Ministerium für Reichsdomänen (1837) und übte die
Verwaltung mittels der Fürsorgekontore in Odessa, Jekaterinoslaw und Kauschany (1818–1833) sowie der
Aufseher und gewählten Amtsträger aus. An seiner Spitze standen meistens Baltendeutsche: E. Hahn,
Baron F. von Rosen, Baron P. Mestmacher, A. Hamm, F. von Lysander, W. von Oettinger. Das Komitee
analysierte die wirtschaftliche Entwicklung der Kolonien und hat zur Verbreitung von neuen Kenntnissen
über die Wirtschaftsführung und die Entwicklung des Handwerks unter den Kolonisten eine Zeitung in deutscher
Sprache herausgegeben (1846–1862).

Die den Kolonisten gewährten Rechte
und Privilegien und das besondere System
der Kolonienverwaltung förderten die
Einrichtung und Entwicklung der Kolonien.
Eine Gruppe von Kolonien bildete einen
Kolonistenbezirk. Mitte des 19. Jahrhunderts
gab es 16 deutsche und mennonitische
Bezirke. Für die Verwaltung wurde 1800 das
Fürsorgekontor in Jekaterinoslaw eingerichtet.
Der Schlesier Samuel Contenius wurde zum
ersten Leiter des Kontors. Die Verwaltung
wurde mittels der Fürsorgekontore in Odessa,
Jekaterinoslaw und Kauschany ausgeübt. Die
deutschen Kolonisten unterlagen, wie andere
Staatsbauern, den allgemeinen Normen der
russischen Gesetzgebung. 1871 wurden die
Kolonisten zu Ansiedlern-Eigentümern, die
Fürsorgebehörden wurden abgeschafft, die
Kolonistenbezirke aufgelöst und auf deren
Territorium Amtsbezirke (Wolost’) geschaffen.

Перший номер газети «Співрозмовник
для німецьких поселенців Південної
Росії». 1846
Erste Ausgabe der Zeitung
„Unterhaltungsblatt für deutsche Ansiedler
im südlichen Russland“. 1846

Die deutschen Kolonisten unterlagen als russische Untertanen, wie andere Staatsbauern auch, den allgemeinen
Normen der russischen Gesetzgebung. Geltende Gesetzesbestimmungen, die das Leben der Kolonien direkt
betrafen, wurden in den „Verordnungen für die ausländischen Kolonien in Russland“ (1857) zusammengefasst.
Das Jahr 1871 brachte eine radikale Veränderung des Status der Kolonisten und einen Wandel ihrer Verwaltung
mit sich: sie wurden zu Ansiedlern-Eigentümern, die Fürsorgebehörden wurden abgeschafft, die Kolonistenbezirke aufgelöst, auf deren Territorium Amtsbezirke (Wolost’) geschaffen, die Verwaltung oblag den
Gouvernements- und Bezirksbehörden. Zu dieser Zeit zählte man in 3 Gouvernements auf Staatsland mehr
als 190 deutsche und mennonitische Kolonien mit einer Bevölkerung von 150 Tausend Seelen beiderlei
Geschlechts und fast die gleiche Anzahl von Kolonien auf gekauftem und gepachtetem Land. In ihrem
Eigentum waren mehr als 1 Mio. Desjatinen Land.
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5.
Статут для іноземних колоній в Росії (1857),
виданий німецькою мовою (1862)
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Verordnungen für die ausländischen Kolonien in Russland
von 1857, 1862 veröffentlicht in deutscher Sprache
6.
Будівля Піклувального комітету в Одесі,
побудована в середині XIX ст.
Gebäude des Fürsorgekomitees in Odessa,
errichtet Mitte des 19. Jh.
7.
Клятвена обіцянка бейзіцера колонії Ней-Фрейденталь
Херсонської губернії при вступі на посаду. 1870
Bei Amtsantritt geleistetes Gelöbnis des Beisitzers der Kolonie
Neu-Freudental, Gouvernement Cherson. 1870

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.
Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України

Надані колоністам права і привілеї, особлива система управління колоніями сприяли
їх влаштуванню і розвитку. Група колоній
складала колоністський округ. До середини
ХІХ ст. існувало 16 німецьких і меннонітських округів. Для управління була створена опікунська контора у Катеринославі
(1800). Першим керівником став сілезець
Самуїл Контеніус. Управління здійснювалося через три опікунські контори в Одесі,
Катеринославі, Каушанах. Німці-колоністи
підлягали загальним нормам російського
законодавства як і інші державні селяни.
У 1871 році колоністи стали поселянамивласниками, опікунські органи були скасовані, колоніальні округи розформовані, на
їх території утворені волості.

Докладніше з інформацією можна ознайомитись за QR-кодом або посиланням.
Mehr Informationen finden Sie unter dem QR-Code oder Link.
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WOLHYNIEN
ВОЛИНЬ
Nach 1770 begannen deutsche Handwerker in
den Städten Koretz, Rowno, Tutschin, Dubno
zu siedeln. Die erste evangelische Gemeinde
und Kirche entstanden 1783 in Koretz.
Deutsche Kolonien wurden in Wolhynien
auf Ländereien von Gutsbesitzern gegründet,
die mit Deutschen langfristige Pachtverträge
schlossen. Nach der Agrarreform (1861) verließen zahlreiche Bauern die Besitzungen der
Grundherren. An ihre Stelle kamen deutsche
Bauern, die Land von Grundbesitzern kauften
oder pachteten. Nach der Niederschlagung des
polnischen Aufstands ließen sich Deutsche in
der Umgebung von Schitomir und NowogradWolynsk nieder. Die Russifizierungspolitik
und die Verschlechterung der wirtschaftlichen
Lage führten zu einem Wegzug der deutschen
Bevölkerung. Während des Ersten Weltkrieges
wurden die meisten Wolhyniendeutschen
in östliche Regionen Russlands deportiert.
Deutsche Behörden organisierten eine
Umsiedlung landloser und landarmer Pächter
vom besetzten Gebiet nach Deutschland.
План материнських колоній Анета і
Йозефіна. Ф. Рінк
Plan der Mutterkolonien Annette und
Josephine. F. Rink
Після 1770 р. німецькі ремісники почали
селитися в містах Корець, Рівне, Тучин,
Дубно. Перші євангелична громада і церква
виникли в Корці (1783). Німецькі колонії
на Волині створювалися на землях поміщиків, які укладали з німцями довгострокові
контракти на оренду ділянок. В результаті
аграрної реформи (1861) селяни полишали
поміщицькі володіння. Їх місця займали
німецькі селяни, купуючи або орендуючи землю у поміщиків. Після придушення
польського повстання німці осіли в околицях Житомира та Новограда-Волинського.
Політика русифікації та економічне становище, що погіршувалося, призвели до відтоку німецького населення. У роки Першої
світової війни більшість волинських німців було депортовано у східні райони Росії.
Німецька влада організувала переселення
безземельних і малоземельних орендарів до
Німеччини.

WOLHYNIEN

ВОЛИНЬ
1

Після 1770 р. німецькі ремісники почали селитися в містах
Корець, Рівне, Тучин, Дубно, заснувавши там ткацьке виробництво. Перші євангелична громада і церква виникли в
Корці (1783). Парафіянами були німці-ремісники, запрошені
графом Чарторийським для роботи на порцеляновій мануфактурі. Кількість ремісників і робітників у різні роки коливалася
від 300 до 1 000 осіб.

1.
Відбиток печатки колонії Анета. 1850.
Державний архів Житомирської області

2

Siegelabdruck der Kolonie Annette. 1850.
Staatliches Archiv des Gebiets Schitomir

Німецькі колонії на Волині створювалися на землях поміщиків,
які організовували переселення і влаштування колоністів,
укладаючи з ними довгострокові контракти на оренду ділянок. На землі магната Потоцького біля Бердичева менноніти
влаштували колонію Німецький Михалин (1787), яка після
поділу Польщі опинилася в Росії. На початку XIX ст. на землі
князя Яблоновського поблизу Острога менноніти заснували
Карлсвальде і Антоніендорф (Антонівка). Під Дубно оселилися сілезькі дроворуби (Вінцентівка). У 1816 р. переселенці з Померанії під Новоград-Волинським заснували колонії
Йозефіна та Анета. З 1833 р. був заснований ряд колоній, які
склали Тучинську лютеранську громаду. Розпочалося переселення ткачів у Вільнянку і Тучин. Поблизу Луцька шваби з Галичини заснували Гнідау і ряд інших колоній. Сілезькі лісоруби переміщалися територією Волині, працюючи за наймом на
лісоповалі. Лише у 1850 р., коли обсяг лісорозробок пішов на
спад, вони перейшли до землеробського освоєння болотистих
земель, на яких необхідно було проводити корчування й осушення. Ними засновані колонії поблизу Володимира, Луцька
та Дубно. До 1860 р. більше 13 тис. меннонітів, лютеран і католиків з Пруссії і губерній, які стали російськими після поділів
Польщі, переселилися на Волинь, заснувавши 139 колоній на
орендованій землі.

3

2.
Корецька порцеляна. Бл. 1820 р. Музей Королівський замок, Варшава

Nach 1770 begannen deutsche Handwerker in den Städten Koretz,
Rowno, Tutschin, Dubno zu siedeln und gründeten dort
Weberwerkstätten. Die erste evangelische Gemeinde und Kirche
entstanden 1783 in Koretz. Gemeindemitglieder waren deutsche
Handwerker, die vom Grafen Czartoryski für die Arbeiten in
der Porzellan-Manufaktur angeworben wurden. Die Anzahl der
Handwerker und Arbeiter schwanke zwischen 300 und 1 000 Personen
pro Jahr.
Deutsche Kolonien wurden in Wolhynien auf Ländereien von
Gutsbesitzern gegründet, die Umsiedlung und Niederlassung der
Kolonisten organisierten und mit ihnen langfristige Pachtverträge
schlossen. Auf dem Land des Magnaten Pototzki nahe Berdytschiw
haben Mennoniten die Kolonie Deutsch-Michalin (1787) gegründet,
die nach den Teilungen Polens zu Russland gehörte. Anfang des 19. Jh.
haben Mennoniten auf den Ländereien des Fürsten Jablonowski nahe
Ostrog Karlswalde und Antoniendorf (Antoniwka) gegründet. In der
Nähe von Dubno siedelten sich schlesische Holzfäller an (Winzentiwka). 1816 gründeten Umsiedler aus Pommern nahe Nowograd-Wolynsk
die Kolonien Josefine und Annette. Ab 1833 wurde eine Reihe von
Kolonien gegründet, welche die Tutschiner Gemeinde bildeten. Nach
Wilnjanka und Tutschin begann der Zuzug von Webern. In der Nähe
von Lutzk gründeten Schwaben aus Galizien Gnidau und eine Reihe
anderer Kolonien. Die schlesischen Holzfäller (Stabschläger) zogen
in Wolhynien umher, indem sie sich im Holzeinschlag verdingten.
Erst gegen 1850, als die Holzfällarbeiten abnahmen, gingen sie zur
landwirtschaftlichen Nutzbarmachung von Moorland über, das gerodet
und entwässert werden musste. Sie gründeten Kolonien nahe Wladimir,
Luzk und Dubno. Vor 1860 siedelten über 13 Tausend Mennoniten,
Lutheraner und Katholiken aus Preußen und Gouvernements, die nach
den Teilungen Polens zu Russland gehörten, nach Wolhynien über und
gründeten 139 Kolonien auf Pachtland.
3.
План материнських колоній Анета і Йозефіна. Ф. Рінк
Plan der Mutterkolonien Annette und Josephine. F. Rink

Porzellan aus Korez. Ca. 1820. Museum Königsschloss, Warschau

Nach der Agrarreform (1861) haben zahlreiche Bauern, die ihre
persönliche Freiheit erlangten, die Besitzungen der Grundherren
verlassen. An ihre Stelle rückten nicht selten deutsche Bauern
nach, die Land von Grundbesitzern kauften oder pachteten. Nach
der Niederschlagung des polnischen Aufstands (1863) hat sich der
Zuzug von Umsiedlern vor Jahr zu Jahr verstärkt. Deutsche ließen
sich in der Umgebung von Schitomir und Nowograd-Wolynsk
nieder, gründeten dort die sog. Waldkolonien, später auch Tochterkolonien im Gouvernement Kiew. 1884 besaßen deutsche Ausländer
93 Tausend Desjatinen Land und pachteten 17 Tausend Desjatinen.
Ab Mitte der 1880-er Jahre führte die russische Regierung in
22 West- und Südwestgouvernements Einschränkungen beim
Erwerb von Immobilien durch Ausländer ein. Nach 1887 wurden
fast 25 Tausend Kolonisten, die preußische Untertanen waren, zu
russischen Untertanen. 10 Tausend wanderten 1890 nach Brasilien
aus. Zu dieser Zeit zählte die deutsche Bevölkerung des Gouvernements Wolhynien mehr als 155 Tausend Personen.

У результаті аграрної реформи (1861) селяни, які отримали особисту свободу, полишали поміщицькі володіння. Їх місця нерідко займали німецькі селяни, купуючи або орендуючи землю у
поміщиків. Після придушення польського повстання (1863) потік переселенців збільшувався з року в рік. Німці осіли в околицях Житомира та Новограда-Волинського, заснувавши так звані
«лісові колонії», а пізніше дочірні колонії у Київській губернії.
У 1884 р. іноземці-німці володіли 93 тис. десятин, орендували
17 тис. десятин землі. З середини 1880-х рр. уряд Росії увів обмеження на придбання іноземцями нерухомості у 22-х західних і південно-західних губерніях. Після 1887 р. майже 25 тис. колоністів –
підданих Пруссії – прийняли російське підданство, 10 тис. переселилися до Бразилії (1890). До цього часу кількість німецького
населення у Волинській губернії перевищила 155 тис. осіб.
Політика русифікації та економічне становище, що погіршувалося через короткострокову і зростаючу вартість
оренди землі, призвели до відтоку німецького населення.
Після революції 1905 р. 15–20 тис. колоністів переселилися до маєтків німецьких землевласників у прибалтійських губерніях, 5 тис. осіб емігрували в США, Бразилію,
Аргентину (1910–1912). У пошуках землі волинські німці
переселялися до Сибіру та у степи. У 1903–1914 рр. у східні провінції Германії повернулися понад 28 тис. осіб, що
стали сільськогосподарськими робітниками. Через нестачу землі землероби займалися ще й ремеслом. Ремісники
ж, не маючи можливості прогодувати себе результатами
своєї праці, окрім ремесла займалися сільським господарством. На 1912 р. у Волинській губернії було 987 німецьких колоній, не враховуючи інших населених пунктів, де
також проживали німці. На 1914 р. німецьке населення
губернії нараховувало 209 728 осіб.

Die Russifizierungspolitik und die Verschlechterung der
wirtschaftlichen Lage infolge kurzfristiger und immer teurer
werdender Pacht von Grund und Boden führten zu einem Wegzug
von Teilen der deutschen Bevölkerung. Nach der Revolution von
1905 siedelten 15–20 Tausend Kolonisten auf Ländereien deutscher
Grundbesitzer in den Ostseeprovinzen um, 5 Tausend Personen
emigrierten 1910–1912 nach USA, Brasilien, Argentinien. Auf der
Suche nach Land zogen Wolhyniendeutsche nach Sibirien und in
die Steppenregion. 1903–1914 kehrten über 28 Tausend Personen
in die Ostprovinzen Deutschlands zurück und wurden dort zu
Landarbeitern. Wegen Landknappheit haben Kolonisten auch
handwerklich gearbeitet. Handwerker haben ihrerseits nebenbei
auch Landwirtschaft betrieben, da ihr Beruf nicht genügend ein
brachte, um die Lebenskosten zu decken. 1912 gab es im Gouvernement Wolhynien 987 deutsche Kolonien, nicht mitgezählt die
anderen Siedlungen, in denen es auch Deutsche gab. 1914 zählte die
deutsche Bevölkerung des Gouvernements 209 728 Personen.

У роки Першої світової війни німецька влада організувала переселення безземельних і малоземельних орендарів
до Германії. Пояснювалося це залученням необхідних для
неї сільськогосподарських робітників. На мирних переговорах у Брест-Литовську важливу роль відігравав намір
вберегти етнічних німців від дискримінації у майбутньому, надавши їм право безперешкодного переселення до
Германії. Станом на 1 серпня 1918 р. у свої села повернулися майже 160 тис. волинських німців, депортованих у
східні та сибірські губернії Росії. Але їхні будинки і господарства були або зруйновані, або зайняті біженцями. Після листопадової революції у Берліні (1918) переселення
до Германії на основі Брест-Литовського миру стало неможливим, а після завершення радянсько-польської війни (1920–1921) частина Волині стала польською.

Während des Ersten Weltkrieges organisierten deutsche Behörden
eine Umsiedlung landloser und landarmer Pächter nach Deutschland. Dies wurde mit der Gewinnung von in Deutschland benötigten Landarbeitern begründet. Bei den Friedensverhandlungen in
Brest-Litowsk spielte der Vorsatz, die ethnischen Deutschen vor
Diskriminierung in der Zukunft bewahren zu wollen, eine wichtige
Rolle. Daher wurde ihnen das Recht auf ungehinderte Umsiedlung
nach Deutschland eingeräumt. Bis zum 1. August 1918 kehrten
fast 160 000 Wolhyniendeutsche, die in östliche und sibirische
Gouvernements Russlands deportiert worden waren, in ihre Dörfer
zurück. Ihre Häuser und Wirtschaften waren jedoch entweder
zerstört, oder von Flüchtlingen besetzt. Nach der Novemberrevolution in Berlin (1918) wurde die Umsiedlung nach Deutschland auf der Grundlage des Brest-Litowsker Friedensvertrags
unmöglich und nach Abschluss des sowjetisch-polnischen Krieges
(1920–1921) kam ein Teil Wolhyniens zu Polen.

8.
Закордонний паспорт селянина М. Фішера, який емігрував до Бразилії.
Житомир, 1913. Приватний архів нащадків

Reisepass des nach Brasilien emigrierten Bauern M. Fischer. Schitomir, 1913.
Privatarchiv der Nachfahren
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4.
Німецьке подвір’я з типовим для Волині колодязем
(колонія Альт-Запуст, Луцький повіт). Початок ХХ ст.

Deutsches Gehöft mit typischem für Wolhynien Ziehbrunnen.
(Kolonie Alt-Sapust, Bezirk Luzk). Anfang 20 Jh.

4

5

6

5.
Амбар для сушіння хмелю в колишній колонії
Нейдорф (Солодирі). Початок ХХ ст.
Hopfentrockner in der ehemaligen Kolonie
Neudorf (Solodyri). Anfang 20. Jh.
6.
Колонія Щитники (Володимир-Волинський повіт).
Початок ХХ ст. Історичне товариство «Волинь», Візентгейд

7

Kolonie Schtschitniki (Bezirk Wladimir-Wolynsk).
Anfang 20. Jh. Historischer Verein Wolhynien e. V., Wiesentheid
7.
Типовий будинок німецького колоніста на Волині
(під одним дахом житлова частина, хлів і комора).
Початок ХХ ст.
Typisches deutsches Kolonistenhaus in Wolhynien
(Wohnung, Viehstall und Scheune unter einem Dach).
Anfang 20 Jh.

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України
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LANDWIRTSCHAFT
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

1

1.

LANDWIRTSCHAFT

Зразкове господарство Й. Корніса на хут. Юшанли. Середина XIX ст.
Musterwirtschaft von J. Cornies im Vorwerk Juschanlee. Mitte 19. Jh.

Відповідно до регіональних і місцевих умов німці-колоністи:
• займалися хліборобством, скотарством (червона німецька корова, коні), вівчарством
(мериноси), виноградарством, садівництвом, шовківництвом та ін.;
• успішно вводили нові сорти зернових, породи худоби, методи обробки землі (три- і
чотирипілля) й боротьби зі шкідниками;
• розводили у розсадниках різні породи фруктових і лісових дерев, насаджували лісозахисні смуги;
• вводили технічні та кормові культури (картоплю, тютюн, кунжут, соняшник, кукурудзу, гарбуз);
• удосконалювали сільськогосподарські знаряддя.

Je nach regionalen und örtlichen Gegebenheiten haben die deutschen Kolonisten:
• Ackerbau, Viehzucht (rote deutsche Kuh, Pferde), Schafzucht (Merinoschafe), Weinbau,
Obstanbau, Seidenzucht usw. betrieben;
• erfolgreich neue Getreidesorten, Viehrassen, Methoden der Bodenbearbeitung (Drei- und
Vierfelderwirtschaft) und der Schädlingsbekämpfung eingeführt;
• in Baumschulen verschiedene Arten von Obst- und Waldbaumarten gezogen und Windschutzstreifen angelegt;
• technische und Futterkulturen (Kartoffel, Tabak, Sesam, Sonnenblumen, Mais, Kürbisse)
angebaut;
• landwirtschaftliche Geräte verbessert.

Розвитку всіх галузей сільського господарства в колоніях сприяли спеціально утворені
для його поліпшення товариства (1830-ті рр.) і зразкові господарства, які випробовували і впроваджували нововведення. Особливо успішно вів багатогалузеве господарство
на хуторах Юшанли і Тащенак у Таврійській губернії менноніт Йоганн Корніс.

Die Entwicklung aller Landwirtschaftszweige in den Kolonien wurde durch speziell dafür
gegründete Gesellschaften (1830er Jahre) und Musterwirtschaften gefördert, die Neuerungen
getestet und eingeführt haben. Besonders erfolgreich betrieb die vielseitige Agrikultur auf
seinen Vorwerken Juschanlee und Taschtschenak im Gouvernement Taurien der Mennonite
Johann Cornies.

2

3

2.
Й. Корніс (1789-1848). Рисунок Т. Фота. 1825
J. Cornies (1789-1848). Zeichnung von T. Voth. 1825
3.
Пристрій для знищення сарани, сконструйований меннонітами. 1855.
Державний архів Одеської області
Vоn Mennoniten konstruierte Vorrichtung zur Vertilgung der Heuschrecken. 1855.
Staatliches Gebietsarchiv Odessa
4.
Худоба на випасі (Олександерфельд, Таврійська губернія). 1918
Viehweide (Alexanderfeld, Gouvernement Taurien). 1918

4

Nach einer Anpassungsperiode gingen die Kolonisten von der Selbstversorgung zur Warenproduktion und der Belieferung der naheliegenden Städte über. Mehl, Grütze, Sonnenblumenöl, Butter, Stärke, Bier, Alkoholika, Wein, Hefe, Essig, Seife, Kerzen wurden in
industriellem Umfang hergestellt. Auf Ausstellungen und Leistungsschauen bekamen sie
häufig Auszeichnungen. Sie wurden zunehmend nachgefragt. Kleine Verarbeitungsbetriebe
und Fabriken der Kolonisten und Mennoniten wurden rasch modernisiert. Es wurden neue,
moderne Industriebetriebe errichtet.
Bekannt wurden u.a. große agrarindustrielle Betriebe des „Zuckerkönigs“ Leopold König
(Trostjanez im Gouvernement Kiew, Guty im Gouvernement Charkiw), das Musterlandgut
des Barons Theodor von Steinheil in Wolhynien und die Wirtschaften der Familien von FalzFein, Peter Dück, Johann Wiebe im Gouvernement Taurien.

Після періоду адаптації колоністи перейшли від самозабезпечення до товарного виробництва та постачання продуктів на ринки сусідніх міст. Борошно, крупи, соняшникова
олія і вершкове масло, крохмаль, пиво, міцні напої, вино, дріжджі, оцет, мило, свічки та
ін. вироблялися у промислових обсягах. На виставках і ярмарках вони часто здобували
нагороди. Попит на них зростав. Дрібні переробні заводи і фабрики колоністів і меннонітів швидко модернізувалися, будувалися нові сучасні промислові підприємства.

Der deutsche Landbesitz weitete sich über Jahrzehnte aus, aber um die Wende vom 19. zum
20. Jahrhundert ging er im Schwarzmeergebiet zum Teil zurück. Es wurden Tochterkolonien
und Vorwerke im Ural (Mennoniten), in Sibirien, Kasachstan und im Nordkaukasus (alle
Konfessionen) gegründet. Bedeutend war auch die Auswanderung nach Übersee.
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Широку популярність здобули великі агропромислові господарства, у т. ч. «цукрового
короля» Леопольда Кеніга (Тростянець Київської губернії, Гути Харківської губернії),
зразкове господарство барона Федора фон Штейнгеля на Волині, маєтки сімей ФальцФейн, Петра Діка, Івана Вібе у Таврійській губернії.
Німецьке землеволодіння розширювалося протягом десятиліть, але на рубежі XIXXX ст. у Причорномор’ї воно частково скоротилося. На Уралі (менноніти), Північному
Кавказі, в Сибіру, Казахстані (всі конфесії) були засновані дочірні колонії та хутори.
Значною була й еміграція за океан.

8
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8.
Паровий млин Г. Бергена і Г. Ремпеля (Пологи, Катеринославська
губернія). Кінець XIX ст.

Werbung der von W. Sanzenbacher in Odessa
errichteten Brauerei. Anfang 20. Jh.

9.
Зведений у 1893 р. паровий млин Г. Нібура (Шенвізе, Катеринославська губернія). У 1900 р. виробив борошна на 360 тис. руб.

Die Tradition der Züchtung der roten
deutschen Kuh wurde auch im 20. Jh.
fortgesetzt.
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Von H. Niebuhr in Schönwiese, Gouvernement Jekaterinoslaw, errichtete
Dampfmühle. 1900 produzierte sie Mehl für 360 Tausend Rubel.

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.
Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld

Пристрій для знищення сарани,
сконструйований меннонітами. 1855.
Державний архів Одеської області
Vоn Mennoniten konstruierte Vorrichtung
zur Vertilgung der Heuschrecken. 1855.
Staatliches Gebietsarchiv Odessa

Розвитку всіх галузей сільського господарства в колоніях сприяли спеціально
утворені для його поліпшення товариства
(1830-ті рр.) і зразкові господарства. Після
періоду адаптації колоністи перейшли від
самозабезпечення до товарного виробництва та постачання продуктів на ринки сусідніх міст. Німецьке землеволодіння розширювалося протягом десятиліть, але на
рубежі XIX–XX ст. у Причорномор’ї воно
частково скоротилося.

Dampfmühle von G. Bergen und H. Rempel (Pologi, Gouvernement
Jekaterinoslaw). Ende 19. Jh.

6.
Традиція розведення червоної німецької
корови продовжувалася і у ХХ ст.
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7.
Урожай гарбузів (Кайзерталь, Таврійська губернія). Початок ХХ ст.
Kürbisernte (Kaisertal, Gouvernement Taurien). Anfang 20. Jh.

5.
Реклама пивоварного заводу, побудованого
В. Санценбахером в Одесі. Початок ХХ ст.

Die Entwicklung aller Landwirtschaftszweige
in den Kolonien wurde durch speziell dafür
gegründete Gesellschaften (1830er Jahre) und
Musterwirtschaften gefördert. Nach einer
Anpassungsperiode gingen die Kolonisten von
der Selbstversorgung zur Warenproduktion
und der Belieferung der naheliegenden Städte
über. Der deutsche Landbesitz weitete sich
über Jahrzehnte aus, aber um die Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert ging er im
Schwarzmeergebiet zum Teil zurück.

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України

Урожай гарбузів (Кайзерталь,
Таврійська губернія). Початок ХХ ст.
Kürbisernte (Kaisertal, Gouvernement
Taurien). Anfang 20. Jh.

Зведений у 1893 р. паровий млин
Г. Нібура (Шенвізе, Катеринославська
губернія). У 1900 р. виробив борошна
на 360 тис. руб.
Von H. Niebuhr in Schönwiese,
Gouvernement Jekaterinoslaw, errichtete
Dampfmühle. 1900 produzierte sie Mehl
für 360 Tausend Rubel.

Докладніше з інформацією можна ознайомитись за QR-кодом або посиланням.
Mehr Informationen finden Sie unter dem QR-Code oder Link.
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HANDWERK
РЕМЕСЛО
Das Entstehen deutscher Handwerkerkolonien
in Städten zu Beginn des 19. Jahrhunderts war
durch völliges Fehlen einzelner Handwerke
und Gewerbe (Odessa, Feodosia) oder die
Notwendigkeit, bestimmte Gewerbe zu
entwickeln, bedingt. In kleinen Städten, Flecken
und Dörfern gab es keine Handwerkerzünfte.
Die städtischen Handwerker gehörten Zünften
an. Die für Deutsche traditionellen Dachziegel
wurden zu Visitenkarten der Kolonien und
fanden rasch Verbreitung darüber hinaus.
Aus kleinen Werkstätten in den Kolonien sind
im Laufe der Zeit Fabriken und Industriebetriebe hervorgegangen.
Сертифікат, виданий ковальською
гільдією м. Тюбінген (Вюртемберг)
підмайстру Й. Г. Штайнмайєру про
дворічне старанне навчання ковальству.
1805. Державний архів Одеської області
Von der Schmiedezunft der Stadt Tübingen
(Württemberg) ausgestelltes Zeugnis für
J.G. Steinmaier über dessen zweijährige
fleißige Ausbildung im Schmiedehandwerk. 1805. Staatliches Gebietsarchiv
Odessa
Будинок колоніста, покритий
кольоровою глазурованою черепицею
(Миколаївська область)
Kolonistenhaus, gedeckt mit kolorierten
glasierten Dachziegeln (Gebiet Nikolajew)

РЕМЕСЛО

HANDWERK

Наявність колись Німецької вулиці в Рівному, Харкові, Миколаєві, Сімферополі,
Феодосії та інших містах свідчить про проживання німців-городян. Поява на початку
XIX ст. німецьких ремісничих колоній у містах була обумовлена або повною відсутністю
окремих ремесел і промислів (Одеса, Феодосія), або необхідністю розвитку певних
галузей, наприклад, виробництва сукна для потреб армії (Харків, Полтава, Кременчук,
Константиноград та ін.). З цією метою з-за кордону запрошували сукноробів-німців
та інших потрібних майстрів. У деяких сільськогосподарських колоніях ремісників виявилося так багато, що їхня праця не користувалася попитом. Їм дозволялося переселятися у прилеглі міста.

1.
Сертифікат, виданий ковальською гільдією м. Тюбінген
(Вюртемберг) підмайстру Й. Г. Штайнмайєру
про дворічне старанне навчання ковальству.
1805. Державний архів Одеської області

1

3.
Представники родини Крегер з 1804 р. майже 130 років виготовляли годинники. Годинник Крегера (Розенталь, Хортиця).
Бл. 1887. Музей історії культури російських німців, Детмольд

3

Angehörige der Familie Kröger haben seit 1804 fast 130 Jahre lang
Uhren gefertigt. Die „Krögeruhr“ (Rosental, Chortitza). Ca. 1887.
Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte, Detmold

Von der Schmiedezunft der Stadt Tübingen (Württemberg)
ausgestelltes Zeugnis für J.G. Steinmaier über dessen zweijährige
fleißige Ausbildung im Schmiedehandwerk.
1805. Staatliches Gebietsarchiv Odessa
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2.
Слюсарна майстерня Неймана
(Корець, Волинська губернія). Початок ХХ ст.
Schlosserei Neumann
(Koretz, Gouvernement Wolhynien). Anfang 20. Jh.

2
У малих містах, містечках і селах ремісничих цехів не було.
Міські ремісники працювали в цехах (гільдіях). В Одесі, де
тільки виникли Верхня і Нижня німецькі колонії, спеціальне положення про влаштування цехів було затверджене магістратом (1805). Ремісники мали реєструватися за фахом у
цеху. Щорічно вони вибирали зі свого оточення цехмейстера (старшину) та двох його товаришів. Всі ремісничі цехи
вибирали ремісничого голову, який мав право брати участь
у засіданнях міської думи. Німецькі ремісничі колоністи
Одеси були об’єднані у власні гільдії і до 1816 р. перебували під управлінням Новоросійської контори опікунства
іноземних поселенців. Потім їх перевели у міщанський стан.
У 1819 р. була створена спільна реміснича управа. Її членами були ремісничий голова і
старшини всіх цехів. Помічниками голови були три альтермана, які обиралися від єврейських, російських і німецьких цехів. У 1825 р. у німецьких цехах Одеси налічувалося
455 майстрів, підмайстрів і учнів, 280 з них були колоністами, 175 – іноземними підданими. Згодом багато хто з них перейшов у купецький прошарок, став торговим представником іноземних фірм, що постачали свої вироби через портові міста.
Ремісники орієнтувалися на попит населення. У містах виготовляли меблі, одяг,
предмети домашнього вжитку, годинники, музичні інструменти. У колоніях були
затребувані столяри, теслі, шорники, ковалі, стельмахи, бондарі, ткачі, чинбарі,
гончарі, пічники, майстри, що будували льохи, млини, колодязі, цистерни для зберігання води, а також майстри, які виготовляли цеглу, черепицю, молотильні катки, прядки
та ін. Гуттери колонії Радичів (Чернігівська губернія), основним заняттям яких були
ремесла, славилися гончарними виробами, колоністи Ямбурга (Катеринославська губернія) – екіпажами, колонія Вовнянка (Волинська губ.) – сукном. Менноніти
Крегери (Розенталь Катеринославської губернії) були відомі своїми годинниками.
Меннонітські фури сотнями використовувалися для військових потреб у період
Кримської війни. Традиційна для німців черепиця стала «візиткою» колоній, швидко
поширившись за їх межі. Лише в 1851 р. молочанськими меннонітами було випалено
2 млн штук цегли і понад 270 тис. штук черепиці.

5
5.
Будинок колоніста,
покритий кольоровою
глазурованою черепицею
(Миколаївська область)

4.
Магазин колоніста – меблевого майстра Ф. Геммерле в Одесі.
1837. Державний архів Одеської області
Handelshaus des Kolonisten-Möbelmeisters F. Hemmerle in
Odessa. 1837. Staatliches Gebietsarchiv Odessa

In kleinen Städten, Flecken und Dörfern gab es keine Handwerkerzünfte. Städtische
Handwerker gehörten Zünften an. In Odessa, wo die Obere und Untere deutsche Kolonien
gerade entstanden, wurde eine besondere Satzung für Zünfte vom Magistrat erlassen (1805).
Handwerker hatten sich je nach Beruf in Zünften zu registrieren. Aus ihrer Mitte wählten
sie jährlich einen Zunftmeister und zwei Gehilfen. Alle Zünfte wählten einen Oberzunftmeister, der an Sitzungen des Stadtrats teilnehmen durfte. Die deutschen Handwerker
Odessas waren in eigenen Zünften organisiert und standen bis 1816 unter der Verwaltung
des Neurussischen Fürsorgekontors für ausländische Ansiedler. Danach wurden sie dem
Stand der Kleinbürger zugerechnet. 1819 wurde eine allgemeine Handwerkskammer
gegründet. Ihr gehörten der Oberzunftmeister und die Zunftmeister aller Zünfte an. Des
Oberzunftmeisters Gehilfen waren drei Älteste, gewählt von den jüdischen, russischen
und deutschen Zünften. 1825 zählte man in den deutschen Zünften Odessas 455 Meister,
Gesellen und Lehrlinge, von denen 280 Kolonisten und 175 ausländische Untertanen waren.
Mit der Zeit wechselten viele von ihnen in den Kaufmannsstand, wurden Handelsvertreter
ausländischer Firmen, die Waren über die Hafenstädte einführten.
6.
Меннонітський легкий ресорний візок «дроги». Початок ХХ ст.
Часто використовувався у колоністських господарствах. Виготовлявся у багатьох колоніях.
В роки громадянської війни візок (тачанка) використовувався махновцями.
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Mennonitischer leichter gefederter Wagen „Droschke“. Anfang 20. Jh. Kam häufig in KolonistenWirtschaften vor. Wurde in viele Kolonien gebaut. Während des Bürgerkrieges wurde der Wagen
„Tatschanka“ von den Machno-Anhängern genutzt.
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Kolonistenhaus, gedeckt mit
kolorierten glasierten Dachziegeln
(Gebiet Nikolajew)

Менноніти суворо дотримувалися неподільності господарства, тому серед них швидко
росла кількість безземельних. Значна їх частина знаходила джерело прожитку в занятті
ремеслом. Проект Й. Корніса зі створення в колонії Гальбштадт торгово-ремісничого
центру для 200 безземельних сімей не був реалізований. Разом із тим, ремесла розвивалися в усіх колоніях. У 1854 р. у меннонітських колоніях на Молочній налічувалося 350 ремісничих майстерень, у т. ч. 25 цегельних і 8 черепичних заводів, 1 винокурня, 2 пивоварні, 7 оцтових винокурень. У 1879 р. у колонії Хортиця було вироблено
7,5 % всіх сільськогосподарських машин Російської імперії. Диверсифікація ремесла
дала значний поштовх розвитку сільського господарства. Ногайці, українські та
російські селяни, які сезонно працювали у колоністів за наймом, переймали їх досвід ведення господарства і знаряддя.
Невеликі майстерні в колоніях з часом переросли у фабричне та заводське виробництво. Гальбштадт і його дочірнє поселення Ней-Гальбштадт перетворилися
на промислові центри молочанських меннонітів. У 1890 р. там працювали
536 слов’ян, 274 іноземці і 43 єврея. Хортиця, Ейнлаге і Розенталь втратили в
результаті індустріалізації свій сільський характер. У Хортиці в 1890 р. було
лише 44 селянських господарства, а в майстернях і на фабриках працювало 343 іноземці, 519 православних і 147 іновірців.
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9.
Черепиця, виготовлена німцями-поселенцями в різних
регіонах України. Кінець XIX – початок XX ст.
Dachziegel, die von deutschen Siedlern in verschiedenen Regionen
der Ukraine gefertigt wurden. Ende 19. – Anfang 20. Jh.

9

Поява на початку XIX ст. німецьких ремісничих колоній у містах була обумовлена
або повною відсутністю окремих ремесел і
промислів (Одеса, Феодосія), або необхідністю розвитку певних галузей. У малих містах, містечках і селах ремісничих цехів не
було. Міські ремісники працювали в цехах
(гільдіях). Традиційна для німців черепиця
стала «візиткою» колоній, швидко поширившись за їх межі. Невеликі майстерні в
колоніях з часом переросли у фабричне та
заводське виробництво.

Die Existenz einer Deutschen Straße in Rowno, Harkow, Nikolajew, Simferopol, Feodosia und
andernorts in früheren Zeiten weist auf deutsche Stadtbewohner hin. Das Entstehen deutscher
Handwerkerkolonien in Städten zu Beginn des 19. Jahrhunderts war durch völliges Fehlen
einzelner Handwerke und Gewerbe (Odessa, Feodosia) oder die Notwendigkeit, bestimmte
Gewerbe zu entwickeln, zum Beispiel, die Herstellung von Tuch für den Bedarf der Armee
(Harkow, Poltawa, Krementschug, Konstantinograd u.a.) bedingt. Dazu wurden deutsche
Tuchweber und andere benötigte Meister aus dem Ausland eingeladen. In manchen
landwirtschaftlichen Kolonien gab es so viele Handwerker, dass ihre Arbeit nicht nachgefragt wurde. Ihnen wurde die Umsiedlung in nahegelegene Städte gestattet.

8.
Верстат для виготовлення черепиці. XIX ст. Арцизький районний
історико-краєзнавчий музей, Одеська область
Ziegelpresse. 19. Jh. Historisch-heimatkundliches Rayonmuseum Arzis, Gebiet Odessa

7.
Махновська тачанка. Гуляйпільський районний краєзнавчий музей
„Tatschanka“ der Machno-Anhänger. Heimatkundemuseum des Rayons Guljaj-Pole

Die Handwerker orientierten sich an der Nachfrage der Bevölkerung. In den Städten
fertigten sie Möbel, Bekleidung, Haushaltsgegenstände, Uhren, Musikinstrumente an. In
den Kolonien waren Tischler, Zimmerleute, Sattler, Schmiede, Wagenbauer, Böttcher,
Weber, Gerber, Töpfer, Ofensetzer, Meister für den Bau von Kellern, Mühlen, Brunnen,
Wasserzisternen, für die Anfertigung von Ziegeln, Dachziegeln, Dreschsteinen, Spinnrädern
u. a. gefragt. Die Hutterer der Kolonie Raditschew (Gouvernement Tschernigow), die mehrheitlich einem Handwerk nachgingen, waren durch ihre Töpferwaren bekannt, die Kolonisten
Jamburgs (Gouvernement Jekaterinoslaw) – durch ihre Kutschen, die Kolonie Wownjanka
(Gouvernement Wolhynien) – durch Tuche. Die Mennoniten Kröger (Rosental im
Gouvernement Jekaterinoslaw) wurden durch ihre Uhren bekannt. Mennonitische Fuhrwerke wurden während des Krim-Krieges zu Hunderten für militärische Zwecke gebraucht.
Die für Deutsche traditionellen Dachziegel wurden zu Visitenkarten der Kolonien und
fanden rasch Verbreitung darüber hinaus. Allein 1851 haben Molotschnaer Mennoniten
2 Mio. Ziegel und mehr als 270 Tausend Dachziegel gebrannt.
Mennoniten hielten streng an der Unteilbarkeit der Wirtschaft fest, wodurch die Zahl der
Landlosen unter ihnen rasch anwuchs. Ein beträchtlicher Teil von ihnen fand ihr Auskommen in handwerklichen Berufen. Das Projekt von J. Cornies, in der Kolonie Halbstadt
ein Handels- und Handwerkszentrum zu schaffen, in dem 200 landlose Familien Platz
bekämen, konnte nicht verwirklicht werden. Das Handwerk entwickelte sich in allen
Kolonien weiter. 1854 zählte man in den Mennonitenkolonien an der Molotschnaja
350 Werkstätten, darunter 25 Ziegeleien und 8 Dachziegelbrennereien, 1 Branntweinbrennerei, 2 Bierbrauereien, 7 Essigbrennereien. 1879 wurden in der Kolonie Chortitza
7,5 % aller Landmaschinen des Russischen Reiches hergestellt. Die Diversifizierung des
Handwerks hat der Entwicklung der Landwirtschaft einen gehörigen Anstoß gegeben. Nogaier,
ukrainische und russische Bauern, die sich bei Kolonisten als Saisonarbeiter verdingten,
übernahmen deren Erfahrungen und Werkzeuge.
Aus kleinen Werkstätten in den Kolonien sind mit der Zeit Fabriken und Industriebetriebe hervorgegangen. Halbstadt und seine Tochtersiedlung Neu-Halbstadt wurden zum
industriellen Zentrum der Molotschnaer Mennoniten. 1890 arbeiteten dort 536 Slawen,
274 Ausländer und 43 Juden. Chortitza, Einlage und Rosental haben infolge der
Industrialisierung ihren ländlichen Charakter eingebüßt. In Chortitza gab es 1890
lediglich 44 Bauernwirtschaften, während in Werkstätten und Fabriken 343 Ausländer,
519 Orthodoxe und 147 Andersgläubige arbeiteten.

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України

Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld

Докладніше з інформацією можна ознайомитись за QR-кодом або посиланням.
Mehr Informationen finden Sie unter dem QR-Code oder Link.

11

INDUSTRIE
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

INDUSTRIE

1

2

1.
Реклама машинобудівного і чавуноливарного заводу інженера
Е. Боссе (Юзівка, Катеринославська губернія). Початок ХХ ст.

2.
Ілюстрований каталог землеробських машин і знарядь заводів
Й. Гена (Одеса). 1904. Одеський історико-краєзнавчий музей

Reklame des Maschinenbau- und Eisengießereiwerks des Ingenieurs
E. Bosse (Jusowka, Gouvernement Jekaterinoslaw). Anfang 20. Jh.

Illustrierter Katalog landwirtschaftlicher Maschinen
und Geräte der Werke von J. Höhn (Odessa). 1904.
Staatliches historisch-heimatkundliches Museum des Gebiets Odessa

3
3.
Рахунок механічного і чавуноливарного заводу «Лепп і Вальманн»
(Хортиця, Катеринославська губернія). 1885.
Державний архів Одеської області
Rechnungsvordruck des Werks „Lepp & Wallmann“ (Chortitza,
Gouvernement Jekaterinoslaw). 1885. Staatliches Gebietsarchiv Odessa

Інтенсивний розвиток землеробства у другій половині XIX ст. супроводжувався постійно зростаючим попитом на сільськогосподарську техніку. Будівництво залізниць
і облаштування портів на Чорному та Азовському морях зумовили значне збільшення
вантажопотоків і прискорення індустріалізації. Регіональні і всеросійські виставки та
ярмарки сприяли впровадженню інновацій та розширенню ринків збуту.
Прикладом успішного переходу від кустарного виробництва до промислового можуть
слугувати заводи землеробських знарядь Й. Гена в Одесі, що до 1911 р. стали найбільшими підприємствами такого типу (80 тис. плугів і 43 500 машин та інших знарядь на рік).
Ернст Мельгозе винайшов двухлемешний плуг, у 1876 р. випустив на своєму заводі в
Харкові першу молотарку (1912 р. – 23 тис. молотарок), удосконалив рядкові сівалки.
Механічний, пізніше машинобудівний і чавуноливарний завод Едуарда Боссе в Юзівці виробляв обладнання для підземних робіт: вуглепідйомні машини, лебідки, насоси,
вентилятори, кліті, парові котли, поворотні кола, вагонетки, бурові інструменти. Його
продукція сприяла розвитку вугільної промисловості.
Промислові підприємства створювалися не тільки у великих містах, а й у колоніях.
На 1900 р. у Катеринославській губернії у меннонітів було 128 підприємств
(металообробка та машинобудування, будівельні матеріали, борошномельні і
круп’яні млини, переробка інших сільськогосподарських продуктів та ін.).
У 1912 р. підприємства металообробної і машинобудівної галузей, що належали місцевим і германськопідданим німцям, налічували в губерніях: Катеринославській – 24, Київській – 18, Таврійській – 17, Харківській – 10, Херсонській – 36.

4

4.
Ливарний цех на чавуноливарному і механічному заводі інженера Я. Нібура
(Нью-Йорк, Катеринославська губернія). Початок ХХ ст.
Eisengießerei des Graugießerei- und Maschinenbauwerks von Ja. Niebuhr
(New-York, Gouvernement Jekaterinoslaw). Anfang 20. Jh.

Die intensive Entwicklung des Ackerbaus in der 2. Hälfte des 19. Jh. hatte eine ständig
wachsende Nachfrage nach Landwirtschaftstechnik zur Folge. Der Eisenbahnbau und der
Ausbau der Häfen am Schwarzen und Asowschen Meer führten zu einem bedeutenden
Anwachsen des Güterverkehrs und zur Beschleunigung der Industrialisierung. Regionale
und allrussische Ausstellungen und Messen begünstigten die Einführung von Innovationen
und die Ausweitung der Absatzmärkte.
Als Beispiel für den erfolgreichen Übergang von Werkstätten zur industriellen Produktion
können die Höhn-Werke für landwirtschaftliche Geräte in Odessa dienen, die 1911 zu den
größten ihrer Branche wurden (80 000 Pflüge und 43 500 andere Werkzeuge und Landmaschinen pro Jahr).
Ernst Mehlhose entwickelte einen doppelscharigen Pflug, baute in seinem Werk in Charkow
1876 seine erste Dreschmaschine (1912 – 23 000 Dreschmaschinen) und verbesserte
Reihensämaschinen.

5
5.
Продукція заводу Я. Нібура (Нью-Йорк, Катеринославська губернія). Початок ХХ ст.
Erzeugnisse des Werks Ja. Niebuhr (New-York, Gouvernement Jekaterinoslaw). Anfang 20. Jh.

6

Das mechanische, später Maschinenbauwerk und Gießerei von Eduard Bosse in Jusowka
produzierte Ausrüstung für Untertagearbeiten: Kohlenheber, Lastwinden, Pumpen,
Ventilatoren, Förderkörbe, Dampfkessel, Wendeplatten, Förderwagen, Bohrinstrumente.
Seine Erzeugnisse haben zur Entwicklung des Kohlebergaus beigetragen.
Industrieunternehmen wurden nicht nur in großen Städten, sondern auch in Kolonien
gegründet. 1900 gab es im Gouvernement Jekaterinoslaw 128 mennonitische Betriebe
(Metallbearbeitung und Maschinenbau, Baustoffe, Getreide- und Grützenmühlen,
Verarbeitung anderer Agrarprodukte, Herstellung von Pferdewagen und Kutschen usw.).
1912 gab es im Bereich Metallbearbeitung und Maschinenbau in den Gouvernements
Jekaterinoslaw 24, Kiew 18, Taurien 17, Charkow 10 und Cherson 36 Betriebe einheimischer
Deutscher und Reichsdeutscher.
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6.
Реклама заводу сільськогосподарських машин Е. Мельгозе (Харків). Початок ХХ ст.

Die intensive Entwicklung des Ackerbaus in
der 2. Hälfte des 19. Jh. hatte eine
ständig
wachsende
Nachfrage
nach
Landwirtschaftstechnik zur Folge. Der
Eisenbahnbau und der Ausbau der Häfen am
Schwarzen und Asowschen Meer führten
zur Beschleunigung der Industrialisierung.
Industrieunternehmen wurden nicht nur in
großen Städten, sondern auch in Kolonien
gegründet.
Реклама машинобудівного і чавуноливарного заводу інженера Е. Боссе
(Юзівка, Катеринославська губернія).
Початок ХХ ст.
Reklame des Maschinenbau- und
Eisengießereiwerks des Ingenieurs
E. Bosse (Jusiwka, Gouvernement
Jekaterinoslaw). Anfang 20. Jh.
Інтенсивний розвиток землеробства у
другій половині XIX ст. супроводжувався
постійно зростаючим попитом на сільськогосподарську техніку. Будівництво залізниць і облаштування портів на Чорному та
Азовському морях зумовили значне прискорення індустріалізації. Промислові підприємства створювалися не тільки у великих містах, а й у колоніях.

Werbung des Werks von E. Mehlhose (Charkow). Anfang 20. Jh.
7.
Статут акціонерного товариства машинобудівного заводу «І. Нойфельд і К°»
(Вальдгайм, Таврійська губернія). 1912
Statut der Aktien-Gesellschaft der Maschinenfabrik „I. Neufeld u. K°“
(Waldheim, Gouvernement Taurien). 1912
8.
Колишній солодовий і пивоварний завод купця М. Ріхерта (Київ)
Ehemalige Malzfabrik und Bierbrauerei des Kaufmanns M. Richert (Kiew)
9.
Реклама чавуноливарного заводу Г. Нойфельда (Софіївка, Катеринославська губернія).
Початок ХХ ст. Історичний музей ім. Д. І. Яворницького, Дніпро
Reklame der Eisengießerei H. Neufeld (Sofijewka, Gouvernement Jekaterinoslaw).
Anfang 20. Jh. Historisches D. I. Jawornitzkij-Museum, Dnipro
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Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.
Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld
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Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України

Ливарний цех на чавуноливарному і
механічному заводі інженера
Я. Нібура (Нью-Йорк, Катеринославська губернія). Початок ХХ ст.
Eisengießerei des Graugießerei- und
Maschinenbauwerks von Ja. Niebuhr
(New-York, Gouvernement
Jekaterinoslaw). Anfang 20. Jh.

Продукція заводу Я. Нібура (НьюЙорк, Катеринославська губернія).
Початок ХХ ст.
Erzeugnisse des Werks Ja. Niebuhr
(New-York, Gouvernement
Jekaterinoslaw). Anfang 20. Jh.

Докладніше з інформацією можна ознайомитись за QR-кодом або посиланням.
Mehr Informationen finden Sie unter dem QR-Code oder Link.
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ASKANIA NOVA
АСКАНІЯ-НОВА
Das Naturschutzgebiet Askania Nova wurde
1828 vom F.E. Falz-Fein auf Ländereien
gegründet, die früher dem Herzog von AnhaltCöthen gehörten. Zuerst wurde auf dem Gut
ein Freigehege für wilde Tiere errichtet. Danach
wurden ein botanischer Garten und ein Zoo
angelegt. Das Gut wurde durch Erfolge bei
der Zucht von Schafen, Rindern, Pferden,
Kamelen u.a. bekannt. F.E. Falz-Fein begann
als erster in Europa Przewalski-Pferde zu
halten, wodurch er sie vom Aussterben
bewahrte. Nach der Revolution wurde das
nationalisierte Askania Nova zu einem
volkseigenen Naturschutzpakt erklärt (1919),
was es jedoch nicht vor Plünderung und
Zerstörung während des Bürgerkrieges
bewahrte. Das Naturschutzgebiet blieb
jedoch erhalten und wurde in das Weltnetz
der Biosphärenreservate der UNESCO
aufgenommen. Heute ist das F.E. Falz-FeinBiosphärenreservat im Gebiet Cherson ein
Naturschutz- und Forschungskomplex.
Герб дворян Фальц-Фейн. 1915
Wappen der Adeligen Falz-Fein. 1915
Заповідник Асканія-Нова був заснований
герцогом Ангальт-Кетенським (1828) і придбаний Ф. Й. Фейном (1856). Спочатку в
маєтку були зведені вольєри для утримання
диких тварин. Потім був закладений ботанічний сад і зоопарк. Сам маєток славився
успіхами в розведенні овець, великої рогатої
худоби, коней, верблюдів та ін. Ф. Е. ФальцФейн першим в Європі зайнявся утриманням коней Пржевальського, чим врятував
їх від вимирання. Після революції націоналізовану Асканію-Нову проголосили народним заповідним парком (1919), що, однак,
не вберегло її від розграбування і руйнування під час громадянської війни. Однак
заповідник був збережений і включений до
Міжнародної мережі біосферних резерватів
ЮНЕСКО. Сьогодні Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна
в Херсонській області є природоохоронним
та науково-дослідним комплексом.

АСКАНІЯ-НОВА

ASKANIA NOVA

«Асканійське диво», «Рай у степу», «Райський оазис», «Маленька Африка»... Якими тільки захопленими порівняннями й епітетами не наділяють чудове творіння природи і людини, унікальний заповідний куточок на півдні України – Асканію-Нову!
Засновник заповідника Фрідріх Едуардович Фальц-Фейн був нащадком німця-колоніста Йоганна Георга Фейна, який прибув з
Саксонії до Катеринослава (1807). Його син Фрідріх Фейн до середини ХІХ ст. утримував 400 тис. овець, які щорічно давали
100 тис. пудів вовни. Його онуки володіли вже 750 тис. голів. Постійно
розширюючи володіння для розведення мериносів, Ф. Й. Фейн викупив в уряду герцогства Ангальт-Дессау вівчарську колонію
Асканія-Нова в Таврійській губернії. Після його смерті роду, що
залишився без нащадків чоловічої статі, було надано право з’єднати прізвища Фальц і Фейн (Фальц-Фейн). Мати Фрідріха Едуардовича – успішна підприємниця Софія Богданівна Фальц (Фальц-Фейн),
уродж. Кнауф (1835–1920), заснувала порт Хорли (1897), через який
вивозилося товарне зерно з маєтків Фальц-Фейнів, а також
пароплавство в Одесі і ряд підприємств у Преображенці, Дофіно, Одесі. Крім господарювання, землевласники Фальц-Фейн
займалися благодійністю, громадською та політичною діяльністю.
Вони були зведені у спадкове дворянство Російської імперії (1914).
Асканія-Нова, заснована герцогом Ангальт-Кетенським (1828) і придбана Ф. Й. Фейном (1856), у результаті опинилася у володінні його правнука. Захоплення Фрідріха Едуардовича природою підтримали батьки, звівши в маєтку вольєри для утримання диких тварин. Потім був
закладений ботанічний сад і зоопарк (1887). Сам маєток славився успіхами в розведенні овець, великої рогатої худоби, коней, верблюдів та
ін. Тут постійно займалися поліпшенням породи і дослідами із штучного схрещування різних порід. У 1898 р. власник оголосив про відкриття приватного заповідника. Згодом в його межах були організовані
зоостанція (1910), наукова бібліотека, музей, відкрилося відділення Петрівської сільськогосподарської академії з вівчарства (1916).
Ф. Е. Фальц-Фейн першим в Європі зайнявся утриманням коней Пржевальського (1899), чим врятував їх від вимирання. Він першим у Російській імперії заснував не тільки естетичний, але і науковий заклад для
акліматизації та охорони флори і фауни на заповідних землях незайманого степу. Його дітище привертало увагу громадськості і вчених
різних країн.
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„Wunder von Askania“, „Paradies in der Steppe“, „Paradisische Oase“, „KleinAfrika“... Welch begeisterte Vergleiche und Epithel wählt man nicht alles
als Bezeichnung dieses wunderbaren Werks von Natur und Menschen, die
einzigartige naturgeschützte Gegend im Süden der Ukraine – Askania Nova!

1.
«Король вівчарства» Фрідріх Фейн
(1794–1864)
„König der Schafzucht“ Friedrich Fein
(1794–1864)
2.
Фрідріх Едуардович Фальц-Фейн
(1863–1920) з Росії емігрував,
помер у Берліні
Friedrich Eduardowitsch Falz-Fein
(1863–1920) emigrierte aus Russland,
verstarb in Berlin
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3
4.
Герб дворян Фальц-Фейн. 1915
Wappen der Adeligen Falz-Fein. 1915
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Der Gründer des Naturschutzgebiets, Friedrich Eduardowitsch Falz-Fein,
war ein Nachfahre des deutschen Kolonisten Johann Georg Fein, der 1807
aus Sachsen nach Jekaterinoslaw kam. Sein Sohn Friedrich Fein hat Mitte
des 19. Jh. 400 Tausend Schafe gehalten, die jährlich 100 Tausend Pud
Wolle brachten. Seine Enkel besaßen schon 750 Tausend Schafe. Seine
Ländereien für die Zucht von Merinoschafen erweiternd, kaufte F. I. Fein
der Regierung des Herzogtums Anhalt-Dessau die Schafzuchtkolonie
Askania Nova im Gouvernement Taurien ab. Nach seinem Ableben wurde
seinen Nachkommen, die ohne männlichen Erben blieben, gestattet die
Nachnamen Falz und Fein zu vereinen (Falz-Fein). Die Mutter von Friedrich
Eduardowitsch, die erfolgreiche Unternehmerin Sofia Bogdanowna Falz,
geb. Knauf (1835–1920), legte den Hafen Chorly an (1897), über den
Getreide aus den Gütern der Falz-Fein verschifft wurde, gründete eine
Reederei in Odessa und mehrere Betriebe in Preobraschenka, Dofineh,
Odessa. Neben der Wirtschaftsführung haben sich die Grundbesitzer
Falz-Fein mit wohltätigen, gesellschaftlichen und politischen Aufgaben
befasst. 1914 wurden sie in den Erbadel des Russischen Reiches erhoben.
Askania Nova, vom Herzog von Anhalt-Cöthen 1828 gegründet und 1856
von F. I. Fein erworben, wurde schließlich Eigentum seines Urenkels. Die
Begeisterung von Friedrich Eduardowitsch für die Natur wurde von seinen
Eltern unterstützt, die auf dem Gut ein Freigehege für wilde Tiere errichtet
haben. Danach wurden ein botanischer Garten und ein Zoo angelegt (1887).
Das Gut selbst war durch Erfolge bei der Zucht von Schafen, Rindern,
Pferden, Kamelen u.a. bekannt. Hier wurde ständig an der Verbesserung
von Viehrassen gearbeitet und mit der künstlichen Kreuzung verschiedener
Viehrassen experimentiert. 1898 verkündete der Eigentümer die Eröffnung
eines privaten Naturschutzgebiets. Danach wurde auf dessen Gelände
eine Zoostation (1910), eine wissenschaftliche Bibliothek, ein Museum,
eine Abteilung für Schafzucht der Landwirtschaftlichen Akademie in
Petrowskoe (1916) gegründet. F. E. Falz-Fein begann als erster in Europa
Przewalski-Pferde zu halten, wodurch er sie vom Aussterben bewahrte.
Als erster im Russischen Reich hat er eine Einrichtung geschaffen, an der
man sich nicht nur ergötzen, sondern sich auch der wissenschaftlichen
Tätigkeit der Akklimatisation und des Schutzes von Flora und Fauna auf
den geschützten Flächen der unberührten Steppe widmen konnte. Sein
Werk hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Wissenschaftler
verschiedener Länder auf sich gezogen.
5.
Асканія-Нова. Початок ХХ ст.
Askania Nova. Anfang 20. Jh.
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3.
Реклама Чорноморсько-Азовської фабрики консервів Софії Фальц-Фейн в Одесі
і Дофіно. 1915
Werbung der Schwarzmeer-Asowschen Konservenfabrik von Sofia Falz-Fein in Odessa
und Dofineh. 1915
6.
План Асканії-Нової. 1920
6
Plan von Askania Nova. 1920

Після революції націоналізовану Асканію-Нову проголосили народним заповідним парком (1919), що, однак, не вберегло її від розграбування і руйнування під
час громадянської війни. Потім вона стала державним
степовим заповідником «Чаплі» (1921). За роки радянської влади були зроблені спроби перетворити його в
звичайне аграрне підприємство – третину території
розорали в 1920-ті, ще третину – в 1960-ті рр. Однак
заповідник був збережений і включений до Міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО (1984). В
незалежній Україні він отримав ім’я свого засновника (1994). Сьогодні Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна в Херсонській області є природоохоронним та науково-дослідним комплексом. Його площа понад 33 тис. га, з яких абсолютно заповідна зона цілинного степу, якого ніколи не торкався плуг, займає більше
11 тис. га, зона антропогенних ландшафтів – понад 15 тис. га. Різні види ковили складають 70 % рослинності. У степу пасуться сайгаки, буйволи, антилопи, ватуссі, зебри, коні
Пржевальського, бізони, олені. Дивовижне видовище, немов біблійний сюжет із мешканцями Ноєвого ковчега, що вийшли на суходіл, ожив в українському степу...
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Nach der Revolution hat man das nationalisierte Askania Nova zu einem volkseigenen
Naturschutzpakt erklärt (1919), was es jedoch nicht vor Plünderung und Zerstörung während
des Bürgerkrieges bewahrte. Dann wurde es zu einem staatlichen Steppen-Naturschutzgebiet
„Tschapli“ (1921). In den Jahren der Sowjetmacht versuchte man es zu einem gewöhnlichen
Agrarbetrieb zu machen: ein Drittel des Geländes wurde in den 1920er Jahren umgepflügt,
ein weiteres Drittel in den 1960er Jahren. Das Naturschutzgebiet blieb jedoch erhalten und
wurde in das Weltnetz der Biosphärenreservate der UNESCO aufgenommen (1984). In der
unabhängigen Ukraine bekam es den Namen seines Gründers (1994). Heute ist das F. E. FalzFein-Biosphärenreservat im Gebiet Cherson ein Naturschutz- und Forschungskomplex.
Seine Fläche beträgt mehr als 33 Tausend ha, von denen die ausschließlich naturgeschützte
Steppenzone, die nie von einem Pflug berührt wurde, mehr als 11 Tausend ha einnimmt.
Die Zone der anthropogenen Landschaften umfasst mehr als 15 Tausend ha. Verschiedene
Federgrasarten machen 70 % der Vegetation aus. In der Steppe weiden Saigaantilopen, Büffel,
Antilopen, Watussi-Rinder, Zebras, Przewalski-Pferde, Wisente, Hirsche. Eine wunderbare
Ansicht, als ob die biblische Erscheinung von der Anlandung der Bewohner der Arche Noah
in der ukrainischen Steppe aufgelebt wäre...
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7.
Бик на прізвисько Красень української породи,
вирощений у господарстві Фальц-Фейна. 1896
Bulle „Krasawez“ der ukrainischen Rasse,
aufgezogen im Landgut von Falz-Fein. 1896
8.
Мериноси в Асканії-Новій. 1930
Merinoschafe in Askania Nova. 1930
9.
Мешканці заповідника
Bewohner des Naturschutzgebiets
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Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України
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KULTURELLES LEBEN
КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ
KULTURELLES LEBEN

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ
Основним напрямком розвитку в останній третині XVIII – першій половині XIX ст. як у
західних регіонах України, що потрапили до складу Австро-Угорщини, так і на українських територіях, що перебували під керівництвом Росії, було економічне освоєння новопридбаних околиць. Симбіоз ідеї ренесансу і культуртрегерства став важливим стимулом розвитку і наочно проявився в економіці, зміні складу населення і світському житті. Поява значного числа дворян, чиновників, офіцерів, підприємців, науковців, серед
яких було чимало вихідців з Австрії, Німеччини й остзейських провінцій, вплинула на
світське життя. Поширення технічних і гуманітарних знань, дослідження ресурсів нових територій і впровадження нових методів їх раціонального використання надходили від урядів імперій. Провідники цієї політики, в свою чергу, переносили у провінцію
елементи столичного життя (музичні салони, бали, театральні постановки, виписування книг, газет і журналів, у т. ч. зарубіжних, запрошення художників).
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Im letzten Drittel des 18. Jh. und in der ersten Hälfte des 19. Jh. lag sowohl in den westlichen
Regionen der Ukraine, die in den Bestand Österreich-Ungarns kamen, als auch in ukrainischen
Territorien, die von Russland verwaltet wurden, die Priorität auf der wirtschaftlichen
Erschließung der neu erworbenen Randgebiete. Die Symbiose der Ideen der Renaissance und
des Kulturträgertums wurde zu einem wichtigen Entwicklungsstimulus, der in der Wirtschaft,
in der Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung und im gesellschaftlichen Leben
anschaulich wurden. Die Ankunft einer beträchtlichen Anzahl von Adeligen, Beamten,
Offizieren, Unternehmern, Wissenschaftlern, unter denen nicht wenige gebürtig aus
Österreich, Deutschland und den Ostseeprovinzen waren, veränderte das gesellschaftliche
Leben. Die Verbreitung technischer und humanitärer Kenntnisse, die Erforschung der
Ressourcen der neuen Territorien und die Einführung neuer Methoden ihrer rationalen
Nutzung gingen von den Regierungen der Imperien aus. Die Träger dieser Politik übertrugen in die Provinz ihrerseits die Gepflogenheiten des Lebens der Hautstadt (Musiksalons, Bälle, Theateraufführungen, Abonnements von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften,
darunter auch ausländischer, Einladen von Malern).

1.
«Християнський родинний календар». Одеса, 1904
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«Christlicher Familienkalender». Odessa, 1904
2.
Рекламне оголошення друкарні, літографії і словолитні Францова і Ніцше
в Одесі. 1851
Werbung der Druckerei, Lithographie und Schriftgießerei Franzow & Nitzsche
in Odessa. 1851
3.
Ілюстрований щорічник «Німецький календар для міста і села».
Одеса, 1911
Illustriertes Jahrbuch „Deutscher Volkskalender für Stadt und Land“.
Odessa, 1911

Колоністи і ремісники перенесли до своїх нових місць проживання традиції регіонів
колишнього проживання, у т. ч. хоровий спів. Музичні інструменти згадуються в описах
майна і приданого. Оргáни і фісгармонії робили церковну службу урочистою, сприяючи
проникненню класичної музики до позацерковного життєвого простору. У пісенному
репертуарі нащадків колоністів до 1970-х рр. зберігався значний пласт усної творчості
середньовічної Німеччини, а деякі літературні форми (сатира і шванки) використовуються донині.

Kolonisten und Handwerker haben Traditionen ihrer früheren Lebensregionen, darunter die
des Chorgesangs, in ihre neuen Wohnorte mitgebracht. Musikinstrumente fanden Erwähnung
in Eigentums- und Aussteuerverzeichnissen. Orgeln und Harmonien machten Gottesdienste
festlich, förderten das Vordringen der klassischen Musik in das außerkirchliche Leben.
Im Liederrepertoire der Nachfahren der Kolonisten blieb noch bis in die 1970er Jahre ein
bedeutender Fundus mündlicher Überlieferungen des mittelalterlichen Deutschlands erhalten,
und manche Literaturgattungen (Schmähschriften und Schwänke) sind bis heute in Gebrauch.

Друковане слово отримувало поширення не тільки за допомогою Біблії і релігійних
текстів. Першим періодичним виданням для колоністів Причорномор’я став «Співрозмовник ...» (1846–1864), а першим журналістом із колоністів можна вважати його редактора Й. Зондереггера. Зі зростанням добробуту і зниженням вартості друкованих
видань відкриваються друкарні в Одесі, Олександрівську, Бердянську та ін., у колоніях
Таврійської губернії Ней-Гальбштадт («Веселка»), Пришиб, Ейгенфельд. Почали друкуватися німецькомовні газети. Колоністська публіцистика побачила світ на сторінках
журналів і календарів, з кінця XІX ст. виходять перші книги з історії парафій і колоній.
Їх авторами стали священики Я. Штах, Т. Майєр, К. Келлер, менноніти П. Фрізен, Д. Епп
та ін.

Das gedruckte Wort fand nicht nur durch die Bibel und religiöse Texte Verbreitung. Das
erste Periodikum für die Kolonisten des Schwarzmeergebiets war das „Unterhaltungsblatt...“
(1846–1864), und als erster Journalist aus den Reihen der Kolonisten gilt J. Sonderegger. Mit
wachsendem Wohlstand und der Verbilligung der Druckerzeugnisse wurden Druckereien in
Odessa, Aleksandrowsk, Berdjansk u. a., in den Kolonien Neu-Halbstadt („Raduga“), Prischib,
Eigenfeld des Gouvernements Taurien eröffnet. Es begannen deutschsprachige Zeitungen
zu erscheinen. Die kolonistische Publizistik erblickte das Licht der Welt auf Zeitschriftenund Kalenderseiten, ab Ende des 19. Jh. erschienen erste Bücher über die Geschichte von
Kirchengemeinden und Kolonien. Deren Verfasser waren Geistliche: Ja. Stach, Th. Meyer,
K. Keller, die Mennoniten P. Friesen, D. Epp u. a.
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У містах виникали спільноти за інтересами (музичні, спортивні, жіночі, студентські корпорації, хори, оркестри). Метою першого культурного товариства німців «Гармонія» в Одесі (1861)
був обмін різними знаннями і приємне проведення
часу за заняттями музикою, співом, літературою. У будинку
товариства був облаштований театральний зал. Представники творчої інтелігенції передавали свої знання в якості домашніх вчителів і викладачів навчальних закладів, що сприяло професіоналізації музичної
освіти і музичного життя. Учитель Н. Дінгельштедт давав
уроки гри на фортепіано в Одесі (1843–1859) і друкувався в
«Одеському віснику» та франкомовному „Journal d’Odessa“.
У Харкові в середині XIX ст. викладав і давав концерти піаніст4.
віртуоз А. Дрейшток. У Києві Р. Пфенніг в 1851–1868 рр. – Фісгармонія. 1910-ті рр. Інструмент можна було зустріти
в багатьох будинках німецьких селян.
диригент, керівник хору і оркестру кадетського корпусу, викладач співу в Інституті шляхетних дівчат. Учитель Краєзнавчий музей, Фрумушика-Нова Одеської області
Harmonium. 1910er Jahre. Das Instrument konnte
і власник школи танців в Одесі, вчений-хореограф з Баварії
man in vielen deutschen Bauernhäusern antreffen.
Альберт Цорн (1814–1895) був автором єдиної в своєму роді
Heimatkundemuseum, Frumuschika-Nowa, Gebiet Odessa
граматики танцювального мистецтва.
За ініціативи Великої княгині Олени Павлівни, уродженої принцеси Вюртемберзької,
було створено «Російське музичне товариство» (1859), яке сприяло привнесенню традицій німецьких музично-громадських і освітніх структур. Його відділення з’явилися у
Києві (1861), Харкові (1871), Катеринославі, Одесі, Миколаєві (1880-ті–1890-ті), на початку ХХ ст. – у Житомирі, Ялті, Херсоні. Першим музичним директором Київського
відділення, першим директором першого в Україні музичного училища та ініціатором
створення першого російського оперного театру в Києві був Роберт Пфенніг (1824–1899).
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Особливе значення мало створення музейних колекцій. Барон Т. фон Штейнгель заснував у с. Городок багатопрофільний краєзнавчий музей Волині, важливою
частиною якого була бібліотека (1896). У Катеринославі перший приватний музей історичних старожитностей відкрив підприємець Олександр Поль (1887).
Його колекція налічувала 4 770 предметів, в основному археологічних знахідок з Катеринославської губернії.
Музеї залучали до культури та зміцнювали регіональну ідентичність українського населення.

In den Städten entstanden Vereine nach Interessen (Musik, Sport,
Damenvereine, studentische Korporationen, Chöre, Orchester). Ziele
des ersten deutschen Kulturvereins „Harmonia“ in Odessa (1861)
waren der Austausch verschiedener Kenntnisse und angenehmer
Zeitvertreib bei Musizieren, Gesang und Lektüre. In dessen Gebäude
wurde ein Theatersaal eingerichtet. Angehörige der schöpferischen
Intelligenz gaben ihre Kenntnisse als Hauslehrer und Pädagogen
an Lehranstalten weiter, wodurch die Professionalisierung der
musikalischen Bildung und des Musikbetriebs gefördert wurde.
Der Klavierlehrer N. Dingelstädt hat in Odessa Klavierunterricht
erteilt (1843–1859) und in „Odesskij vestnik“ und dem französischsprachigen „Journal d’Odessa“ publiziert. In Charkiv hat Mitte des
19. Jh. der Pianist-Virtuose A. Dreistock unterrichtet und Konzerte
gegeben. In Kiew hat R. Pfennig (1851–1868) dirigiert, Chor
und Orchester des Kadettenkorps geleitet sowie Gesang an der
Erziehungsanstalt für adelige Fräuleins unterrichtet. Der Lehrer und
Betreiber einer Tanzschule in Odessa, ein gelehrter Choreograph
aus Bayern, Albert Zorn (1814–1895), war Autor einer in ihrer Art
einzigen Grammatik der Tanzkunst.

Auf Initiative der Großfürstin Jelena Pawlowna, einer geborenen Prinzessin von Württemberg,
wurde die „Russische Musikgesellschaft“ (1859) gegründet, wodurch die Übernahme von
Traditionen der deutschen gesellschaftlichen Musik- und Bildungsstrukturen gefördert
wurde. Ihre Abteilungen entstanden in Kiew (1861), Charkiv (1871), Jekaterinoslaw, Odessa,
Mykolajiw (1880er – 1890er Jahre), in Schitomir, Jalta, Cherson (Anfang des 20. Jh.). Erster
Musikdirektor der Kiewer Abteilung, erster Direktor der ersten Musikschule in der Ukraine
und Initiator der Gründung des ersten russischen Operntheaters in Kiew war Robert
Pfennig (1824–1899).
Von besonderer Bedeutung war die Begründung von musealen Sammlungen. Baron Th. von
Steinheil hat im Dorf Gorodok ein multidisziplinäres Heimatkundemuseum Wolhyniens
gegründet, deren wichtiger Teil eine Bibliothek war (1896). In Jekaterinoslaw hat der
Unternehmer Alexander Pohl das erste private Museum für Altertümer geschaffen (1887).
Seine Sammlung zählte 4 770 Exponate. Mit dem Heranführen an die Kultur haben die
Museen die regionale Identität der ukrainischen Bevölkerung gefestigt.
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7.
Музикант Т. Ріхтер (1872–1941) біля рояля у родинному колі друзів. Початок ХХ ст.
Musiker T. Richter (1872–1941) am Klavier bei einer befreundeten Familie. Anfang 20 Jh.

Die Ankunft einer beträchtlichen Anzahl von
Adeligen, Beamten, Offizieren, Unternehmern,
Wissenschaftlern aus Österreich, Deutschland
und den Ostseeprovinzen veränderte das
gesellschaftliche Leben sowohl in den
westlichen Regionen der Ukraine, die in den
Bestand Österreich-Ungarns kamen, als auch
in ukrainischen Territorien, die von Russland
verwaltet wurden. Kolonisten und Handwerker brachten Traditionen ihrer früheren
Lebensregionen in ihre neuen Wohnorte
mit. In den Städten entstanden Vereine nach
Interessen.
Рекламне оголошення друкарні,
літографії і словолитні Францова і
Ніцше в Одесі. 1851
Werbung der Druckerei, Lithographie
und Schriftgießerei Franzow & Nitzsche
in Odessa. 1851
Поява значного числа дворян, чиновників, офіцерів, підприємців, науковців з Австрії, Німеччини й остзейських провінцій
вплинула на світське життя як у західних
регіонах України, що потрапили до складу
Австро-Угорщини, так і на українських територіях, що перебували під керівництвом
Росії. Колоністи і ремісники перенесли до
своїх нових місць проживання традиції регіонів колишнього проживання. У містах
виникали спільноти за інтересами.

7

Фісгармонія. 1910-ті рр. Краєзнавчий
музей, Фрумушика-Нова
Одеської області
Harmonium. 1910er Jahre.
Heimatkundemuseum, FrumuschikaNowa, Gebiet Odessa

5.
Граматика танцювального мистецтва
А. Цорна. Одеса, Лейпциг, 1895
Grammatik der Tanzkunst von A. Zorn.
Odessa, Leipzig, 1895
6.
Будівля товариства «Гармонія» в Одесі.
Початок ХХ ст.
Gebäude der Gesellschaft „Harmonia“ in
Odessa. Anfang 20 Jh.

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.
Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України

Музикант Т. Ріхтер (1872–1941) біля
рояля у родинному колі друзів.
Початок ХХ ст.
Musiker T. Richter (1872–1941) am
Klavier bei einer befreundeten Familie.
Anfang 20 Jh.

Докладніше з інформацією можна ознайомитись за QR-кодом або посиланням.
Mehr Informationen finden Sie unter dem QR-Code oder Link.
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BAUWESEN
БУДІВНИЦТВО
Die Verbreitung westlicher Erfahrungen
im Bauwesen in ukrainischen Landen
geschah im Mittelalter durch ausländische,
darunter auch deutsche Fachleute. Mit dem
Verlust von Verteidigungsbestimmungen
der Schlossanlagen begann im 18. Jh. die
Umorientierung auf rein zivile Ausrichtung des
Schlösserbaus und der Umbau alter Schlösser
und Paläste. Eine Sonderrolle spielten bei
der Anlage von Schloss- und Parkensembles
Landschaftsarchitekten, Gärtner, Ingenieure.
Ein ästhetisch herausragendes Objekt ist der
einzigartige Sophienpark (Uman’). Aus dem
Ausland eingeladene Baufachleute dienten in
verschiedenen Behörden und spielten eine
bedeutende Rolle im Städtebau. Einzigartige
Befestigungsanlagen sind die in der zweiten
Hälfte des 19. Jh. nach Projekten des
Militäringenieurs Eduard Totleben errichteten
Festungen.
План фортеці і міста Кам’янецьПодільський. Н. Де Фер. Париж, 1691
Plan der Festung und der Stadt KamjanezPodil’skyj. N. De Fer. Paris, 1691

Поширення на українські землі західного
досвіду будівництва здійснювалося за участі іноземних спеціалістів, у т. ч. німецького
походження. Із втратою замковими комплексами оборонних функцій з XVIII ст.
починається переорієнтація на суто світський характер палацової архітектури і перебудова старих замків і палаців. Особлива
роль при формуванні палацово-паркових
ансамблів зіграли ландшафтні архітектори,
садівники, інженери. Видатним естетичним об’єктом є унікальний Софіївський
парк в Умані. Запрошені з-за кордону фахівці будівельної справи служили в різних
відомствах і відіграли значну роль у містобудуванні. Дійсно унікальними фортифікаційними спорудами другої половини XIХ ст.
є фортеці за проектами військового інженера Едуарда Тотлебена.

BAUWESEN

БУДІВНИЦТВО
Поширення на українські землі західного досвіду будівницт-

ва фортець, замків, цивільних, культових, гідротехнічних і
дорожніх споруд у Середньовіччі здійснювалося за участі
іноземних військових інженерів, архітекторів, будівельників, у т. ч. німецького походження. Згадка про Німецькі
ворота у Галичі відноситься до XIII ст. Наявність німецьких громад у містах зумовила появу необхідних для них будівель. Так, до спорудження Латинського костелу у Лемберзі
в XIV–XV ст. причетні міські будівельники Петер і Ганс
Штехери. Військово-технічні нововведення, які використовувались Тевтонським орденом, зокрема елементи
військової архітектури, з успіхом запроваджувались у
галицько-волинських землях.
На Поділлі значну роль у відбитті татарських і турецьких походів на Захід відіграла Кам’янецьПодільська фортеця. У середині XVI ст. фортифікаційними роботами і реконструкцією в ній керував
німець Гіоб Бретфус; на початку XVII ст. фортифікатор Теофіл Шомберг очолював будівництво бастіонів Нової фортеці. Одночасно було оперезане кільцем оборонних споруд і місто. Військовий інженер
Фрідріх Геткант, який розробив проект фортифікації передмістя Лемберга (1635), відновив на Дніпрі
фортецю Кодак і втричі збільшив її (1639).

Die Verbreitung westlicher Erfahrungen im Bau von
Festungen, Schlössern, ziviler, sakraler, hydrotechnischer und
Verkehrsbauwerke in ukrainischen Landen geschah im Mittelalter durch ausländische, darunter deutsche, Militäringenieure,
Architekten, Baumeister u. a. Fachleute. Die Erwähnung eines
Deutschen Tores in Galizien fällt in das 13. Jh. Die Präsenz
deutscher Gemeinden in Städten bedingte das Entstehen von
erforderlichen Bauwerken. Am Bau der Lateinischen Kirche zu
Lemberg im 14.–15. Jh. waren daselbst ansässige Baumeister
Peter und Hans Stecher beteiligt. Militärtechnische Neuerungen,
darunter vom Deutschen Orden angewendete Elemente des
Festungsbaus, wurden mit Erfolg im galizisch-wolhynischen
Bereich übernommen.

In Podolien viel der Festung Kamenez-Podol’skij eine herausragende
Bedeutung bei der Abwehr tatarischer und türkischer Feldzüge nach
Westen zu. Mitte des 16. Jh. wurden die Befestigungs- und
Rekonstruktionsarbeiten dort von Hiob Bretfuss (Breitfuss), einem
Deutschen, geleitet. Anfang des 17. Jh. leitete der Festungsbaumeisters
Theophil Schomberg den Bau der Basteien der Neuen Festung.
Gleichzeitig bekam auch die Stadt ringsum Verteidigungsanlagen.
Der Militäringenieur Friedrich Getkant, von dem das Projekt für die
Errichtung von Verteidigungsanlagen für die Vororte Lembergs stammte
(1635), baute die Festung Kodak am Dnipro wieder auf, indem er sie
um das Dreifache erweiterte (1639).

1.
Первісний вигляд Латинського костелу в Лемберзі. Реконструкція М. Ковальчука. Кінець ХІХ ст.

2

Ursprüngliche Ansicht der Lateinischen Kirche zu Lemberg. Rekonstruktion von M. Kowal’tschuk. Ende XIX Jh.

Дійсно унікальними фортифікаційними спорудами другої половини XIХ ст. є фортеці за проектами військового
інженера Едуарда Тотлебена, який мав на меті зробити їх
непомітними для супротивника, «сховавши» у товщі землі. «Фортеця-невидимка» у Керчі (Крим) на площі 400 га,
більш відома як форт Тотлебен, непомітна з моря. Тараканівський форт на Волині площею 200 га мав чотири підземні поверхи і три зовнішні, був прихований від очей,
що не давало визначити його точне місцезнаходження.

Einzigartige Befestigungsanlagen sind die in der zweiten Hälfte
des 19. Jh. nach Projekten des Militäringenieurs Eduard Totleben
errichteten Festungen, der bestrebt war diese für den Feind
unauffällig zu machen, indem er sie im Erdreich „versteckte“. Die
„unsichtbare Festung“ in Kertsch (Krim) mit einer Fläche von
400 ha, die man eher als Totleben-Fort kennt, ist von Seeseite
nicht sichtbar. Das Fort Tarakanowskij in Wolhynien hatte
auf einer Fläche von 200 ha vier unterirdische und drei überirdische Stockwerke, war von außen her nicht sichtbar, konnte
nicht genau lokalisiert werden.

2.
План фортеці і міста Кам’янець-Подільський. Н. Де Фер. Париж, 1691

Mit dem Verlust von Verteidigungsbestimmungen der
Schlossanlagen begann im 18. Jh. die Umorientierung auf rein
zivile Ausrichtung des Schlösserbaus und der Umbau alter
Schlösser und Paläste, die fortgesetzt wurde mit dem Bau neuer
Zarenresidenzen, von Palästen und Gutshöfen für Magnaten,
polnische Adelige und Würdenträger, die auf eigenen Beschluss
deutsche Fachleute einluden. Ein Beispiel dafür ist die vom
Landschaftsplaner Simon Gottlieb Zug (1733-1807) aus Merseburg unter Beteiligung des Ingenieurs Metzell errichtete Residenz
der Branitzki in Bila Zerkwa. Eine Sonderrolle spielten bei der
Anlage von Schloss- und Parkensembles Landschaftsarchitekten,
Gärtner, Ingenieure, die eine stilistische Einheit des von
Menschenhand geschaffenen mit dem Natürlichen anstrebten.
Ein ästhetisch herausragendes Objekt ist der einzigartige, um die
Wende vom 18. zum 19. Jh. angelegte, Sophienpark (Uman’). Die
Arbeitet leitete der Autor des Projekts Ludwig Christian Metzell
(1764–1848) aus Danzig. Der Park, der seinen Namen berühmt
machte, sollte das Poem Homers „Die Odyssee“ gewissermaßen
„illustrieren“, indem er in einen mythischen und philosophischen
Raum eintauchte, „bevölkert“ von Skulpturen legendärer Götter,
Helden und historischer Gestalten. Als einer der besten in
Wolhynien galt der Park in Antoniny. Mit dessen Rekonstruktion
war der Landschaftsarchitekt Kaiser befasst.

Plan der Festung und der Stadt Kamjanez-Podil’skyj. N. De Fer. Paris, 1691
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Із втратою замковими комплексами оборонних функцій з
XVIII ст. починається переорієнтація на суто світський характер палацової архітектури і перебудова старих замків і
палаців, що продовжилася будівництвом нових царських
резиденцій, палаців і садиб для магнатів, шляхти, сановників, які запрошували німецьких фахівців на свій розсуд.
Одним із прикладів є резиденція Браницьких у Білій Церкві, створена Сімоном Готтлібом Цугом (1733–1807) з Мерзебурга за участі інженера Метцеля. Особливу роль при формуванні палацово-паркових ансамблів відігравали ландшафтні архітектори, садівники, інженери, які прагнули до стилістичної єдності рукотворного і природного. Видатним естетичним об’єктом є унікальний Софіївський парк в Умані,
закладений на межі XVIII–XIХ ст. Керівником усіх робіт був
автор проекту Людвіг Христіан Метцель (1764–1848) з Данцига. Парк, що прославив його ім’я, за задумом «ілюструє»
поему Гомера «Одіссея», занурюючи в міфічний і філософський простір, наповнений скульптурами легендарних богів,
героїв, історичних особистостей. Одним з кращих на Волині
вважався парк в Антонінах. Його реконструкцією займався
ландшафтний архітектор Кайзер.

4.
Дендропарк «Олександрія» (Біла Церква, Київська область) – зразок пейзажної паркової композиції.

3.
Царський палац в Ореанді (Крим), побудований за проектом і під керівництвом
архітектора А. Штакеншнейдера (1842–1860). Е. Берндт. 1860-ті рр.
Zarenpalast in Oreanda (Krim), erbaut nach einem Projekt und unter
Leitung von A. Stackenschneider (1842–1860). E. Berndt. 1860er Jahre

Arboretum „Aleksandrija“ (Bila Zerkwa, Gebiet Kiew) – ein Beispiel landschaftlicher Parkkomposition.

Aus dem Ausland eingeladene Baufachleute dienten in verschiedenen Behörden und spielten eine bedeutende Rolle im Städtebau.
Der Stadtarchitekt Theodor Wunsch (1770–1836) aus Deutschland
widmete sich 45 Jahre lang der Bebauung und Verschönerung der
Stadt Nikolajew. Er war ab 1791 an der Ausarbeitung des
Bebauungsplans, dem Projektieren der wichtigsten Verwaltungs-,
profanen und sakralen Bauten beteiligt, prägte dadurch das Stadtbild. Das beeindruckendste Bauwerk Kiews von Ende des 18. Jh. war
das Arsenal, das zur Herstellung und Lagerung von Waffen
und Munition diente. Errichtet wurde es auf dem Gelände der
Petscherskaja-Festung nach dem Projekt des Militäringenieurs
Johann Meller, der auch einen Stadtplan erstellte.

4

Запрошені з-за кордону фахівці будівельної справи служили в різних відомствах і відіграли значну роль у містобудуванні. Міський архітектор Теодор Вунш (1770–1836) з
Німеччини віддав будівництву та благоустрою Миколаєва
більше 45 років. Беручи участь з 1791 р. у створенні плану
забудови, проектів основних адміністративних, світських
і культових будівель, він сформував обличчя міста. Найвизначнішою спорудою Києва кінця XVIII ст. став Арсенал,
який слугував для виготовлення і зберігання зброї та боєприпасів. Він був побудований у межах Печерської фортеці
за проектом військового інженера Йоганна Меллера, який 5.
Водоспад у парку «Софіївка» (Умань, Київська губернія). 1839. Парк обійшовся графу С. Потоцькому у 15 млн злотих і є пам’яткою
розробив один з планів міста.

5

садово-паркового мистецтва.

Wasserfall im Park „Sofijewka“ (Uman’ , Gouvernement Kiew). 1839. Der Park kostete den Grafen S. Potozkij 15 Mio. Zloty. Es ist ein
Denkmal der Landschaftskunst.

Нагальними проблемами міст наприкінці XIX ст.
стали водопостачання, каналізація і транспортні комунікації. Військовий інженер Аманд Струве
(1835–1898) спроектував і побудував залізничні мости через Дніпро: в Києві довжиною 1067 м (1870) і
Кременчуці – 962 м (1872), застосувавши нову кесонну
технологію. Під його ж керівництвом у Києві споруджено централізований водогін (1872) і відкрито трамвайне сполучення (1891). Зведенням міського водогону в Житомирі керував головний архітектор міста
Адам-Арнольд Енш (1896). У 1902 р. його відрядили
до Криму для будівництва каналізації в Ялті, Алупці
та інших містах Південного берега.

6

6.
Київський Арсенал. XIХ ст. і сьогодні

7

Zu brennenden Problemen der Städte wurden Ende des
19. Jh. die Wasserversorgung, die Kanalisation und die
Verkehrsverbindungen. Der Militäringenieur Amand Struwe
(1835–1898) entwarf Projekte und baute Eisenbahnbrücken
über den Dnipro: in Kiew mit einer Länge von 1067 m (1870)
und in Krementschug mit 962 m (1872) unter Anwendung der
neuesten Caissontechnologie. Unter seiner Leitung wurde in
Kiew die zentralisierte Wasserversorgung eingerichtet (1872)
und die Straßenbahn in Betrieb genommen (1891). Den Aufbau
der städtischen Wasserversorgung in Schitomir leitete der
Chefarchitekt Adam-Arnold Jensch (1896). 1902 wurde er auf
die Krim entsandt um die Kanalisation in Jalta, Alupka u.a.
Städten der Südküste zu bauen.

Kiewer Arsenal. 19. Jh. und heute

7.
Тараканівський форт (Нова Дубенська фортеця,
Рівненська область). Його зведення (1873–1890)
коштувало казні 66 млн руб.

Fort Tarakanowskij (Neue Festung Dubno, Gebiet Rowno).
Seine Errichtung (1873–1890) hat aus dem Staatshaushalt
66 Mio. Rubel verschlungen.

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України

Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld
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ARCHITEKTUR
АРХIТЕКТУРА
ARCHITEKTUR

АРХIТЕКТУРА
1

2

2.
Дзвіниця Софійського собору в
Києві (1744–1748, арх. Й. Г. Шедель)

3

Glockenturm des SophienKathedrale in Kiew (1744–1748,
Architekt: J. G. Schädel)
3.
Католицька церква в Карлсруе
(Степове, Миколаївська область,
1881–1885, арх. Корф)
Katholische Kirche in Karlsruhe
(Stepowoje, Gebiet Nikolajew,
1881–1885, Architekt: Korf)
1.
Успенський собор у Почаївській лаврі,
Тернопільська область (1771–1792, арх. Г. Гофман)
Mariä-Entschlafens-Kathedrale im Potschajew-Kloster,
Gebiet Ternopol (1771–1792, Architekt: G. Hoffmann)

З розширенням і розвитком міст зростала потреба в цивільних і промислових об’єктах,
що дало поштовх розвитку промислової архітектури. Внесок архітекторів з німців чітко
простежується в забудові великих і малих міст. Перш за все, їх своєрідна творчість проявилася в проектах репрезентативних будівель (навчальних закладів, притулків, лікарень при лютеранських і католицьких громадах, наукових і культурних закладів), промислових будівель і приватних будинків у найрізноманітніших стилях.
Особливий слід німців помітний у сакральній архітектурі, причому не тільки католицьких і лютеранських храмів, але і православних церков. Шедеври Йоганна Готфріда Шеделя (1680–1752) – величні дзвіниці в Києво-Печерській лаврі та Софійському соборі –
й досі прикраса столиці. Уродженець Вандсбека (поблизу Гамбурга) віддав Києву більше
20 років, створивши неповторні пам’ятки архітектури і вплинувши на українських майстрів кам’яних справ. Йому належить проект Брами Заборовського – однієї з кращих
пам’яток українського бароко XVIII ст. Почаївський православний монастир отримав
новий вигляд у греко-католицький період своєї історії. Успенський собор і трапезна –
творіння архітектора з Сілезії Готфріда Гофмана. Спроектовані німцями реформатська церква в Одесі (арх. Віктор Шретер), лютеранська церква в Житомирі (арх. Арнольд
Енш), православний собор у Сумах (арх. Карл Шольц), культові будівлі різних конфесій
у німецьких колоніях, на щастя, збереглися до наших днів.

Привабливими архітектурними 5
рішеннями вирізняються промислові і житлові будівлі останньої
третини XIХ ст. Виникають нові
стилі, у які німці в регіонах вносять індивідуальні ноти. Їх будівлі
сьогодні зараховуються до «одеського» югендстиля, «катеринославського» або «київського» модерну.
Особливо багато німців-зодчих
працювало у Києві, що надало його
образу неповторні риси. За проект
міського театру В. Шретер отримав першу премію на Всесвітньому конкурсі проектів театральних
будівель. Він же є засновником
в Росії так званого «цегельного»
стилю, для якого характерна заміна ліпних прикрас і штукатурки декором з цегли.
Захоплення цим стилем у німецьких колоніях, і особливо у меннонітських, помітне по
всьому півдню України.

Київського інженера Антона Штрауса (1858–?) прославила
інноваційна технологія устрою набивних бетонних і залізобетонних паль для підсилення фундаментів, яка відома тепер
у всьому світі. Він вперше застосував її при будівництві
управління Південно-Західної залізниці в Києві (1899) та
отримав в США патент на винахід (1909). Саме на палях
Штрауса стоять київські «знаменитості»: костел св. Миколи і
Будинок з химерами. На півдні України пріоритет застосування залізобетонних конструкцій належить цивільному
інженеру Вольдемару Кундерту (1878–?), уродженцю колонії
Гросслібенталь.

Ehemaliges Mietshaus in Kiew (1902, Architekt: K. Schiemann)

4.
Колишня будівля земської управи в Сумах
(1884–1886, арх. К. Шольц)

4

Gebäude der ehemaligen Landschaftsverwaltung
in Sumy (1884–1886, Architekt: C. Scholz)
5.
Водонапірна вежа в Житомирі
(1898, арх. А. Енш)
Wasserturm in Schitomir
(1898, Architekt: A. Jensch)

Industrie- und Wohngebäude des letzten Drittels des 19. Jh. fallen durch ansprechende
architektonische Lösungen auf. Es bildeten sich neue Baustile heraus, in die Deutsche in den
Regionen ihre individuelle Note einbrachten. Ihre Bauwerke werden heute dem „Odessaer“
Jugendstil, der „Jekaterinoslawer“ oder „Kiewer“ Moderne zugerechnet. Besonders viele
deutsche Architekten waren in Kiew tätig. Sie haben einzigartige Kompositionen in das
Stadtbild eingebracht. Für das Projekt des Stadttheaters bekam V. Schröter auf der Weltausstellung der Projekte für Theaterbauten den ersten Preis. Er war auch der Begründer des
sog. „Ziegelstils“ in Russland, für den Verzierungen aus Backstein statt der Stuckverzierungen
charakteristisch sind. Die Begeisterung für diesen Baustil ist in den deutschen, insbesondere
in den mennonitischen Kolonien im Süden der Ukraine überall sichtbar.
Mit der Zeit bekamen immer mehr einheimische Deutsche
ihre Ausbildung im Ausland. Unter den Stadtarchitekten und
Zivilingenieuren gab es nicht wenige Deutsche. Der Architekt
Christian Beutelspacher (1864–1929), der seine Ausbildung in
Dresden bekam, war ein ehemaliger Kolonist. Nach seinen Projekten
wurden in den Kolonien im Schwarzmeergebiet Anfang des 20. Jh.
eine Reihe von protestantischen Kirchen errichtet bzw. umgebaut,
die Kirche in Luzk (1906–1907) sowie zahlreiche Wohn- und
Industriegebäude in Odessa. In der Architektur von Jekaterinoslaw
hat der Mennonite aus Chortiza, Dietrich Thiessen (1870–1937),
eine sichtbare Spur hinterlassen.

6.
Схема технології зміцнення фундаменту інженера
А. Штрауса, запатентованої в США. 1909
Schema der in den USA patentierten Technologie des
Ingenieurs A. Strauss zur Baugrundverfestigung. 1909

І сьогодні створені німцями-зодчими шедеври архітектури
прикрашають багато міст України і є їх візитними картками.
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Eine besondere Spur haben Deutsche in der sakralen Architektur, dabei nicht nur bei katholischen und protestantischen Gotteshäusern, sondern auch bei orthodoxen Kirchen hinterlassen. Die Meisterstücke Johann Gottfried Schädels (1680–1752) – die majestätischen
Glockentürme des Kiewer Höhlenklosters und des Sophienklosters – schmücken auch heute
die Hauptstadt. In Wandsbek bei Hamburg geboren, widmete er sich Kiew mehr als 20 Jahre
lang, schuf einzigartige Architekturdenkmäler und beeinflusste die ukrainischen Baumeister.
Er schuf das Projekt des Zaborowski-Tores – eines der besten Baudenkmäler des ukrainischen
Barock des 18. Jh. Das orthodoxe Potschajew-Kloster bekam während des katholischen
Abschnitts seiner Geschichte ein neues Aussehen. Die Mariä-Entschlafens-Kathedrale und
das Refektorium wurden vom Architekten Gottfried Hoffmann aus Schlesien erbaut. Die
von Deutschen projektierte reformierte Kirche in Odessa (Architekt: Viktor Schröter), die
protestantische Kirche in Schitomir (Architekt: Arnold Jensch), die orthodoxe Kathedrale
in Sumy (Architekt: Carl Scholz), Sakralbauten verschiedener Konfessionen in deutschen
Kolonien sind, zum Glück, bis heute erhalten geblieben.

6

З часом все більше представників вітчизняної німецької діаспори здобувають освіту за кордоном. Серед міських архітекторів і
цивільних інженерів з’являється чимало німців. Колишнім колоністом був архітектор Християн Бейтельспахер (1864–1929),
який здобув освіту в Дрездені. За його проектами в причорноморських колоніях на початку ХХ ст. споруджений і перебудований ряд лютеранських церков, збудовані кірха в Луцьку (1906–
1907), багато будинків і промислових підприємств в Одесі. В
архітектурі Катеринослава помітний слід залишив менноніт з
Хортиці Дітріх Тіссен (1870–1937).

7.
Колишній прибутковий будинок у Києві (1902, арх. К. Шиман)

Mit der Ausbreitung und Entwicklung der Städte wuchs auch der Bedarf an zivilen und
industriellen Objekten, der einen Anstoß für die Entwicklung der Industriearchitektur gab.
Der Beitrag deutscher Architekten ist in der Bebauung großer wie kleiner Städte deutlich
sichtbar. Ihr originelles Schaffen kam vor allem in den Projekten für repräsentative
Bauten (Lehranstalten, Heime, Krankenhäuser lutherischer und katholischer Gemeinden,
wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen), Industrie- und Privatgebäude in sehr
unterschiedlichen Stilrichtungen zum Tragen.

Der Kiewer Ingenieur Anton Strauss (1858–?) wurde berühmt
durch die Verwendung der innovativen Technologie zur
Fundamentverstärkung mit Ortbeton- und Stahlbetonrammpfählen, die heutzutage in aller Welt bekannt ist. Er machte davon
erstmals beim Bau des Verwaltungsgebäudes der SüdwestEisenbahn in Kiew (1899) Gebrauch und bekam für diese Erfindung
in den USA ein Patent (1909). Auf Pfählen von Strauß stehen die
Kiewer „Berühmtheiten“: die St.-Nikolaus-Kathedrale und das
Haus mit Chimären. Im Süden der Ukraine hat der Zivilingenieur
Woldemar Kundert (1878–?), gebürtig in der Kolonie GrossLiebental, als erster Stahlbetonkonstruktionen verwendet.
Auch heute sind viele Städte der Ukraine mit von Deutschen
geschaffenen Meisterwerken der Architektur geschmückt, die zu
Visitenkarten der Städte wurden.

8.
Декор на будівлі колишньої вчительської семінарії меннонітів
у Хортиці, Запоріжжя (1913)
Verzierung am Gebäude des ehemaligen mennonitischen
Lehrerseminars in Chortiza, Saporoschje (1913)

9.
Житловий будинок у Києві (1905, арх. М. Клуг)
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Wohngebäude in Kiew (1905, Architekt: M. Klug)
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Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.
Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України

Mit der Ausbreitung und Entwicklung der
Städte wuchs auch der Bedarf an zivilen und
industriellen Objekten. Dies war ein Anstoß
für die Entwicklung der Industriearchitektur.
Der Beitrag deutscher Architekten ist in der
Bebauung großer wie kleiner Städte deutlich
sichtbar. Eine besondere Spur haben Deutsche
in der sakralen Architektur, dabei nicht
nur bei katholischen und protestantischen
Gotteshäusern, sondern auch bei orthodoxen
Kirchen
hinterlassen.
Industrieund
Wohngebäude des letzten Drittels des 19. Jh.
fallen durch ansprechende architektonische
Lösungen auf. Es bildeten sich neue Baustile
heraus, in die Deutsche in den Regionen ihre
individuelle Note einbrachten. Unter den
Stadtarchitekten und Zivilingenieuren gab es
nicht wenige Deutsche.
Католицька церква в Карлсруе
(Степове, Миколаївська область,
1881–1885, арх. Корф)
Katholische Kirche in Karlsruhe
(Stepowoje, Gebiet Nikolajew,
1881–1885, Architekt: Korf)
З розширенням і розвитком міст наростала потреба в цивільних і промислових
об’єктах, що дало поштовх розвитку промислової архітектури. Внесок німецьких
архітекторів чітко простежується в забудові великих і малих міст. Особливий слід
німців помітний в сакральній архітектурі,
причому не тільки католицьких і лютеранських храмів, але і православних церков.
Привабливими архітектурними рішеннями
відрізняються промислові і житлові будівлі
останньої третини XIХ ст. Виникають нові
стилі, у які німці в регіонах вносять індивідуальну ноту. Серед міських архітекторів
і цивільних інженерів з’являється чимало
німців.
Колишній прибутковий будинок у
Києві (1902, арх. К. Шиман)
Ehemaliges Mietshaus in Kiew
(1902, Architekt: K. Schiemann)

Докладніше з інформацією можна ознайомитись за QR-кодом або посиланням.
Mehr Informationen finden Sie unter dem QR-Code oder Link.
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AUF DEUTSCHE ART
НА НІМЕЦЬКИЙ ЛАД
Migration von Menschen bedeutete zu allen
Zeiten auch die Weitergabe von Bräuchen.
Am beständigsten erwiesen sich die durch
Glaubensgrundsätze oder kirchliche Feste
geprägten Bräuche, Kleidung, Inneneinrichtung
der Häuser und Speisen. Die kirchlich
geprägten Feste, Bräuche und Traditionen
(Advent, Weihnachten, Fastenzeit, Ostern,
Pfingsten, Taufe, Konfirmation, Kommunion,
Trauung, Beerdigung u. a.) haben in vielem
den Lebensrhythmus vorgezeichnet. Im 18.
und bis Anfang des 20. Jahrhunderts betrieben
die Kolonisten eine Naturalwirtschaft mit
vollständiger Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte. Mit dem Erntedankfest,
zu dem in Kirchen und an öffentlichen
Örtlichkeiten Feldfrüchte ausgelegt wurden,
bilanzierte man praktisch die Ergebnisse der
Vegetationsperiode.

НА НІМЕЦЬКИЙ ЛАД

1

2

Міграція людей в усі часи означала і переміщення характерних для місць виходу звичаїв. Найбільш стійкими виявилися звичаї,
одяг, інтер’єр будинку та їжа, що приписуються постулатами віри або календарними
святами. Календарні свята, обряди і традиції (Адвент, Різдво Христове, пост, Великдень, Трійця, хрещення, конфірмація, причастя, вінчання, поховання та ін.) багато
в чому задавали ритм життя. У XVIII – на
початку XX ст. колоністи вели натуральне
господарство з повним циклом переробки
сільськогосподарських продуктів. Свято
врожаю було свого роду підбиттям підсумків вегетаційного періоду, коли в церкві і
громадських місцях виставляли зразки вирощених продуктів.

Migration von Menschen bedeutete zu allen Zeiten auch die Weitergabe von Bräuchen,
Gegenständen des täglichen Gebrauchs, deren Fertigungsart, Regeln des Umgangs in der
Familie, mit Landsleuten und Glaubensgenossen, wie diese in den bisherigen Wohnorten
üblich waren. Am beständigsten erwiesen sich die durch Glaubensgrundsätze oder kirchliche
Feste geprägten Bräuche, Kleidung, Inneneinrichtung der Häuser und Speisen.
2.
Весільний одяг меннонітів
(Остервік, Катеринославська
губернія). 1912

Die kirchlich geprägten Feste, Bräuche und Traditionen (Advent,
Weihnachten, Fastenzeit, Ostern, Pfingsten, Taufe, Konfirmation,
Kommunion, Trauung, Beerdigung u. a.) haben in vielem den
Lebensrhythmus vorgezeichnet, waren bestimmend für die
Hochzeitskleidung von
Bewahrung und Weitergabe der grundlegenden Bräuche und
Mennoniten (Osterwick,
Gouvernement Jekaterinoslaw). deren Pflege an Nachfolger. Die von Kolonisten bei der Um1912
siedlung aus den Herkunftsgebieten mitgebrachten Kleidung
für den Besuch des Gottesdienstes, Hauben, Tücher und
Schürzen, Hochzeits- und Trauerkleidung, die Gestaltung des Sarges und des Grabes, die
Beerdigungszeremonie, das Liederrepertoire, waren im Verlauf mehrerer Generationen
sichtbare Merkmale der Zugehörigkeit zur konfessionellen und regionalen Gruppe.
Gleichzeitig haben sie, der anderen klimatischen Bedingungen wegen, ortsübliche warme
Kleidung und Kopfbedeckungen übernommen. In den entlegenen Belowescher Kolonien
wurde die traditionelle Kleidung am längsten beibehalten. In einigen Kolonien haben Männer
traditionell Pfeife geraucht.

1.
Типовий одяг менноніток (Катеринослав). 1860-ті рр.

3

Typische Kleidung von Mennonitinen (Jekaterinoslaw). 1860er Jahre

Календарні свята, обряди і традиції (Адвент, Різдво Христове, пост, Великдень, Трійця,
хрещення, конфірмація, причастя, вінчання, поховання та ін.) багато в чому задавали
ритм життя, були визначальними для збереження і передачі поколінням наступників
основоположних обрядів і форм їх дотримання. Одяг для відвідування богослужіння, чепці, хустки і фартухи, весільний і траурний одяг, оформлення труни і могили,
церемонія поховання, пісенний репертуар, привнесені колоністами при переселенні з
регіонів виходу, протягом багатьох поколінь були видимими ознаками належності до
конфесійної та регіональної групи. У той же час, в інших кліматичних умовах ними
були запозичені місцевий теплий одяг і головні убори. Менш схильним до змін залишався одяг у відокремлених біловезьких колоніях. У деяких колоніях чоловіки традиційно
палили люльку.
Типовими предметами інтер’єру були скрині для зберігання одягу, розсувні ліжка,
«канапи» (кушетки для денного сну), платтяні шафи, буфети і полиці для посуду,
настінний годинник. Меблі виготовляли ремісники на замовлення. Вони варіювали від
функціонально простих до фігурних, майстерно розписаних фарбами або інкрустованих різними породами деревини. На шафах і скринях нерідко стояли рік та ім’я власниці. За зовнішнім виглядом ліжка (кількості та якості подушок, перин і ковдри)
можна було судити про матеріальний добробут сім’ї. Для інтер’єру житла протягом
століть були характерні біблійні вислови – «шпрухи», життєві мудрості та прислів’я,
вишиті на тканині. Ними прикрашали вітальню, розміщували над ліжками. Ця традиція частково ще збереглася у нащадків причорноморських німців і меннонітів, що
переселилися на рубежі XIX–XX ст. до Сибіру та Казахстану. Німкені були прекрасними рукодільницями. У зимовий час вони пряли, в’язали, вишивали, шили
і чинили одяг та постільну білизну.
5.
Меннонітська скриня (Причорномор’я). Друга половина XIX ст.
Музей історії культури російських німців, Детмольд
Mennonitische Truhe (Schwarzmeergebiet). 2. Hälfte 19. Jh. Museum für russlanddeutsche
Kulturgeschichte, Detmold

Меннонітська скриня (Причорномор’я).
2-а половина XIX ст. Музей історії
культури російських німців, Детмольд
Mennonitische Truhe
(Schwarzmeergebiet). 2. Hälfte 19. Jh.
Museum für russlanddeutsche
Kulturgeschichte, Detmold

AUF DEUTSCHE ART

Міграція людей в усі часи означала і переміщення характерних для місць виходу звичаїв,
предметів повсякденного користування, способів їх виготовлення, правил відносин у
сім’ї, серед земляків і одновірців. Найбільш стійкими виявилися звичаї, одяг, інтер’єр
будинку та їжа, що приписуються постулатами віри або календарними святами.
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3.
Траурна процесія на похованні Й. Корніса
(Шенфельд, Катеринославська губернія). 1915
Trauerzug bei der Beerdigung von J. Cornies
(Schönfeld, Gouvernement Jekaterinoslaw). 1915
4.
Меннонітські надгробки (Орлов, Таврійська
губернія). Друга половина XIX ст.
Mennonitische Grabsteine (Ohrloff, Gouvernement
Taurien). 2. Hälfte 19. Jh.

Für die Inneneinrichtung der Häuser waren Kleidertruhen, Schlafbänke, Liegen für den
Mittagsschlaf, Kleiderschränke, Geschirrschränke und Schüsselbretter, Wanduhren typisch.
Möbel wurden von Handwerkern auf Bestellung gefertigt. Sie konnten von einfachen
funktionalen bis hin zu geschmackvoll mit Malerei oder mit verschiedenen inkrustierten
Holzarten verziert sein. Auf Schränken und Truhen konnte man nicht selten das Jahr und
den Namen der Besitzerin lesen. Nach dem Aussehen des Bettes (Anzahl und Beschaffenheit
der Kissen, Feder- und Tagesdecke) konnte man den Wohlstand der Familie abschätzen.
Für die Raumausstattung waren jahrhundertelang auf Stoff handgestickte biblische
„Sprüche“, Lebensweisheiten und Spruchwörter üblich. Damit wurde die „gute Stube“ verziert,
sie wurden über dem Bett angebracht. Diese Tradition lebt zum Teil noch weiter bei Nachfahren von Schwarzmeerdeutschen und Mennoniten, die um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert nach Sibirien und Kasachstan umsiedelten. Deutsche Frauen waren geschickte
Handarbeiterinnen. In der Winterzeit haben sie gesponnen, gestrickt, gestickt, Kleidung
und Bettwäsche genäht und ausgebessert.
8.
Літня кухня (Причорномор’я). Початок ХХ ст.
Sommerküche (Schwarzmeergebiet).
Anfang 20. Jh.

6.
Шафа з розписом (Глюксталь, Херсонська губернія). XIX ст.
Schrank mit Bemalung (Glückstal, Gouvernement Chreson). 19. Jh.
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7.
Шпрух «Господи, перебувай з нами, бо надходить вечір» (Фріденcталь,
Бессарабська губернія). Початок ХХ ст. Приватний історикоетнографічний музей Едвіна Кельма, Мирнопілля, Одеська область
Wandspruch «Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden»
(Friedenstal, Gouvernement Bessarabien). Anfang 20. Jh. Historischethnographisches Privatmuseum von Edwin Kelm,
Mirnopolje, Gebiet Odessa

У XVIII – на початку XX ст. колоністи вели натуральне господарство з повним циклом
переробки сільськогосподарських продуктів. Для їх зберігання використовувалися
горища і льохи. Крім домашньої кухні, практично скрізь у дворах була літня кухня з
піччю, що слугувала також їдальнею у спекотну пору року. Свято врожаю було свого
роду підбиттям підсумків вегетаційного періоду, коли в церкві і громадських місцях
виставляли зразки вирощених продуктів. У Криму осіннім святом був збір винограду. Колоністи-виноградарі допомагали один одному зібрати урожай і вижати виноград.
Закінчувалися роботи святковим застіллям і танцями. Соління, варення, сиропи, сушені
фрукти вносили різноманіття і забезпечували багатою на вітаміни їжею до наступного
врожаю. З настанням холодної пори року (листопад–грудень) забивали худобу, виготовляли різні ковбаси, коптили окіст і ковбаси, витоплювали сало і отримували смалець.
9.
Свято забиття худоби (Крим). Початок ХХ ст.

Schlachtfest (Krim). Anfang 20. Jh.
10.
Внутрішній розпис – один з елементів прикрашання оселі. Фрагмент розпису стелі в будинку німцяколоніста (Конрат, Крим). Межа XIX–XX ст. Кримський республіканський етнографічний музей,
Сімферополь
Wandmalerei war eine der Möglichkeiten, das Haus zu verzieren. Deckenmalerei in einem Kolonistenhaus
(Konrat, Krim). Ende 19. – Anfang 20. Jh. Ethnographisches Museum der Republik Krim, Simferopol
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Традиційною їжею були: страви зі свинини,
картоплі, яєць, борошняні страви (вареники), каші,
суп-локшина, квашена капуста, молочні продукти,
фрукти й овочі, в Причорномор’ї і Криму – виноград;
традиційними напоями – кава, компот, молоко, пиво.
Повсюдно використовувалися чавунні вафельниці,
часто з рецептом на верхній стороні. Випічка, сироп,
кава або напій з ячменю, палених жолудів або моркви надавали трапезі святкового характеру. Німецький
штрудель увійшов у меню української та інших кухонь.

Im 18. und bis Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Kolonisten eine Naturalwirtschaft
mit vollständiger Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte betrieben. Zur Lagerung
wurden Dachspeicher und Keller genutzt. Außer der Hausküche gab es praktisch allerorten
Sommerküchen mit einem Herd im Hof, die während der heißen Jahreszeit als Esszimmer
dienten. Mit dem Erntedankfest, zu dem in Kirchen und an öffentlichen Örtlichkeiten
Feldfrüchte ausgelegt wurden, bilanzierte man praktisch die Ergebnisse der Vegetationsperiode. Auf der Krim war die Weinernte das „Herbschfescht“. Die Weinbauern halfen
einander beim Ernten und Auspressen der Trauben. Zum Abschluss gab es ein Festmahl
mit Tanz. Eingesalzenes, Konfitüren, Sirup,
9
Trockenobst machten die Kost bis zur nächsten
Ernte abwechslungs- und vitaminreich. Mit
dem Eintritt der kalten Jahreszeit (NovemberDezember)
wurde
Vieh
geschlachtet
(Schlachtfest), Wurst gemacht, Schinken
und Wurst geräuchert, Fett ausgeschmolzen
(Schmalz).
11.
Вафельниці (Причорномор’я). Початок ХХ ст.

Herdwaffeleisen (Schwarzmeergebiet). Anfang 20. Jh.

Traditionelle Speisen waren Gerichte aus Schweinefleisch,
Kartoffeln, Eiern, Teigwaren (Maultaschen), Brei, Nudelsuppe, Sauerkraut, Milchprodukte, Obst und Gemüse, im
Schwarzmeergebiet und auf der Krim – Weintrauben. Zu den
traditionellen Getränken zählten: Kaffee, Kompott, Milch,
Bier. Weit verbreitet waren gusseiserne Waffeleisen, oft mit
Rezept auf der Oberseite. Zwieback, Ribbelkuchen, Sirup,
Kaffee oder ein Getränk aus Gerste, gerösteten Eicheln oder
Möhren gaben der Mahlzeit einen festlichen Charakter.
Der deutsche Strudel fand Eingang in die ukrainische und
andere Küchen.

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.
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Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України

Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld
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ADMINISTRATION UND POLITIK 1871–1914
АДМІНІСТРАЦІЯ І ПОЛІТИКА 1871–1914
АДМІНІСТРАЦІЯ І ПОЛІТИКА 1871–1914
ADMINISTRATION UND POLITIK 1871–1914

У ході реформ 1860-х рр. іноземних колоністів поступово переводили Im Zuge der Reformen der 1860er Jahre wurden die ausländischen Kolonisten schrittweise
під загальне цивільне управління, що завершилося в 1871 р. адміністра- in die allgemeine Zivilverwaltung überführt, deren Abschluss die Verwaltungseinteilung der Kolonien
тивно-територіальним перетворенням колоній. Колоністи стали посе- im Jahre 1871 war. Die Kolonisten wurden zu Siedlern-Eigentümern. Besondere Urkunden
лянами-власниками. Спеціальні акти («записи володіння») закріпили їх („Besitzeinträge“) bestätigten ihr Besitzrecht auf Grund und Boden. Mit der Einführung der allgemeinen
право на володіння землею. З введенням загальної військової повин- Wehrpflicht (1874) büßten sie ihr letzes Privileg, die Befreiung vom Militärdienst, ein. Die Deutschen und
ності (1874) вони втратили свій останній привілей – звільнення від вій- Bulgaren unterlagen der Aushebung für den Armeedienst wie die anderen Stände. Am aktivsten reagierten
ськової служби. Німці і болгари підлягали призову в армію нарівні з ін- darauf Mennoniten: 15 Tausend Personen verließen das Land. Die Zurückgebliebenen konnten eines der
шими. Найбільш активно відреагували на це менноніти – 15 тис. осіб wichtigsten Prinzipien ihres Glaubens, die Wehrlosigkeit, bewahren. Sie hatten nun alternativen Dienst
покинули країну. Решта змогли відстояти один з найважливіших прин- in Forstkommandos, als Sanitäter in Hospitälern, in Werkstätten des Marineministeriums zu leisten.
ципів своєї віри – неозброєність. Вони проходили альтернативну служ- Für ihren Unterhalt hatten die Mennonitengemeinden aufzukommen. Das Aufbringen des Geldes und
бу в лісових командах, санітарами у шпиталях, у майстернях морського die geistige Betreuung lagen in der Verantwortung der Allgemeinen Mennonitischen Bundeskonferenz
відомства, їх утримання забезпечувалося за рахунок меннонітських гро- Russlands.
1 1.
2
мад. Збором грошей і духовною опікою керувала Загальна меннонітська
«Запис володіння» колишньої колонії
конференція в Росії.
Вернерсдорф, Таврійська губернія. 1873
В українських губерніях у XVIII–XIX ст. губернаторами, очільника„Besitzeinträge“ der ehemaligen Kolonie
ми губернського і повітового дворянства, чиновниками нерідко були
Wernersdorf, Gouvernement Taurien. 1873
німці – вихідці з прибалтійських губерній, Санкт-Петербурга і Мо2.
скви. Введення земського управління в ряді губерній (1864) і МісьЗвід узаконень і розпоряджень із влаштування
кого положення (1870) дало поштовх для розвитку самоврядуванпоселян-власників (колишніх колоністів). 1871
ня, в якому німці і менноніти взяли активну участь. Цьому сприяли
Sammlung der Gesetze und Verordnungen
рівень освіти, матеріальне становище, досвід участі в управлінні коüber die Einrichtung der Ansiedler-Eigentümer
лоніями й авторитет в їх оточенні. Так, на друге триріччя (1868–1871)
(bisheriger Kolonisten). 1871
земськими голосними Одеського повіту від землевласників було обрано 8 колоністів (40 %), від сільських станів – 4 (31 %), на третє
триріччя (1871–1874) від землевласників – 18 (90 %), від сільських In den ukrainischen Gouvernements gab es im 18.-19. Jh. nicht wenige deutsche Gouverneure, Adelsmarschalle
станів – 5 (32 %). У подальшому частка німців від цих двох категорій in Gouvernements und Bezirken, Beamte, die aus den Ostseegouvernements, St. Petersburg und Moskau
виборців дещо знизилася, але зросло їх число від міських виборців. stammten. Die Einführung der Landschaftsverwaltung (1864) und des Stadtstatuts (1870) in einigen
І. Кундерт протягом багатьох років був членом Одеської повітової Gouvernements waren ein Anstoß für die Entwicklung der Selbstverwaltung, an der Deutsche und Mennoniten
управи, а Л. Рейхерт був обраний її головою під час Першої світової regen Anteil nahmen. Dies wurde ermöglicht durch ihr Bildungsniveau, die Vermögenslage, Erfahrungen in der
Verwaltung der Kolonien und das Ansehen bei ihrer Umgebung. So wurden für die zweite Dreijahresperiode
війни.
(1868–1871) in die Landschaftsversammlung des Bezirks Odessa von den Grundbesitzern 8 (40 %), von den
3
4
Landständen 4 (31 %), für die dritte Dreijahresfrist (1871–1874) von den Grundbesitzern 18 (90 %), von den
Landständen 5 (32 %) Kolonisten als Abgeordnete gewählt. In den darauffolgenden Jahren ging der Anteil
der Deutschen bei den Abgeordneten dieser beiden Wählergruppen etwas zurück, dafür ist deren Anzahl
bei den Abgeordneten der Stadtbewohner angestiegen. J. Kundert war viele Jahre Mitglied der Odessaer
Bezirksverwaltung und L. Reichert wurde während des Ersten Weltkrieges zu deren Vorsitzenden gewählt.
3.
Перший солдат з колишніх колоністів (Анненфельд,
Таврійська губернія). 1874
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Erster Soldat von den ehemaligen Kolonisten (Annenfeld,
Gouvernement Taurien). 1874

5.
Листування про депутацію хортицьких меннонітів, що
клопоталися про звільнення від військової повинності.
1871. Державний архів Одеської області

Schriftwechsel über eine Abordnung der Chortitzaer
Mennoniten, die sich für die Befreiung von der Wehrpflicht
einsetzten. 1871. Staatliches Gebietsarchiv Odessa
4.
Свідоцтво про явку до виконання військової повинності поселенця-власника Херсонської губернії
Nachfahren deutscher Ansiedler, Adeliger und Stadtbewohner, die eine höhere Bildung
І. Біффарта. 1898
Bescheinigung über die Einberufung des Siedler-Eigentümers des Gouvernements Cherson, J. Biffart, zur
Ableistung der Wehrpflicht. 1898

Німці – вихідці з селян, дворян і міщан, які отримали вищу освіту, зарекомендували
себе на посадах мирових суддів, що керують промисловими підприємствами і маєтками, громадськими закладами. Великі заслуги в розвитку і впорядкуванні Києва мали
міські голови Г. Ейсман (1872–1873, 1879–1884) і М. Ренненкампф (1875–1879). Менноніт І. Езау з сім’ї колоніста після здобуття технічної освіти став підприємцем, згодом –
членом міської управи (1902) і міським головою Катеринослава (1905–1909, 1918). Під
його керівництвом у місті були побудовані водогін, каналізація, трамвайні колії, 5 навчальних закладів, критий ринок. Він був одним з організаторів сільськогосподарської
виставки в Катеринославі (1910).
У ці ж роки в панславістських шовіністичних колах розгорнулася кампанія за розпалювання ворожнечі до російських підданих німецького походження. Головними причинами були розширення їх землеволодіння й успіхи в господарському розвитку. У центрі уваги перебували Південно-Західний край, Херсонська і Катеринославська губернії.
У розвитку парламентаризму в Росії (1906–1917) взяли участь депутати Державної думи
німецького походження, обрані від загального складу виборників або уповноважених
волостей: октябристи Г. А. Бергман (Катеринославська губ.), Г. Рейн (Волинська губ.)
і Е. Шейдеман (Полтавська губ.), прогресист П. Шредер (Таврійська губ.). Серед депутатів були нащадки колоністів: І. Мінх (безпартійний, Херсонська губ.), члени «Союзу
17 жовтня» Л. Люц і Ф. Центнер (Херсонська губ.), Г. Гальвас і В. Фальц-Фейн (Таврійська губ.). З ініціативи та за активної участі фракції «Союзу 17 жовтня» було не допущено
прийняття законопроектів про обмеження землеволодіння та землекористування німців у Південно-Західному краї та Бессарабії (1910, 1912). Депутатами (фракція кадетів)
були носії німецьких прізвищ, які, однак, вважали себе українцями: І. Шраг (Чернігівська губ., один із засновників і керівників Української громади), Е. Шольп (Київська губ.),
Барон Ф. Штейнгель (м. Київ, Українська громада).
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bekamen, haben sich als Friedensrichter, Leiter von Industrie- und Landwirtschaftsbetrieben, von öffentlichen Einrichtungen bewährt. Große Verdienste um die Entwicklung
und Verschönerung der Stadt Kiew hatten die Stadtoberhäupter G. Eismann (1872-1873,
1879-1884) und N. Rennenkampff (1875–1879). Der Mennonite J. Esau aus einer
Kolonistenfamilie wurde, nachdem er eine technische Ausbildung bekam, Unternehmer,
danach Mitglied der Stadtverwaltung (1902) und Stadtoberhaupt von Jekaterinoslaw (1905–
1909, 1918). Unter seiner Leitung wurden in der Stadt die Wasserleitung, die Kanalisation,
die Straßenbahn, 5 Bildungseinrichtungen, eine Markthalle errichtet. Er war einer der
Organisatoren der Landwirtschaftsausstellung in Jekaterinoslaw (1910).

In diesen Jahren wurde in panslawistischen chauvinistischen Kreisen eine Kampagne der
Feindschaft den russischen Untertanen deutscher Volkszugehörigkeit gegenüber entfacht.
Die Hauptgründe dafür waren die Ausweitung des Grundbesitzes und ihre Erfolge in der
wirtschaftlichen Entwicklung. Im Brennpunkt befanden sich die Südwest-Region, die
Gouvernements Cherson und Jekaterinoslaw.
An der Entwicklung des Parlamentarismus in Russland (1906–1917) haben deutsche
Abgeordnete der Staatsduma mitgewirkt, die von allgemeinen Wählergremien der
Gouvernements oder Bevollmächtigten der Amtsbezirke gewählt wurden: die Oktobristen
H. Bergmann (Jekaterinoslaw), G. Rein (Wolhynien), E. Scheidemann (Poltawa), der Progressist
P. Schröder (Taurien). Unter den Abgeordneten waren Nachfahren von Kolonisten: J. Münch
(parteilos, Cherson), Mitglieder des „Verbands vom 17. Oktober“ L. Lutz und T. Zentner
(Cherson), H. Gallois und W. Falz-Fein (Taurien). Auf Initiative und durch aktive
Beteiligung der Fraktion des „Verbands vom 17. Oktober“ konnte die Verabschiedung der
Gesetzesprojekte über die Einschränkung des Rechts auf Besitz und Nutzung von Grund
und Boden für Deutsche in der Südwest-Region und in Bessarabien verhindert werden
(1910, 1912). Der Fraktion der konstitutionellen Demokraten gehörten Abgeordnete
mit deutschen Namen an, die sich als Ukrainer bezeichneten: I. Schrag (Gouvernement
Tschernigow, einer der Gründer und Leiter der „Ukrainischen Gesellschaft“), E. Scholp
(Gouvernement Kiew), Baron Th. von Steinheil (Stadt Kiew, „Ukrainischen Gesellschaft“).

6.
Йоганн Езау (1859–1940), уродженець колонії Гальбштадт (Таврійська
губернія), інженер, підприємець, суспільний діяч, у 1919 р. емігрував до
Німеччини, а згодом до США. 1910
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8.
Альтернативна служба меннонітів у лісовій команді
(Крим). Бл. 1910. Видавництво «Заменкорн», Штейнхаген

Johann Esau (1859-1940), geb. in der Kolonie Halbstadt (Gouvernement Taurien),
Ingenieur, Unternehmer, Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, emigrierte 1919
nach Deutschland, später in die USA. 1910

Ersatzdienst von Mennoniten im Forsteidienst (Krim).
Ca. 1910. Verlag Samenkorn, Steinhagen
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7.
Антинімецька публікація А. Ліпранді «Як зупинити мирне завоювання
наших околиць?». Київ, 1890
Antideutsche Veröffentlichung von A. Liprandi „Wie ist die friedliche
Eroberung unserer Randgebiete aufzuhalten“. Kiew, 1890

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.
Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України

Im Zuge der Reformen der 1860er Jahre wurden
die ausländischen Kolonisten schrittweise in
die allgemeine Zivilverwaltung überführt. Die
Kolonisten wurden zu Siedlern-Eigentümern.
In den ukrainischen Gouvernements gab
es im 18.–19. Jh. nicht wenige deutsche
Gouverneure, Adelsmarschalle in Gouvernements und Bezirken, Beamte, die aus den
Ostseegouvernements, St. Petersburg und
Moskau stammten. Nachfahren deutscher
Ansiedler, Adeliger und Stadtbewohner haben
sich als Friedensrichter, Leiter von Industrieund Landwirtschaftsbetrieben, von öffentlichen
Einrichtungen bewährt. An der Entwicklung
des Parlamentarismus in Russland (1906–1917)
haben deutsche Abgeordnete der Staatsduma
mitgewirkt. Der Fraktion der konstitutionellen
Demokraten gehörten auch Abgeordnete mit
deutschen Namen an, die sich selbst aber als
Ukrainer bezeichneten.
Звід узаконень і розпоряджень із
влаштування поселян-власників
(колишніх колоністів). 1871
Sammlung der Gesetze und
Verordnungen über die Einrichtung
der Ansiedler-Eigentümer (bisheriger
Kolonisten). 1871
В ході реформ 1860-х рр. іноземних колоністів поступово переводили під загальне
цивільне управління. Колоністи стали поселянами-власниками. В українських губерніях у XVIII–XIX ст. губернаторами, ватажками губернського і повітового дворянства,
чиновниками нерідко були німці – вихідці з
прибалтійських губерній, Санкт-Петербурга і Москви. Німці – вихідці з селян, дворян
і міщан зарекомендували себе на посадах
мирових суддів, що керують промисловими
підприємствами і маєтками, громадськими
закладами. У розвитку парламентаризму
в Росії (1906–1917) взяли участь депутати
Державної думи німецького походження.
Депутатами (фракція кадетів) були носії
німецьких прізвищ, які, однак, вважали
себе українцями.

Докладніше з інформацією можна ознайомитись за QR-кодом або посиланням.
Mehr Informationen finden Sie unter dem QR-Code oder Link.
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DER ERSTE WELTKRIEG
ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА
Der Erste Weltkrieg bedeutete nicht
nur einen Zivilisationsbruch in der
Menschheitsgeschichte, sondern wurde auch
zur Katastrophe für die Deutschen Russlands.
Die repressive Politik der Zarenregierung
erfasste alle Bereiche ihres Lebens. Alle
antideutschen Maßnahmen wurden vom
Sonderkomitee zur Bekämpfung der deutschen
Vorherrschaft koordiniert.
Лист-подяка меннонітам Гальбштадтської волості за щедрі пожертви на
військові потреби. 1914.
Державний архів Одеської області
Dankschreiben den Mennoniten des
Amtsbezirks Halbstadt für großzügige
Spenden für den Kriegsbedarf. 1914.
Staatliches Gebietsarchiv Odessa
Перша світова війна означала не тільки цивілізаційний перелом в історії людства, а й
стала катастрофою для німців Росії. Репресивна політика царського уряду охопила всі
сфери їх життя. Координував антинімецькі
заходи Особливий комітет по боротьбі з
німецьким засиллям.

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА
Перша світова війна означала не тільки цивілізаційний перелом в історії людства, а й стала катастрофою для німців Росії.
Репресивна політика царського уряду охопила всі сфери їх
життя:
• заборона користування рідною мовою;
• закриття навчальних закладів та громадських організацій;
• перейменування німецьких колоній;
• переведення військовослужбовців з австро-германського на
турецький фронт;
• звинувачення німців-офіцерів у поразках російської армії і
зміна німецьких прізвищ на російські;
• введення воєнного стану в прикордонній 100- і 150-верстовій
смузі, звідки передбачалося інтернування всіх австро-угорських і германських підданих;
• депортація німців з Царства Польського (200 тис. чол.), Південно-Західного краю Росії (близько 190 тис. чол.), частково
з прибалтійських губерній і Причорномор’я;
• обмеження права власності на нерухомість у містах, торговопромислові підприємства, акції і банківський капітал;
• ліквідація землеволодіння та землекористування німців, поширена на всю територію Росії.
Координував антинімецькі заходи Особливий комітет по боротьбі з німецьким засиллям (березень 1916 – липень 1917).
Так зване «ліквідаційне законодавство» налічувало понад
80 актів.
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DER ERSTE WELTKRIEG

1

Der Erste Weltkrieg bedeutete nicht nur einen Zivilisationsbruch
in der Menschheitsgeschichte, sondern wurde auch zur Katastrophe für die Deutschen Russlands. Die repressive Politik der
Zarenregierung erfasste alle Bereiche ihres Lebens:
• Verbot der Muttersprache;
• Schließung der Bildungseinrichtungen und der gesellschaftlichen Vereine;
• Umbenennung der deutschen Kolonien;
• Verlegung der Militärangehörigen von der österreichischdeutschen an die türkische Front;
• Schuldzuschreibung für Niederlagen der russischen Armee an
die deutschen Offiziere und Wechsel deutscher Namen gegen
russische;
• Verhängung des Kriegszustands in einem grenznahen Streifen
mit einer Tiefe von 100 bzw. 150 Werst, aus dem alle österreichisch-ungarischen und reichsdeutschen Untertanen zu
internieren waren;
• Deportation von Deutschen aus dem Polnischen Kaiserreich
(200 000 Personen), der Südwest-Region Russlands (ca. 190 000
Personen), teilweise aus den Ostseegouvernements und dem
Schwarzmeergebiet;
• Einschränkung der Eigentumsrechte auf Immobilien in Städten,
auf Handels- und Produktionseinrichtungen, Aktien und
Bankeinlagen;
• Liquidierung des Grundbesitzes und der Bodennutzung, die auf
das gesamte Territorium Russlands ausgeweitet wurde.

1
1.
Лист-подяка меннонітам Гальбштадтської волості
за щедрі пожертви на військові потреби. 1914.
Державний архів Одеської області

Alle antideutschen Maßnahmen wurden vom Sonderkomitee
zur Bekämpfung der deutschen Vorherrschaft koordiniert
(März 1916 – Juli 1917). Die sog. „Liquidationsgesetzgebung“
zählte mehr als 80 Verfügungen.

Dankschreiben den Mennoniten des Amtsbezirks
Halbstadt für großzügige Spenden für den
Kriegsbedarf. 1914. Staatliches Gebietsarchiv Odessa
2.
Поштова картка із закликом звільнити Росію
від німецького засилля. 1915.
Друкарня Кульженка (Київ)

Zum Dienst wurden 15 % aller Mennoniten (45,5 % der arbeitsfähigen Männer) eingezogen, von denen 60 % Sanitätsdienst
leisteten. Darunter waren ca. 5 000 Mennoniten aus der Ukraine
(Mobilisierte und Freiwillige). Der Anteil der Mobilisierten anderer
Konfessionen lag bei ca. 8 % (23,5 % der arbeitsfähigen Männer).

Postkarte mit dem Aufruf, Russland von der
deutschen Vorherrschaft zu befreien. 1915.
Druckerei Kulschenko (Kiew)

In 150 deutschen Kolonien der Gouvernements Jekaterinoslaw,
Taurien, Charkow und Cherson wurden für den Kriegsdienst
ca. 70 % der männlichen Bevölkerung eingezogen. Von
6 260 Rekruten und Freiwilligen sind 738 Mann gefallen, 373
wurden verwundet, 128 zu Unteroffizieren und Feldwebeln, 49
zu Offizieren befördert. 101 Krieger bekamen Kriegsauszeichnungen verliehen.
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На службу було призвано 15 % всіх меннонітів (45,5 % працездатних чоловіків), з них 60 % перебували на військово-санітарній службі. Українських меннонітів (призваних і добровольців)
було близько 5 000 чол. Частка призваних чоловіків інших конфесій становила близько 8 % (23,5 % працездатних чоловіків).
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У 150 німецьких колоніях Катеринославської, Таврійської,
Харківської та Херсонської губерній на військову службу було
мобілізовано близько 70 % їх чоловічого населення. Із 6 260 рекрутів і добровольців 738 загинули, 373 отримали поранення,
128 призначені в унтер-офіцери і фельдфебелі, 49 – в офіцери,
101 відзначено бойовими нагородами.
3.
Заборона використання німецької мови як адміністративної в Маріїнській (Гросс-Лібентальській) волості. 1916.
Державний архів Одеської області
Verbot der Nutzung des Deutschen als Amtssprache im Amtsbezirk Mariinskij (Groß-Liebental). 1916.
Staatliches Gebietsarchiv Odessa
4.
Обов’язкова постанова генерал-губернатора Ебєлова про заборону німецької мови. 1914
Allgemeinverbindliche Verordnung des Generalgouverneurs Ebelow über das Verbot der deutschen Sprache. 1914
5.
Менноніти санітарного потягу № 206. Mennonite Heritage Centre Archives and Gallery, Вінніпег
Mennoniten des Sanitätszugs Nr. 206. Mennonite Heritage Centre Archives and Gallery, Winnipeg
6.
Виселені волинські німці на Уралі. 1916
Ausgesiedelte Wolhyniendeutsche im Ural. 1916
7.
Реєстраційна картка виселеного німця-колоніста А. Генцеля. 1916. Державний історичний архів України, Київ
Registrierkarte des deportierten deutschen Kolonisten A. Henzel. 1916. Staatliches Historisches Archiv der Ukraine, Kiew

Поштова картка із закликом звільнити
Росію від німецького засилля. 1915.
Друкарня Кульженка (Київ)
Postkarte mit dem Aufruf, Russland von
der deutschen Vorherrschaft zu befreien.
1915. Druckerei Kulschenko (Kiew)

8.
Акт секвестру нерухомого майна німця-колоніста І. Вольфа. 1916. Державний архів Житомирської області
Sequester-Bescheinigung über das immobile Eigentum des Kolonisten J. Wolf. 1916. Staatliches Gebietsarchiv Schitomir
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Заборона використання німецької
мови як адміністративної в Маріїнській
(Гросс-Лібентальській) волості. 1916.
Державний архів Одеської області
Verbot der Nutzung des Deutschen als
Amtssprache im Amtsbezirk Mariinskij
(Groß-Liebental). 1916.
Staatliches Gebietsarchiv Odessa
Виселені волинські німці на Уралі. 1916
Ausgesiedelte Wolhyniendeutsche im Ural.
1916

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України
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UKRAINISCHER STAAT
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА 1917–1920 UKRAINISCHER STAAT
Після Жовтневого перевороту і захоплення більшовиками влади в Петрограді, Центральна Рада в Києві 7 листопада 1917 р. оголосила про створення Української народної республіки (УНР). Більшовицьки налаштована частина Всеукраїнського з’їзду Рад
робітничих, солдатських і селянських депутатів переїхала з Києва до Харкова, де провела в грудні свій з’їзд, який оголосив Україну Радянською республікою у складі РРФСР.
Більшовичка Євгенія Бош, дочка німецького селянина, стала секретарем внутрішніх
справ ЦВК радянської України, брала активну участь у збройній боротьбі проти
Центральної Ради. Більшовик Еммануїл Квірінг, нащадок поволзьких колоністів, за
підтримки РСДРП із Москви вів боротьбу за встановлення радянської влади у
Катеринославі.

Nach dem Oktoberumsturz und der Machteroberung in Petrograd durch die Bolschewiki,
hat die Zentralrada am 7. November 1917 in Kiew die Ukrainische Volksrepublik (UVR)
ausgerufen. Der bolschewistisch eingestellte Teil des Allukrainischen Rätekongresses der
Arbeiter-, Soldaten und Bauerndeputierten wechselte von Kiew nach Charkow, führte dort
seinen Kongress durch und proklamierte die Ukraine als Sowjetrepublik im Bestand der
RSFSR. Die Bolschewikin Eugenia Bosch, Tochter eines deutschen Siedlers, wurde Sekretärin
für innere Angelegenheiten des Zentralen Exekutivkomitees der Sowjetukraine, beteiligte sich
aktiv am bewaffneten Kampf gegen die Zentralrada. In Jekaterinoslaw kämpfte Emmanuil
Quiring, ein Nachfahre wolgadeutscher Kolonisten, mit Unterstützung der RSDRP aus
Moskau um die Errichtung der Sowjetmacht.

Брест-Литовський мирний договір, укладений Центральною Радою з Німеччиною,
Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною 9 лютого 1918 р., означав міжнародне визнання суверенітету Української Держави. Повноважним представником гетьмана в Берліні став Федір фон Штейнгель, у якості посла УНР у Берліні його змінив
Микола Порш (1919–1920).

Der am 9. Februar 1918 in Brest-Litowsk geschlossene Friedensvertrag zwischen der
Zentralrada und Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien und der Türkei bedeutete die
internationale Anerkennung der Souveränität des Ukrainischen Staates. Bevollmächtigter
Vertreter in Berlin zur Zeit des Hetmanats wurde Theodor von Steinheil. Ihm folgte als
Botschafter der UVR in Berlin 1919–1920 Nikolai Porsch.

У процесі переговорів у Брест-Литовську як експерт
брав участь Оттон Ейхельман (1854–1943). Правознавець, фахівець в області державного і міжнародного
права, професор Київського університету (1882) і ректор (1908–1913), у 1918 р. він працював у Міністерстві
торгівлі та промисловості, потім у МЗС УНР. За часів
Директорії – заступник міністра закордонних справ
УНР. Автор проектів Статуту МЗС і Конституції УНР.
Обгрунтовував права народів колишньої Російської
імперії на власну державність.
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An den Verhandlungen in Brest-Litowsk hat als Experte
Otton Eichelmann (1854–1943) teilgenommen. Er war
Rechtswissenschaftler, Fachmann für Staats- und Völkerrecht, Professor (1882) und Rektor der Universität
zu Kiew (1908–1913). 1918 war er im Handels- und
Industrieministerium, danach im Außenministerium
der UVR tätig. Zur Zeit des Direktoriums war er stellvertretender Außenminister der UVR. Er erarbeitete eine
Satzung für das Außenministerium und eine Verfassung
für die UVR aus, begründete das Recht der Völker des
ehemaligen Russischen Reiches auf eigene Staatlichkeit.
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1.
Підписання мирного договору між УНР та Центральними
державами у Брест-Литовську. 1918

Unterzeichnung des Friedensvertrags zwischen der UVR und den
Mittelmächten in Brest-Litowsk. 1918
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3.
Члени української делегації
на мирних переговорах у
Брест-Литовську. О. Ейхельман сидить перший праворуч.
1918. ЦДКФФА України
ім. Пшеничного
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Mitglieder der ukrainischen
Delegation bei den
Friedensverhandlungen in
Brest-Litowsk. O. Eichelmann
sitzt als erster rechts. 1918.
Pschenitschnyj-ZDKFFA der
Ukraine

2.
Статті німецько-українського додаткового договору, що
стосуються права етнічних німців на безперешкодне
переселення до Німеччини. 1918
Artikel des deutsch-ukrainischen Zusatzvertrags betreffend das
Recht der ethnischen Deutschen auf ungehinderte Rückwanderung
nach Deutschland. 1918

4.

Щоб уникнути подальшої дискримінації етнічних німців, що мала місце в РосійсьОбітниця на вірність Українській Державі голови Гросс-Лібентальської волосної управи І. Лауера,
керівника повстання проти більшовиків у німецьких колоніях під Одесою у 1919 р. Жовтень 1918 р.
кій імперії в роки Першої світової війни («ліквідаційні закони»), додаткові договори
до мирних договорів з Україною і Росією передбачали для всіх етнічних німців право Treueschwur dem Ukrainischen Staat des Vorsitzenden der Verwaltung des Amtsbezirks Groß-Liebental J. Lauer,
der 1919 den Aufstand gegen die Bolschewiki in den deutschen Kolonien bei Odessa leitete. Oktober 1918
протягом 10 років безперешкодно, зі збереженням усіх майнових прав, переселитися
до Німеччини. Через політичний розвиток це право не було реалізоване.
Um eine weitere Diskriminierung der ethnischen Deutschen, wie es sie im Russischen
У 1917 р. багато німців-офіцерів РосійReich während des Ersten Weltkrieges („Liquidationsgesetze“) gab, zu vermeiden, wurde in
ської армії, політиків і дипломатів взя- 5
den Zusatzverträgen zu den Friedensverträgen mit der Ukraine und mit Russland für alle
ли активну участь у створенні українсьethnischen Deutschen das Recht auf ungehinderte Rückwanderung nach Deutschland, bei
кої держави. Генерал-майор Олександр
Wahrung aller Eigentumsrechte, binnen 10 Jahren vorgesehen. Dieses Recht wurde wegen
Лігнау на початку 1918 р. перевів на
der politischen Entwicklung nicht realisiert.
українську службу 11-ту піхотну дивізію.
1917 haben sich viele deutsche Offiziere der russischen Armee, Politiker und Diplomaten
З кінця квітня 1918 р. він – другий помічaktiv an der Gründung des ukrainischen Staates beteiligt. Generalmajor Alexander Lignau
ник військового міністра Центральhat Anfang 1918 die 11. Infanteriedivision in den ukrainischen Dienst überführt. Seit Ende
ної Ради, потім – Української Держави.
April 1918 war er 2. Gehilfe des Kriegsministers der Zentralrada, danach – des Ukrainischen
З жовтня 1918-го по березень 1919-го
Staates. Von Oktober 1918 bis März 1919 befehligte er das 7. Charkower Armeekorps des
командував 7-м Харківським корпусом
Ukrainischen Staates.
Армії Української Держави.
Генерал-майор Олександр Акерман влітку 1917 р. брав активну участь в українізації 34-го армійського корпусу генерала
Скоропадського, який став 1-м Українсь5.
ким корпусом. У 1918 р. обіймав посаду Закон про національно-персональну автономію. 1918
командувача Державної варти України, з
Gesetz über die national-personale Autonomie. 1918
серпня 1918 року – начальника Генерального штабу Української армії.
Генерал-майор Оскар-Густав-Олександр Крігер у 1918 р. був начальником Гетьманської
похідної канцелярії. Генерал-лейтенант Григорій Раух у період Гетьманату служив головним уповноваженим при Головному командуванні австро-угорської армії в Одесі.
Генерал-лейтенант Сергій фон Дельвіг з листопада 1917-го по лютий 1918-го – інспектор
артилерії Українського Генерального військового штабу, при гетьмані керував організацією управління артилерії в армії Української Держави, з грудня 1918 року – в армії УНР,
у 1919 р. – інспектор артилерії армії УНР. Дельвіг проявив себе й на дипломатичній
ниві. 21 червня 1919 р. він підписав перемир’я, відновивши демаркаційну лінію між
Українською Галицькою армією і польськими військами («лінія Дельвіга»). Був начальником військової місії УНР і повноважним представником УНР у Румунії (1919–1921).
Були серед генералів і вихідці з колоністів. Генерал-майор Олександр Шайблє, який
командував 23-м армійським корпусом, у 1918 р. став членом комітету Військового
міністерства УНР зі створення української армії, у 1919 р. – начальником Головного
управління Генштабу Дієвої армії УНР. Генерал-майор Густав-Адольф Шелль командував 1-ю армійською артилерійською бригадою.
У сфері національної політики закон УНР про національно-персональну автономію
(1918) давав етнічним групам можливість зберегти свою ідентичність і рівноправну
участь у суспільно-політичному житті.
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Generalmajor Alexander Ackermann nahm im Sommer 1917 aktiven Anteil an der
Ukrainisierung des 34. Armeecorps des Generals Skoropadski, das zum 1. Ukrainischen
Corps wurde. 1918 bekleidete er das Amt des Befehlshabers der Staatswache der Ukraine
und seit August 1918 des Chefs des Generalstabs der Ukrainischen Armee.

Generalmajor Oskar-Gustav-Alexander Krieger war 1918 Chef der Feldkanzlei des Hetmans.
Generalleutnant Grigorij Rauch diente zu Hetmans Zeiten als Oberbevollmächtigter beim
Oberkommando der österreichisch-ungarischen Armee in Odessa.
Generalleutnant Sergej von Delwig war von November 1917 bis Februar 1918 Inspekteur der
Artillerie des Ukrainischen Generalstabs, unter Hetman Skoropadski leitete er den Aufbau
der Artillerieverwaltung der Armee des Ukrainischen Staates, 1919 war er Inspekteur der
Artillerie der UVR. Delwig hat sich auch als Diplomat bewährt. Am 21. Juni 1919 hat er einen
Waffenstillstand unterzeichnet, mit dem die Demarkationslinie zwischen der Ukrainischen
Galizischen Armee und den polnischen Truppen wiederhergestellt wurde („Delwig-Linie“).
1919–1921 war er Chef der Militärmission der UVR und Bevollmächtigter Vertreter der UVR
in Rumänien.
Unter den Generalen gab es auch Nachfahren von Kolonisten. Generalmajor Alexander
Schaible, Befehlshaber des 23. Armeekorps, wurde 1918 Mitglied des Komitees des Kriegsministeriums der UVR für den Aufbau einer ukrainischen Armee, 1919 – Chef der
Hauptverwaltung des Generalstabs des Feldheeres der UVR. Generalmajor Gustav-Adolf
Schöll befehligte die 1. Brigade der Armeeartillerie.
Auf dem Gebiet der Nationalitätenpolitik bot das Gesetz der UVR
über die national-personale Autonomie (1918) den ethnischen
Gruppen die Möglichkeit, ihre Identität zu bewahren und
gleichberechtigt am gesellschaftlichen und politischen Leben
Teil zu nehmen.
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6.
Генерал С. фон Дельвіг
(1866–1944). 1914
General S. v. Delwig
(1866–1944). 1914

6

7.
Посол України барон фон Штейнгель (по
центру) на похованні вбитого у Києві
генерал-фельдмаршала фон Ейхорна
у Берліні. 1918
Botschafter der Ukraine Baron v. Steinheil
bei der Beerdigung des in Kiew ermordeten
Generalfeldmarschalls v. Eichhorn
in Berlin. 1918

8.
Члени Директорії УНР і представники командування армії УНР. Генерал О. Шайблє стоїть четвертий справа. Липень 1919 р.
Mitglieder des Direktoriums der UVR und Vertreter der Armeebefehlshaber der UVR. General A. Schaible steht als vierter von rechts. Juli 1919
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Nach dem Oktoberumsturz und der Machteroberung in Petrograd durch die Bolschewiki,
hat die Zentralrada am 7. November 1917 in
Kiew die Ukrainische Volksrepublik (UVR)
ausgerufen. Um eine weitere Diskriminierung
der ethnischen Deutschen zu vermeiden,
wurde in den Zusatzverträgen zu den
Friedensverträgen mit der Ukraine und
mit Russland (1918) für alle ethnischen
Deutschen das Recht auf ungehinderte
Rückwanderung nach Deutschland binnen 10
Jahren vorgesehen. Allerdings wurde dieses
Recht wegen der politischen Entwicklung
nicht realisiert. 1917 beteiligten sich viele
deutsche Offiziere der russischen Armee,
Politiker und Diplomaten aktiv an der
Gründung des ukrainischen Staates. Auf
dem Gebiet der Nationalitätenpolitik bot
das Gesetz der UVR über die nationalpersonale Autonomie (1918) den ethnischen
Gruppen die Möglichkeit, ihre Identität
zu bewahren und gleichberechtigt am
gesellschaftlichen und politischen Leben Teil
zu nehmen.
Закон про національно-персональну
автономію. 1918
Gesetz über die national-personale
Autonomie. 1918
Після Жовтневого перевороту і захоплення більшовиками влади в Петербурзі, Центральна Рада в Києві 7 листопада 1917 р.
оголосила про створення Української народної республіки (УНР). Щоб уникнути
подальшої дискримінації етнічних німців,
додаткові договори до мирних договорів
з Україною і Росією передбачали для всіх
етнічних німців право протягом 10 років
безперешкодно переселитися до Німеччини. Однак через політичний розвиток це
право не було реалізоване. У 1917 р. багато німців-офіцерів Російської армії, політиків і дипломатів взяли активну участь у
створенні української держави. В області
національної політики закон УНР про національно-персональну автономію (1918)
давав етнічним групам можливість зберегти свою ідентичність і рівноправну участь у
суспільно-політичному житті.

Докладніше з інформацією можна ознайомитись за QR-кодом або посиланням.
Mehr Informationen finden Sie unter dem QR-Code oder Link.
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BÜRGERKRIEG
ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА
Der Sturz der Selbstherrschaft rief bei
der deutschen Bevölkerung, die auf ein
Ende der Diskriminierung hoffte, einen
Aufschwung der politischen Aktivität hervor.
Auseinandersetzungen der Zentralrada, der
Roten Armee, der Freiwilligenarmee, der
Abteilungen von N. Machno und lokaler
Banden hatten einen mehrfachen Machtwechsel
zur Folge. Daher bildete die Bevölkerung auch
Selbstschutzabteilungen. Die geringe Zahl der
deutschen und österreichisch-ungarischen
Truppen, deren Demoralisierungs- und
Auflösungserscheinungen verschärften im
Herbst 1918 die Frage nach der Notwendigkeit
eines Selbstschutzes. Als die Front des Selbstschutzes durchbrochen wurde, flohen viele
Mennoniten und Kolonisten auf die Krim.
Dort gründeten sie eine Jägerbrigade, die sich
für die Verteidigung der Krim gegen die Rote
Armee einsetzte. Nach der Errichtung der
Sowjetmacht wurden Kämpfer dieser Brigade
und sie unterstützende Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens Repressionen ausgesetzt.
Меннонітський загін самооборони сіл
Тіге, Орлов, Блюменорт (Таврійська
губернія). 1918
Mennonitische Selbstschutzabteilung
der Dörfer Tiege, Ohrloff, Blumenort
(Gouvernement Taurien). 1918
Падіння самодержавства викликало підйом
політичної активності німецького населення, яке сподівалося на припинення дискримінації. Результатом протистояння
Центральної Ради, Червоної армії, Добровольчої армії, загонів Н. Махна та місцевих банд стала багаторазова зміна влади.
Як наслідок населення створювало загони
самооборони. Нечисленність німецьких і
австро-угорських частин, їх деморалізація і
розклад загострили восени 1918 р. питання
про необхідність самооборони. Коли фронт
самооборони був прорваний, багато меннонітів і колоністів втекло до Криму. Там вони
створили Єгерську бригаду, яка виступала
за оборону Криму проти Червоної армії.
Після встановлення радянської влади бійці
бригади і громадські діячі, що підтримували її, зазнали репресій.

ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА

BÜRGERKRIEG

Падіння самодержавства викликало підйом політичної
1
активності німецького населення, яке пов’язувало свої
надії на припинення дискримінації з виборами в Установчі Збори, зі створенням у Росії демократичної республіки.
У нових політичних умовах німці і менноніти на зборах і
мітингах обговорювали нагальні проблеми, створивши в
місцях компактного проживання регіональні відділення Всеросійського союзу російських громадян німецької
національності. Делегати меннонітів Молочанської во1.
лості ухвалили політичну програму і створили ЦенПерелік кандидатів на вибори до Установчих Зборів від групи
тральне бюро в Молочанську Таврійської губернії, яке
«Російських громадян німецької національності». 1917
координувало дії меннонітських громад на всій теKandidatenliste für die Wahlen zur Gesetzgebenden Versammlung von
риторії імперії.
На 2-й конференції Союзу німців- der Gruppe „Russische Bürger deutscher Volkszugehörigkeit“. 1917
колоністів Причорномор’я в Одесі (1–3 серпня 1917 р.) бу2
ли представлені 45 первинних організацій. Більшість
політичних і громадських діячів із німців і меннонітів
України об’єдналися для проведення виборчих кампаній
в Установчі Збори і повітові земства. Однак у Збори
ніхто з кандидатів не пройшов. Більшовики Установчі Збори розігнали. Їхньою метою було встановлення радянської
влади.
Результатом протистояння Центральної Ради, Червоної
армії, що наступала з Росії, Добровольчої армії, загонів
Н. Махна та місцевих банд стала багаторазова зміна влади, що супроводжувалася експропріацією продуктів харчування і коней, контрибуцією і насильницькою мобілізацією. В умовах вакууму влади населення створювало загони
самооборони, які в 1918 р. були визнані органами земського управління і командуванням німецьких і австроугорських військ як сили підтримки громадського порядку.
Менноніти Катеринославської і Таврійської губерній опинилися у вкрай важкій ситуації, оскільки були змушені,
всупереч догматам віри, вдаватися до збройного опору бандам. Загальна меннонітська конференція в колонії Ліхтенау
(30 червня – 2 липня 1918 р.) знайшла компроміс. Громади і
далі дотримувалися принципу неозброєності, але в індивідуальному порядку кожен міг вирішувати, чи брати в руки
зброю для захисту життя і майна.
Нечисленність німецьких і австро-угорських частин, їх деморалізація і розклад загострили восени 1918 р. питання про необхідність самооборони. Колоністи Пришибської та менноніти
Гальбштадтської і Гнаденфельдської волостей створили комітети самооборони, в підпорядкуванні яких було 20 підрозділів
чисельністю 2 700 осіб. Ці загони відбивали напади різних банд
на фронті довжиною близько 50 км. У лютому 1919 р. Н. Махно
перейшов на бік Червоної армії. 9 лютого 1919 р. фронт самооборони був прорваний. Багато меннонітів і колоністів втекло до
Криму. Молочанські менноніти втратили близько 760 чол. вбитими. У 1919 р. махновці неодноразово громили колонії, що
залишилися без захисту, грабували і винищували їх населення. Тільки в ніч з 26 на 27 жовтня в Ейхенфельді (Катеринославський повіт) ними було вбито 71 особу, а колонію знищено.
У Криму з колоністів і меннонітів була створена Єгерська бригада, яка брала участь у підтримці громадського порядку і обороні Криму проти Червоної армії. Після встановлення радянської влади бійці бригади і громадські діячі, що підтримували її,
зазнали репресій.

Der Sturz der Selbstherrschaft rief bei der deutschen Bevölkerung, die ihre Hoffnung auf ein Ende der Diskriminierung
mit den Wahlen zur Gesetzgebenden Versammlung, mit der
Schaffung einer demokratischen Republik in Russland verband,
einen Aufschwung der politischen Aktivität hervor. Unter den
neuen politischen Bedingungen besprachen die Deutschen und
Mennoniten auf Versammlungen und Kundgebungen dringliche
Fragen und gründeten in kompakten Siedlungsgebieten regionale Abteilungen des Allrussischen Verbandes russischer Bürger
deutscher Volkszugehörigkeit. Delegierte der Mennoniten des
Amtsbezirks Molotschansk verabschiedeten ein politisches
Programm und bildeten in Molotschansk (Gouvernement
Taurien) ein Zentralbüro, welches die Tätigkeit aller
Mennonitengemeinden auf dem Territorium des Reiches
koordinierte. Auf der 2. Konferenz des Verbandes der deutschen
Kolonisten des Schwarzmeergebiets (1.–3. August 1917)
waren 45 Ortsvereine vertreten. Die meisten der politisch
und gesellschaftlich profilierten Deutschen und Mennoniten
der Ukraine schlossen sich für die Teilnahme an den
Wahlkämpfen zur Verfassunggebenden Versammlung und den
Bezirkslandschafsversammlungen zusammen, jedoch gelang
es keinem der Kandidaten in die Konstituante gewählt zu
werden. Die Bolschewiki haben die Verfassunggebende
Versammlung aufgelöst. Ihr Ziel war die Errichtung der
Sowjetmacht.
Auseinandersetzungen der Zentralrada, der aus Russland
vorrückenden Roten Armee, der Freiwilligenarmee, der
Abteilungen von N. Machno und lokaler Banden hatten einen
mehrfachen Machtwechsel zur Folge, der von Expropriationen
von Lebensmitteln und Pferden, Kontributionen und
Zwangsrekrutierung begleitet wurde. In Anbetracht des
Machtvakuums hat die Bevölkerung Selbstschutzabteilungen
gebildet, die 1918 von den Landschaftsverwaltungen und
den Befehlsstellen der deutschen und der österreichischungarischen Armee als Kräfte zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung anerkannt wurden.

Die Mennoniten des Gouvernements Jekaterinoslaw
gerieten in eine außerordentlich schwierige Lage, da
sie entgegen ihren Glaubensgrundsätzen gezwungen
waren, Banden bewaffneten Widerstand zu leisten. Die
Broschüre „Wie organisieren wir Mennoniten uns für die
Allgemeine mennonitische Konferenz in der Kolonie
Nationalversammlung?“. März 1917
Lichtenau (30. Juni – 2. Juli 1918) fand einen Kompromiss.
Die Gemeinden hielten sich weiterhin an den Grundsatz der Wehrlosigkeit, aber jeder einzelne konnte für sich
individuell entscheiden, ob er zur Verteidigung von Leib und Leben sowie Eigentum zu den Waffen greifen werde.

2.
Брошура «Як ми, менноніти, організуємося для виборів
до Установчих Зборів?». Березень 1917 р.

Die geringe Zahl der deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen, deren Demoralisierungs- und
Auflösungserscheinungen, haben im Herbst 1918 die Frage nach der Notwendigkeit eines Selbstschutzes verschärft.
Die Kolonisten des Prischiber und die Mennoniten des Halbstadter und des Gnadenfelder Amtsbezirks gründeten
Komitees der Selbstverteidigung, denen in 20 Abteilungen 2 700 Mann unterstanden. Diese Abteilungen wehrten
Angriffe von Banden an einer Front von 50 km Länge ab. Im Februar 1919 wechselte Machno auf die Seite der Roten
Armee über. Am 9. Februar 1919 wurde die Front des Selbstschutzes durchbrochen. Viele Mennoniten und Kolonisten flohen auf die Krim. Die Molotschnaer Mennoniten hatten 760 Tote zu beklagen. 1919 haben die MachnoAnhänger wiederholt die schutzlos gebliebenen Kolonien geplündert und deren Einwohner umgebracht. Allein in
der Nacht 26./27. Oktober wurden in Eichenfeld (Bezirk Jekaterinoslaw) 71 Personen ermordet. Die Kolonie wurde
vernichtet.
Auf der Krim wurde aus Kolonisten und Mennoniten eine Jägerbrigade gebildet, die sich an der Aufrechterhaltung
von Recht und Ordnung und der Verteidigung der Krim gegen die Rote Armee beteiligte. Nach der Errichtung der
Sowjetmacht wurden Kämpfer dieser Brigade und sie unterstützende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Repressionen ausgesetzt.
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3.
Меннонітський загін самооборони сіл Тіге, Орлов, Блюменорт (Таврійська губернія). 1918
Mennonitische Selbstschutzabteilung der Dörfer Tiege, Ohrloff, Blumenort (Gouvernement Taurien). 1918
4.
Посвідчення штабс-капітана П. Герті, члена самооборони колонії Пришиб (Таврійська губернія). 1919
Bescheinigung des Mitglieds des Selbstschutzes der Kolonie Prischib
(Gouvernement Taurien) Stabs-Kapitän P. Härty. 1919
5.
Статті про німців-колоністів у газеті «Рідний степ» (додаток до газети Союзу німців-колоністів
Причорномор’я «Ферейнсботе»). 10 (23) грудня 1919 р.
Beiträge über deutsche Kolonisten in der Zeitung «Rodnaja step’“ („Heimatliche Steppe“) (Beilage zur Zeitung
des Verbands der deutschen Kolonisten des Schwarzmeergebiets „Vereinsbote“). 10. (23.) Dezember 1919

6

7
6.
Заклик ЦК Союзу німців-колоністів Причорномор’я
саджати та сіяти якомога більше, щоб уникнути
голоду. Квітень 1919 р.
Aufruf des ZK des Verbands der deutschen Kolonisten
des Schwarzmeergebiets, zur Vermeidung einer
Hungersnot so viel wie möglich zu Pflanzen und zu
Säen. April 1919
7.
Масове захоронення в с. Блюменорт (Таврійська
губернія), де у 1919 р. махновці вбили 34 менноніта,
а село спалили. 1919
Massengrab in Blumenort (Gouvernement Taurien), wo
1919 Machno-Anhänger 34 Mennoniten ermordeten
und das Dorf niederbrannten. 1919

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.
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FEHLGESCHLAGENE SELBSTVERWALTUNG DER KOLONIEN
НЕВДАЛЕ САМОВРЯДУВАННЯ КОЛОНІЙ
НЕВДАЛЕ САМОВРЯДУВАННЯ КОЛОНІЙ
FEHLGESCHLAGENE SELBSTVERWALTUNG DER KOLONIEN
1

2
1.
Затвердження правил самооборони урядом України.
1918. Державний архів Одеської області
Bestätigung der Selbstschutz-Ordnung durch
die Regierung der Ukraine. 1918.
Staatliches Gebietsarchiv Odessa
2.
Правила для організації самооборони в німецьких
селищах України. Одеса, 1918. Державний архів
Одеської області
Selbstschutz-Ordnung für die deutschen Siedlungen in der
Ukraine. Odessa, 1918. Staatliches Gebietsarchiv Odessa

Серед колоністів і меннонітів не було єдності щодо перспектив на майбутнє. Загрозою
вважалася проголошена в III Універсалі Центральної Ради націоналізація землі. Після
підписання Брест-Литовського договору частина колоністів, натхнених присутністю
німецьких і австрійських військ, підтримувала ідею пастора І. Вінклера про отримання
німецького підданства і створення німецької колонії Крим-Таврія як компактного поселення німців колишньої Російської імперії. Представники ЦК Союзу німців-колоністів
Причорномор’я бачили перспективу в реалізації принципу національно-персональної
автономії.
В Одесі Союз німців-колоністів перед відходом німецьких і австрійських військ у листопаді 1918 р. розробив проект автономного управління німецькими колоніями
відповідно до Закону про національно-персональну автономію, прийнятого Центральною Радою і знову затвердженого Директорією 16 грудня 1918 р. ЦК Союзу німцівколоністів Причорномор’я представляв інтереси громад, що увійшли до складу Союзу за рішенням сільських сходів. Були створені секції: військова, торговельна, шкільна, агрономічна, видавнича, адміністративна. Самооборона була визнана урядом
Української Держави як легальна збройна сила для підтримки громадського порядку
в німецьких колоніях і отримала в березні 1919 р. фінансування від Земського банку
Херсонської губернії. ЦК Союзу відмовився використовувати самооборону поза
німецькими колоніями, займаючи цю позицію по відношенню і до військ Антанти, і до
червоних, що ввійшли в Одесу 4 квітня 1919 р. У липні 1919 р. загін «спартаківців»,
що складався з інтернаціоналістів (німецьких і австрійських полонених), силою спробував мобілізувати колоністів до Червоної армії. Спалахнуло повстання, що охопило
кілька волостей Одеського і Тираспольського повітів з німецьким, болгарським, українським і російським населенням. Воно було придушене загоном Надзвичайної комісії,
що частково складався з китайців, і знятими з фронту частинами Червоної армії, яка не
встояла проти Добровольчої армії. Остання зайняла Одесу.
ЦК Союзу німців-колоністів Причорномор’я заручився підтримкою командування
Добровольчої армії для самооборони, яку очолила обрана 15 серпня 1919 р. Центральна рада самооборони в складі генерал-майора Шелля, доктора Флеммера і Ф. Вьольфле.
Всупереч наміру підтримувати громадський порядок на території між Добровольчою
та Червоною арміями, не втручаючись у політичну боротьбу, загони німецької самооборони у складі народного ополчення Херсонської губернії, створеного в січні 1920 р., були
втягнуті у громадянську війну. На початку лютого 1920 р. Червона армія зайняла Одесу,
проголосивши радянську владу. Учасники самооборони повернулися до своїх колоній.
Мала кількість відступила з частинами генерала Брєдова на польську територію. На початку 1920-х рр. і особливо в 1937–1938 рр. учасники боротьби проти Червоної армії і
активісти автономістського руху були репресовані.

5

5.
Наказ по Ландауській волості Херсонської
губернії про репресії, якщо населення чинитиме
опір радянській владі. 15 червня 1919 р.
Державний архів Одеської області

Befehl für den Amtsbezirk Landau im Gouvernement
Cherson über Repressionen für den Fall von
Widerstand der Bevölkerung gegen die Sowjetmacht.
15. Juni 1919. Staatliches Gebietsarchiv Odessa
6.
Некролог з переліком розстріляних червоними
німців-колоністів у селах Олександерфельд і
Раштат Херсонської губернії під час
повстання проти більшовиків. 1919

8

Nekrolog mit einer Namensliste der von Roten in
Alexanderfeld und Rastatt (Gouvernement Cherson)
während des Aufstands gegen die Bolschewiki
erschossenen deutschen Kolonisten. 1919

Die Mennoniten und Kolonisten waren sich über ihre Zukunftsperspektiven uneins. Als
Bedrohung wurde die im III. Universal der Zentralrada proklamierte Nationalisierung von
Grund und Boden verstanden. Nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags von BrestLitowsk hat ein Teil der Kolonisten, durch die Anwesenheit deutscher und österreichischer
Truppen inspiriert, die Idee von Pastor I. Winkler über den Erhalt der deutschen
Reichsangehörigkeit und der Gründung einer Kronkolonie Krim-Taurien als kompaktes
Siedlungsgebiet der Deutschen des ehemaligen Russischen Reiches unterstützt. Vertreter des
ZK des Verbands der deutschen Kolonisten des Schwarzmeergebiets sahen eine Perspektive
in der Verwirklichung des Prinzips der national-personalen Autonomie.
3.
Правила Торгового бюро при ЦК Союзу німцівколоністів Чорноморського краю. Одеса, 1918.
Державний архів Одеської області

3

Regeln für das Handelsbüro beim ZK des Verbands
der deutschen Kolonisten im Schwarzmeergebiet.
Odessa, 1918. Staatliches Gebietsarchiv Odessa
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4.
Торгове бюро визначило необхідні для
населення групи товарів. 1918.
Державний архів Одеської області

Die Mennoniten und Kolonisten waren sich
über ihre Zukunftsperspektiven uneins. Nach
der Unterzeichnung des Friedensvertrags
von Brest-Litowsk unterstützte ein Teil der
Kolonisten die Idee von Pastor I. Winkler über
den Erhalt der deutschen Reichsangehörigkeit
und der Gründung einer Kronkolonie
Krim-Taurien. Die Vertreter des ZK des
Verbands der deutschen Kolonisten des
Schwarzmeergebiets sah eine Perspektive in
der Verwirklichung des Prinzips der nationalpersonalen Autonomie. Der Selbstschutz
wurde 1918 von der ukrainischen Regierung
als Ordnungsmacht legitimiert und 1919
durch das Kommando der Freiwilligenarmee
anerkannt. Trotz der Absicht sich nicht in den
politischen Kampf einzumischen, wurden die
Selbstschutzabteilungen in den Bürgerkrieg
hineingezogen.

Das Handelsbüro definierte die für die Bevölkerung
benötigten Warengruppen. 1918.
Staatliches Gebietsarchiv Odessa

In Odessa hat der Verband der deutschen Kolonisten vor dem Abzug der deutschen und
österreichischen Truppen im November 1918 ein Projekt zur autonomen Verwaltung der
deutschen Kolonien entsprechend dem Gesetz über die national-personale Autonomie (erlassen von der Zentralrada, erneut bestätigt vom Direktorium am 16. Dezember 1918)
ausgearbeitet. Das ZK des Verbands der deutschen Kolonisten des Schwarzmeergebiets vertrat
die Interessen der Gemeinden, die dem Verband auf Beschluss der Gemeindeversammlungen
beitraten. Es wurden Kriegs-, Handels-, Schul-, Agronomie-, Verlags- und Verwaltungssektionen gebildet. Der Selbstschutz wurde von der Regierung des Ukrainischen Staates als
legale bewaffnete Macht für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in den deutschen
Kolonien anerkannt und bekam im März 1919 eine Finanzierung der Landschaftsbank des
Gouvernements Cherson. Das ZK des Verbands lehnte den Einsatz des Selbstschutzes außerhalb der deutschen Kolonien sowohl gegenüber den Truppen der Entente, als auch der Roten,
die am 4. April 1919 nach Odessa eindrangen, ab. Im Juli 1919 hat eine „Spartakus-Abteilung“,
bestehend aus Internationalisten (deutsche und österreichische Kriegsgefangene), versucht
eine Zwangsrekrutierung von Kolonisten für die Rote Armee durchzuführen. Es kam zu
einem Aufstand, der sich auf mehrere Amtsbezirke der Bezirke Odessa und Tiraspol mit
deutscher, bulgarischer, ukrainischer und russischer Bevölkerung ausweitete. Er wurde von
einer Tscheka-Abteilung, bestehend zum Teil aus Chinesen, und von der Front abgezogenen
Einheiten der Roten Armee niedergeschlagen. Der Rote Armee konnte danach der
Freiwilligenarmee nicht Stand halten. Odessa wurde von den Freiwilligen eingenommen.

6
7.
Посвідчення делегата Кандельської волості Дуттенгефера на з’їзд колоністів
в Одесі. 1919. Державний архів Одеської області
Legitimation des Delegierten des Amtsbezirks Kandel, Duttenhöfer, für den KolonistenKongress in Odessa. 1919. Staatliches Gebietsarchiv Odessa
8.
Більшовистська листівка проти повсталих під Одесою німців-колоністів.
30 червня 1919 р. Державний архів Одеської області
Bolschewistisches Flugblatt gegen die aufständischen deutschen Kolonisten bei Odessa.
30. Juli 1919. Staatliches Gebietsarchiv Odessa
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Das ZK des Verbands der deutschen Kolonisten des Schwarzmeergebiets vergewisserte sich der Unterstützung des Selbstschutzes durch
das Kommando der Freiwilligenarmee. An die Spitze des Selbstschutzes
wurde der am 15. August 1919 gewählte Zentralrat des Selbstschutzes,
bestehend aus dem Generalmajor Schöll, Dr. Flemmer und F. Wölfle
gestellt. Trotz des Vorsatzes, die öffentliche Ordnung auf dem
Territorium zwischen der Freiwilligenarmee und der Roten Armee
aufrecht-zuerhalten, ohne sich in den politischen Kampf einzumischen, wurden die Selbstschutzabteilungen im Bestand der im
Januar 1920 geschaffenen Volkswehr des Gouvernements Cherson
in den Bürgerkrieg hineingezogen. Anfang Februar 1920 hat die
Rote Armee Odessa eingenommen und die Sowjetmacht ausgerufen.
Mitglieder des Selbstschutzes gingen in ihre Kolonien zurück. Ein
kleinerer Teil zog sich mit Einheiten unter General Bredow auf
polnisches Gebiet zurück. Anfang der 1920er, und insbesondere in
den Jahren 1937–1938, wurden die Teilnehmer des Kampfes gegen
die Rote Armee und Aktivisten der Autonomiebewegung repressiert.
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Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.
Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України

Правила для організації самооборони
в німецьких селищах України.
Одеса, 1918. Державний архів
Одеської області
Selbstschutz-Ordnung für die deutschen
Siedlungen in der Ukraine. Odessa, 1918.
Staatliches Gebietsarchiv Odessa
Серед колоністів і меннонітів не було єдності в перспективі на майбутнє. Після
підписання Брест-Литовського договору
частина колоністів підтримувала ідею пастора І. Вінклера про отримання німецького підданства і створення німецької колонії Крим-Таврія. Представники ЦК Союзу
німців-колоністів Причорномор’я бачили
перспективу в реалізації принципу національно-персональної автономії. У 1918 р.
самооборона, в якості сили для підтримки
громадського порядку, була легітимізована
українським урядом і визнана командуванням Добровольчої армії. Всупереч наміру
не втручатися в політичну боротьбу, загони німецької самооборони були втягнуті у
громадянську війну.

Докладніше з інформацією можна ознайомитись за QR-кодом або посиланням.
Mehr Informationen finden Sie unter dem QR-Code oder Link.
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SOZIALISTISCHE UMGESTALTUNG DER 1920er Jahre
СОЦІАЛІСТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 1920-х років
Mit der Erlangung der Kontrolle über das
Territorium der Ukraine durch die Rote Armee
begann die sozialistische Umgestaltung, die
zur völligen Zerrüttung der Landwirtschaft
geführt hat. In den südlichen Gouvernements
brach eine Hungersnot aus. Die Deutschen und
Mennoniten der Schwarzmeer-Gouvernements
gründeten
Vereine
für
gegenseitige
Unterstützung,
landwirtschaftliche
und
Konsumkooperative. Wegen der Missernte
des Jahres 1927 und des Beginns der
durchgehenden Kollektivierung wurden im
Herbst 1929 Tausende von deutschen und
mennonitischen Wirtschaften in der ganzen
UdSSR unter Wert verkauft oder aufgegeben.
Ihre Besitzer hofften mit Hilfe der Deutschen
Botschaft nach USA oder Kanada emigrieren
zu können.
Повідомлення про застосування збройної сили у разі ухилення від продрозкладки в Анатоліївській волості,
Одеська губернія. 1920. Державний
архів Миколаївської області
Ankündigung von Waffengewalt bei
Ausweichen vor der LebensmittelPflichtablieferung im Amtsbezirk
Anatol’jewka, Gouvernement Odessa.
1920. Staatliches Gebietsarchiv Mykolaїw

СОЦІАЛІСТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 1920-х років
SOZIALISTISCHE UMGESTALTUNG DER 1920er Jahre
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1.
Повідомлення про застосування збройної сили у разі ухилення від
продрозкладки в Анатоліївській волості, Одеська губернія.
1920. Державний архів Миколаївської області
Ankündigung von Waffengewalt bei Ausweichen vor der LebensmittelPflichtablieferung im Amtsbezirk Anatol’jewka, Gouvernement Odessa.
1920. Staatliches Gebietsarchiv Mykolaїw
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2.
Обробка поля меннонітками у колонії Блюменорт
(Таврійська губернія). 1922
Feldarbeit von Mennonitinen der Kolonie Blumenort
(Gouvernement Taurien). 1922

Зі встановленням Червоною армією контролю над територією України почалися соціалістичні перетворення:
• встановлення диктатури революційних комітетів на всіх рівнях адміністрації;
• націоналізація землі та засобів виробництва;
• відділення церкви від держави і школи від церкви;
• вилучення церковних цінностей;
• політика військового комунізму і її основна складова – продовольча розкладка, що
проводилася шляхом насильницького вилучення сільськогосподарських продуктів
(походи на кулаків);
• створення комітетів бідноти для виявлення і реквізиції сільгосппродуктів і зміцнення
радянської влади.

3.
Трактори «Фордзон», надані «Американською меннонітською
допомогою», в хортицьких колоніях. 1922

Fordson-Traktoren des „Amerikanischen mennonitischen Hilfswerks“ in
den Chortitzaer Kolonien. 1922

Mit der Erlangung der Kontrolle über das Territorium der Ukraine durch die Rote Armee
begann die sozialistische Umgestaltung:
• Errichtung der Diktatur der Revolutionskomitees auf allen Ebenen der Administration;
• Nationalisierung von Grund und Boden und der Produktionsmittel;
• Trennung der Kirche vom Staat und der Schule von der Kirche;
• Beschlagnahme sakraler Schätze;
• Politik des Kriegskommunismus und deren wichtigster Bestandteil – die Lebensmittel-Pflichtablieferung, die mittels gewaltsamer Entnahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen durchgeführt wurde (Feldzug gegen die Kulaken);
• Gründung von Dorfarmen-Komitees zum Aufspüren und Requirieren von landwirtschaftlichen Produkten und der Festigung der Sowjetmacht.

Ця політика призвела до повного розорення сільського господарства, 4
яке раніше понесло значні втрати через реквізиції і контрибуції в роки
громадянської війни. У південних губерніях почався голод (1921–1923).
У цій ситуації в охоплені голодом німецькі колонії під Одесою були поселені діти німців з голодуючого Поволжя. Нова економічна політика
зумовила короткий перепочинок і пожвавлення економічної діяльності, після чого послідувала політика класового розшарування сільського
населення, створення колгоспів та інших форм колективного господарювання. Німці і менноніти причорноморських губерній, не сподіваючись на нову владу, створювали товариства взаємодопомоги, сільськогосподарські та споживчі кооперативи, які змогли отримати допомогу
4.
з-за кордону у вигляді хлібного зерна, насіння, тракторів, машин, знарядь праці та ін. Найбільш впливовим виявився створений у 1919 р. Склад «Американської меннонітської
допомоги» на млині Нібура
«Союз товариств і груп меннонітів півдня Росії», зареєстрований в Олександрівську, де розподілявся одяг
у 1922 р. як «Союз нащадків голландських вихідців». Він проіснував для голодуючих. 1923. MCC Archives,
до 1926 р. Для радянізації села ДПУ запропонувало «негайно приступиGoshen, Indiana, США
ти до відправки за кордон небажаного елемента з меннонітів». Союзу
Warenlager des „Amerikanischen
вдалося не тільки отримати значну допомогу, а й домогтися можmennonitischen Hilfswerks“, in
dem Kleidung für die Verteilung an
ливості еміграції з УРСР близько 12 тис. меннонітів у 1923–1929 рр.
«Американська меннонітська допомога» з березня 1922 р. по вересень Hungerleidende vorbereitet wurde, in der
1923 р. надала 1 200 тонн продовольства, 150 тонн одягу, медикаментів Mühle von Niebuhr in Aleksandrowsk.
1923. MCC Archives, Goshen,
вартістю 2 000,00 американських доларів. Допомога надходила також
Indiana, USA
з Канади, Голландії, Німеччини, Швейцарії та від «Американської
адміністрації допомоги» (АРА).
Землевпорядкування, тобто наділення сільського населення націоналізованою землею, що розтягнулося
на роки, проводилося з порушеннями законів, супроводжуючись заселенням німецьких і меннонітських
сіл інонаціональним населенням. Виділеної землі (не більше 16 десятин на господарство) було недостатньо для ведення товарного господарства. Неврожай 1927 р., різке підвищення сільгоспподатку, зниження закупівельних цін держави на сільгосппродукти і початок суцільної колективізації викликали восени
1929 р. сплеск еміграційних настроїв. Тисячі німецьких і меннонітських господарств по всьому СРСР
були продані за безцінь або покинуті. Їх власники сподівалися за допомогою посольства Німеччини
емігрувати до США або Канади. Покинути СРСР змогли лише 5 750 осіб.
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Diese Politik führte zur völligen Zerrüttung der Landwirtschaft, die schon
während des Bürgerkrieges beträchtliche Verluste durch Requisitionen und
Kontributionen hinnehmen musste. In den südlichen Gouvernements brach
eine Hungersnot (1921–1923) aus. In dieser Situation wurden in die deutschen Kolonien bei Odessa, die bereits unter Hunger litten, deutsche Kinder aus dem hungernden Wolgagebiet eingewiesen. Die Neue Ökonomische
Politik brachte eine kurze Verschnaufpause und eine wirtschaftliche Belebung, wonach die Politik der klassenmäßigen Aufspaltung der Landbevölkerung, die Gründung von Kolchosen und anderer Formen des kollektiven
Wirtschaftens folgten. Ohne auf die neue Macht zu vertrauen, gründeten die
Deutschen und Mennoniten der Schwarzmeer-Gouvernements Vereine für
gegenseitige Unterstützung, landwirtschaftliche und Konsumkooperativen,
die es vermochten Hilfe in Form von Brotgetreide, Saatgut, Traktoren, Landmaschinen, Geräten u.a. zu bekommen. Als Einflussreichster erwies sich der
1919 gegründete „Verband der Mennoniten Süd-Russlands“, der 1922 als
„Verband der Bürger holländischer Herkunft“ registriert wurde. Er funktionierte bis 1926. Zwecks der Sowjetisierung des Dorfes schlug die Staatliche Politische Verwaltung (GPU) vor „unverzüglich mit der Ausweisung der
unerwünschten Elemente aus den Reihen der Mennoniten ins Ausland zu
beginnen“. Dem Verband gelang es nicht nur nennenswerte Hilfe zu bekommen, sondern auch die Auswanderung von 12 Tausend Mennoniten aus der
USSR in den Jahren 1923–1929 zu ermöglichen. Die Amerikanische Mennonitenhilfe lieferte von März 1922 bis September 1923 1 200 t Lebensmittel, 150 t Kleider, Medikamente im Wert von $2 000,00. Hilfe kam auch aus
Kanada, Holland, Deutschland, der Schweiz und von der American Relief
Administration (ARA).
5.
Лист-подяка меннонітів України на адресу меннонітів Північної Америки,
які надали їм допомогу у 1921–1922 рр. 1922
Dankschrift der Mennoniten in der Ukraine an die Mennoniten in Nordamerika für
ihre Hilfe während der Hungersnot 1921–1922. 1922

Die Flureinteilung, d.h. die Zuteilung von nationalisiertem Land an die Landbevölkerung zog sich über
Jahre hin, wurde unter Gesetzesverstößen durchgeführt und brachte die Einweisung von andersethnischer Bevölkerung in deutsche und mennonitische Siedlungen mit sich. Das zugeteilte Land (nicht
mehr als 16 Desjatinen pro Wirtschaft) reichte nicht aus, um über den Eigenbedarf hinaus zu produzieren. Die Missernte des Jahres 1927, die starke Anhebung der Landwirtschaftssteuer, die Senkung
der staatlichen Aufkaufpreise für Agrarprodukte und der Beginn der durchgehenden Kollektivierung
ließen im Herbst 1929 eine Emigrationswelle aufkommen. Tausende von deutschen und mennonitischen Wirtschaften wurden in der ganzen UdSSR unter Wert verkauft oder aufgegeben. Ihre Besitzer
hofften mit Hilfe der Deutschen Botschaft nach der USA oder Kanada emigrieren zu können. Die UdSSR konnten nur 5 750 Personen verlassen.
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6.
Лист Катеринославського губкома партії в ЦК КП(б)У про діяльність «Союзу нащадків голландських вихідців
на Україні». 1925. Державний архів Дніпропетровської області
Bericht des Parteikomitees des Gouvernements Jekaterinoslaw an das ZK der KP(B)U über die Tätigkeit des „Verbands
der Bürger holländischer Herkunft“. 1925. Staatliches Gebietsarchiv Dnipro
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7.
Відбитки печаток відділення «Союзу південно-російських колоністів» у Пришибі (Таврійська губернія)
і «Союзу голландських вихідців на Україні». 1923, 1924
Siegelabdruck der Filiale des „Verbands der südrussischen Kolonisten“ in Prischib (Gouvernement Taurien) und des
„Verbands der Bürger holländischer Herkunft“. 1923, 1924

Зі встановленням контролю Червоної армії
над територією України почалися соціалістичні перетворення, які призвели до повного розорення сільського господарства. У
південних губерніях почався голод. Німці
і менноніти причорноморських губерній
створювали товариства взаємодопомоги,
сільськогосподарські та споживчі кооперативи. Через неврожай 1927 р. та початок
суцільної колективізації восени 1929 р.
тисячі німецьких і меннонітських господарств по всьому СРСР були продані за
безцінь або покинуті. Їх власники сподівалися за допомогою посольства Німеччини
емігрувати до США або Канади.
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8.
Реклама кредитного та кооперативного
товариств у Катериненталі
(Миколаївський округ). 1927

9

Anzeige der Kredit- und
Kooperativgenossenschaften in
Katharinental (Bezirk Nikolajew). 1927
9.
Від’їзд меннонітів, які емігрують
до Канади. Станція Ліхтенау
(Таврійська губернія). 1924
Abreise der nach Kanada emigrierenden
Mennoniten. Station Lichtenau
(Gouvernement Taurien). 1924

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України

Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld
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DER FORM NACH NATIONAL, DEM INHALT NACH SOZIALISTISCH
НАЦІОНАЛЬНЕ ЗА ФОРМОЮ, СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗА ЗМІСТОМ
НАЦІОНАЛЬНЕ ЗА ФОРМОЮ, СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗА ЗМІСТОМ
DER FORM NACH NATIONAL, DEM INHALT NACH SOZIALISTISCH
РКП(б) у 1922 р. спробувала організувати «Німецьке культурно-економічне товариство», підпорядкувавши йому створені з ініціативи населення благодійні товариства і
споживчі союзи. Німецькі товариства в Україні мали намір провести Всеукраїнський
з’їзд колоністів. Передбачаючи нездійсненність своїх намірів, Наркомнац РРФСР відмовився від проведення з’їзду колоністів і зайнявся організацією безпартійних конференцій німців-колоністів. У ході адміністративно-територіальної реформи (1923) були скасовані 25 німецьких і меннонітських волостей, що існували до цього, і не було створено
жодного національного району.
Німці і менноніти Причорномор’я погано піддавалися радянізації, вони не переймалися ідеями комунізму, уникали вступу до партії і комсомолу, дотримувалися релігії і
старих традицій. Для проведення в німецьких колоніях радянської політики були задіяні колишні австрійські та німецькі військовополонені-інтернаціоналісти, що залишилися в СРСР (Гебгарт, Гафтель, Бартельс, Шмідт, Цесляк та ін.). Ставлення радянської влади до німецького населення було сформульоване ОДПУ СРСР ще у 1924 р. у секретному
циркулярі «Про німецьку розвідку і боротьбу з нею»: «Встановити ретельне спостереження за всіма німецькими колоністськими спілками, школами, клубами, благодійними
товариствами та ін. для виявлення їх роботи, зв’язку з представництвами за кордоном,
Німецьким Червоним Хрестом та ін., ... значна частина роботи німецької розвідки відбувається саме серед колоністів». На запит Ф. Дзержинського про політику Німеччини
щодо СРСР (1925) ОДПУ СРСР надало довідку «Німецька контрреволюційна робота
в СРСР», в якій стверджувалося, що «німецькі колонії в Росії і за своєю чисельністю, і
за своїм соціальним складом (куркульський), і політичним прагненням (фашистськонаціональне) являють собою найбільшу небезпеку як ворожа до комунізму і СРСР
верства населення ... Німецькі колонії є базою антирадянської політики німців і політики підриву зсередини».
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1.
Протокол перших зборів
німців-комуністів в Одесі,
більшість з яких інтернаціоналісти. 1925. Державний архів Одеської області
Protokoll der ersten
Versammlung deutscher
Kommunisten in Odessa,
von denen die meisten
Internationalisten
waren. 1925. Staatliches
Gebietsarchiv Odessa

Die RKP(B) hat 1922 versucht eine „Deutsche Kultur- und Wirtschaftsgesellschaft“ zu organisieren und ihr die auf Initiative der Bevölkerung gegründeten Wohlfahrtsgesellschaften
und Verbrauchervereine unterzuordnen. Die deutschen Vereine in der Ukraine strebten die
Durchführung eines Allukrainischen Kolonistenkongresses an. Im Hinblick auf die Undurchführbarkeit dieses Vorhabens hat das Volkskommissariat für Nationalitätenpolitik der RSFSR
auf die Durchführung eines Kolonistenkongresses verzichtet und nahm sich der Veranstaltung
von parteilosen Konferenzen deutscher Kolonisten an. Im Zuge der Reform der territorialen
Verwaltungseinteilung von 1923 wurden die bis dahin existierenden 25 deutschen und mennonitischen Amtsbezirke aufgelöst und kein einziger nationaler Rayon geschaffen.
Die Deutschen und Mennoniten ließen sich nur schwer sowjetisieren, waren den Ideen des
Kommunismus nicht zugänglich, vermieden den Beitritt in die Partei und den Komsomol,
hielten an der Religion und den alten Traditionen fest. Zur Durchsetzung der sowjetischen
Politik in den deutschen Kolonien wurden die in der UdSSR zurückgebliebenen ehemaligen
österreichischen und deutschen Kriegsgefangenen-Internationalisten (Gebhart, Haftel, Bartels, Schmidt, Zesljak u. a.) herangezogen. Die Einstellung der Sowjetmacht der deutschen
Bevölkerung gegenüber wurde schon 1924 in einem geheimen Rundschreiben der Vereinigten Staatlichen Politischen Verwaltung (OGPU) der UdSSR „Über die Spionage Deutschlands
und deren Bekämpfung“ formuliert: „Sorgsame Beobachtung aller deutschländischen
Kolonistenvereine, Schulen, Klubs, Wohlfahrtsgesellschaften u. a. organisieren um deren
Tätigkeit, die Verbindungen mit dem Ausland, dem Deutschen Roten Kreuz u. a. auszukundschaften, ... ein bedeutender Teil der Tätigkeit des deutschen Aufklärungsdienstes verläuft
gerade unter den Kolonisten“. Auf Rückfrage von F. Dserschinski betreffend die Politik
Deutschlands gegenüber der UdSSR (1925) hat die OGPU der UdSSR den Bericht
„Deutschlandskonterrevolutionäre Tätigkeit in der UdSSR“ vorgelegt, in dem behauptet wurde, dass „Deutschlands Kolonien in Russland sowohl ihrer Anzahl nach, als auch
nach der sozialen Zusammensetzung (Kulaken) und politischen Bestrebungen (faschistisch-national) die größte Gefahr darstellen als feindselig dem Kommunismus und der
UdSSR gegenüber eingestellte Bevölkerungsschichten... Deutsche Kolonien sind die Basis der
deutschen antisowjetischen Politik und der Politik der Vereitelung von innen heraus“.
2.
Протокол німецької секції
Миколаївського окружкому
КП(б)У про труднощі
скликання безпартійної
конференції в німецькому
районі Ландау. 1924. Державний архів Одеської області
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Protokoll der deutschen
Sektion des Nikolajewer
Bezirkskomitees der KP(B)U

über Schwierigkeiten bei der
Для позбавлення німецького духовенства всіх конфесій впливу влада забороняла викладання Закону Божого дітям і підліткам, обкладала церкви і священиків підвищеними Einberufung einer ParteilosenKonferenz im deutschen Rayon
податками, позбавляла їх права голосу і виганяла з пасторатів, забороняла хорам спів
Landau. 1924. Staatliches
церковних пісень та інше. Обмеження свободи совісті супроводжувалося масовою антиGebietsarchiv Odessa
релігійною пропагандою, процесами над священиками, відстороненням кюстерів від
викладання у школі. Кількість громад під таким тиском незмінно зменшувалася.

Um den deutschen Geistlichen aller Konfessionen ihren Einfluss zu nehmen haben die Behörden den Religionsunterricht Kindern und Jugendlichen verboten, Kirchen und Geistliche mit hohen Steuern belegt,
ihnen das Stimmrecht entzogen und sie aus den Pastoraten verwiesen, Chören das Singen kirchlicher Lieder
untersagt u.v.m. Die Einschränkung der Gewissensfreiheit wurde von massiver antireligiöser Propaganda,
Gerichtsverfahren gegen Geistliche, dem Entfernen der Küster aus dem Schuldienst begleitet.
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3.
Звіт агента «Келлера» про ставлення жителів Гросслібентальського району (Одеський округ) до пангерманістських
організацій і до Німеччини. 1927. ГДА СБУ
Bericht des Agenten „Keller“ über die Einstellung von Einwohnern des Rayons Grossliebental (Bezirk Odessa) gegenüber
pangermanischen Organisationen und Deutschland. 1927. GDA SBU

Вихованню нової людини повинна була служити реформа шкільної освіти, підготовка нового покоління
вчителів замість «класово чужих елементів». За переписом населення (1926), грамотність німців серед чоловіків становила 80,4 %, жінок – 78,5 %. Школу відвідували 80,7 % німецьких дітей, навчалися
рідною мовою – 73,2 %. У 1927/28 навчальному році німецьких трудшкол 1-го ступеня (4-річних) було
532, 2-го ступеня (7-річних) – 43, що складало 2,9 % від загальної кількості в країні. За даними того ж
4. 4
перепису, німецьке населення України налічувало 393 924 особи і було переважно селянським (91,3 %).
Хор меннонітської громади
З метою наближення радянської влади до населення і управління ним під гаслом «Національне за в Контеніусфельді (Запорізький
округ).
1920-ті
рр.
формою, соціалістичне за змістом» створювалися національні, у т. ч. німецькі, сільради і райони. У
1928 р. німецьких районів було 6, сільрад – 251. Для проведення радянізації в колоніях створювалися Chor der Mennonitengemeinde
in Konteniusfeld (Bezirk
клуби і хати-читальні, на мітингах агітували німецькою мовою, виходило 4 німецькомовних періоSaporoschje). 1920er Jahre
дичних видання.
Der Erziehung eines neuen Menschen sollte die Reform der Schulbildung dienen, die Heranbildung einer neuen Lehrergeneration statt
der „klassenmäßig fremden Elemente“. Nach der Volkszählung von 1926 beherrschten das Lesen und Schreiben 80,4 % der Männer und
78,5 % der Frauen. Die Schule besuchten 80,7 % der Kinder, 73,2 % wurden in der Muttersprache unterrichtet. Im Schuljahr 1927/28 gab
es 532 deutsche Arbeitsschulen 1. Stufe (4-jährig) und 43 der Stufe 2 (7-jährig), das waren 2,9 % der landesweiten Gesamtzahl. Den Daten
derselben Volkszählung entsprechend, zählte die deutschen Bevölkerung der Ukraine 393 924 Personen, von denen die überwiegende
Mehrheit (91,3 %) zur Landbevölkerung zählten. Um der Bevölkerung die Sowjetmacht näher zu bringen und diese nach dem Motto „der
Form nach national, dem Inhalt nach sozialistisch“ zu verwalten, wurden nationale, darunter auch deutsche, Dorfräte und Rayons geschaffen.
1928 gab es 6 deutsche Rayons, 251 Dorfräte. Zwecks Durchsetzung der Sowjetisierung wurden in den Kolonien Klubs und Lesestuben
eingerichtet, in deutscher Sprache auf Kundgebungen agitiert, 4 Periodika in deutscher Sprache herausgegeben.
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7.
Школярі в Ебенталі (Донецький округ). 1920-ті рр.
Schüler in Ebental (Bezirk Donezk). 1920er Jahre
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5.
Протокол Одеського губкому КП(б)У про реакційну суть німецького духовенства, перевіреного в губернії. 1925. ЦДАГО
Protokoll des Odessaer Gouvernementskomitees der KP(B)U über das reaktionäre Wesen der im Gouvernement überprüften deutschen Geistlichen. 1925.
ZDAGO
6.
Спрямовані проти меннонітів і адвентистів книги антирелігійного змісту, написані колишніми меннонітами Г. Фрізеном
і А. Рейнмарусом (Д. Пеннер), уродженцями України. Москва, 1930
Gegen Mennoniten und Adventisten gerichtete Bücher antireligiösen Inhalts, verfasst von in der Ukraine geborenen ehemaligen Mennoniten
H. Friesen und A. Reinmarus (D. Penner). Moskau, 1930

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.
Konzeption und Texte: Dr. Alfred Eisfeld
Redaktion der Illustrationen: Olga Eisfeld

Die Deutschen und Mennoniten ließen sich
nur schwer sowjetisieren, sie waren den Ideen
des Kommunismus nicht zugänglich, vermieden den Beitritt in die Partei und den
Komsomol und hielten an ihrer Religion und
alten Traditionen fest. Zur Durchsetzung der
sowjetischen Politik in den deutschen Kolonien
wurden die in der UdSSR zurückgebliebenen
ehemaligen österreichischen und deutschen
Kriegsgefangenen-Internationalisten herangezogen. Um den deutschen Geistlichen aller
Konfessionen ihren Einfluss zu nehmen haben
die Behörden Kindern und Jugendlichen den
Religionsunterricht verboten und Kirchen
und Geistliche mit hohen Steuern belegt.
Zwecks Durchsetzung der Sowjetisierung
wurden in den Kolonien Klubs und Lesestuben
eingerichtet.

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України

Звіт агента «Келлера» про ставлення
жителів Гросслібентальського району
(Одеський округ) до пангерманістських організацій і до Німеччини.
1927. ГДА СБУ
Bericht des Agenten „Keller“ über die
Einstellung von Einwohnern des Rayons
Grossliebental (Bezirk Odessa) gegenüber
pangermanischen Organisationen und
Deutschland. 1927. GDA SBU

Німці і менноніти Причорномор’я погано
піддавалися радянізації, вони не переймалися ідеями комунізму, уникали вступу до
партії і комсомолу, дотримувалися релігії і
старих традицій. Для проведення в німецьких колоніях радянської політики були
задіяні колишні австрійські та німецькі
військовополонені-інтернаціоналісти, що
залишилися в СРСР. Для позбавлення німецького духовенства всіх конфесій впливу влада заборонила викладання Закону
Божого дітям і підліткам і обклала церкви
і священиків підвищеними податками. Для
проведення радянізації в колоніях створювалися клуби і хати-читальні.
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TRAGISCHE 1930er Jahre
ТРАГІЧНІ 1930-і роки
Anfang der 1930er Jahre gab es in der UdSSR 7
deutsche nationale Rayons mit ca. 400 Tausend
Einwohnern. Die Gründung von Kolchosen
wurde von Entkulakisierung und Verbannung
von Bauern in die Nordregion begleitet. Die
zwangsweise Zusammenführung zu Kolchosen
führte in den deutschen nationalen Rayons zu
Massenunruhen, zu Frauenaufständen, zum
Verlassen der Kollektive. Lebensmittelhilfe
und Geldüberweisungen, die die Hungernden
aus dem Ausland bekamen, wurden als
antisowjetische und konterrevolutionäre Aktion
qualifiziert. Jegliche Unmutsäußerungen über
die entstandene Situation wurden Anlass für
Repressionen bis hin zur Erschießung. Den
Höhepunkt bildete der Große Terror der Jahre
1937–1938.

ТРАГІЧНІ 1930-ті роки
1

TRAGISCHE 1930er Jahre

2

4

3

2.
Колгосп «Роте Фане» (колишній хутір Майєргоф) у
Синельниківському районі. 1931. Приватний архів Майєра
Kolchose „Rote Fahne“ (ehem. Vorwerk Maierhof)
im Rayon Sinel’nikowo. Privatarchiv Maier
1.
Перелік господарств німців-куркулів, які підлягають
виселенню зі Спартаківського району Одеського округу.
1930. Державний архів Одеської області
Verzeichnis deutscher Kulaken-Wirtschaften, die aus dem
Spartakus-Rayon des Bezirks Odessa auszusiedeln sind.
1930. Staatliches Gebietsarchiv Odessa

3.
Звіт агента «Книжника» про викладача
Німецького технікуму Отто Цвікера.
Одеса, 1931. ГДА СБУ
Bericht des Agenten „Knischnik“ über den Dozenten der
Deutschen Fachhochschule Otto Zwicker.
Odessa, 1931. GDA SBU
4.
Доповідна записка начальника Дніпропетровського ОДПУ про масштаби голоду в області.
5 березня 1933 р. ЦА ФСБ РФ
Schriftlicher Bericht des Chefs der OGPU in Dnepropetrowsk über das Ausmaß der Hungersnot im
Gebiet. 5. März 1933. ZA FSB RF

1930-ті рр. були періодом внутрішньополітичного пресингу, що різко загострився, та
міжнародної конфронтації, що посилилась. Прихід до влади націонал-соціалістів у
Німеччині, громадянська війна в Іспанії, експансія Японії в Китаї зображувалися радянським керівництвом як безпосередня загроза радянській владі.

Die 1930-er Jahre waren eine Periode rapide verschärften innenpolitischen Drucks und
einer verstärkten internationalen Konfrontation. Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in Deutschland, der Bürgerkrieg in Spanien, die Expansion Japans in China wurden
von der sowjetischen Führung als unmittelbare Gefahr für die Sowjetmacht eingestuft.

На початку 1930-х рр. в УРСР існувало 7 національних німецьких районів із кількістю
жителів приблизно 400 тис. Створення колгоспів супроводжувалося розкуркуленням і
виселенням селян до Північного краю. Лише у січні–лютому 1930 р. з Одеського округу
депортували понад 2 тис. німців (37 % усіх виселених). Насильницьке об’єднання в колгоспи вилилося в німецьких національних районах у масові заворушення, спалахнули
жіночі бунти, почався відтік із колективів. Пройшли арешти і суди. Суцільна колективізація і примусові хлібозаготівлі призвели до розорення села і голодомору. Директива
ЦК ВКП(б) і РНК СРСР (22 січня 1933 р.) наказувала «не допускати масового виїзду
селян з України до інших країв», щоб покласти край втечам голодуючих. Після цього
розпочалися арешти і висилка з ряду областей, а на дорогах з України, Білорусії та
Північного Кавказу транспортні органи ОДПУ організували заслони і оперативно-розшукові групи. Репресії проходили під виглядом ліквідації польських і петлюрівських
«шпигунських і повстанських» організацій. 1 лютого 1933 р. ДПУ УРСР повідомило,
що у Карл-Лібкнехтовському і Зельцському німецьких національних районах Одеської
області «розкриті» «німецькі контрреволюційні повстанські організації». У 1933 р. у
селах України від голоду померли 12 тис. німців, у містах – 1700.
Schematische Darstellung der in der Ukraine enttarnten und liquidierten „deutschen Fälle“. 1933. GDA SBU

Схема розкритих і ліквідованих в Україні «німецьких справ». 1933. ГДА СБУ
Schematische Darstellung der in der
Ukraine enttarnten und liquidierten
„deutschen Fälle“. 1933. GDA SBU

Anfang der 1930er Jahre gab es in der UdSSR 7 deutsche nationale Rayons mit ca. 400 Tausend
Einwohnern. Die Gründung von Kolchosen wurde von Entkulakisierung und Verbannung
von Bauern in die Nordregion begleitet. Allein im Januar-Februar 1930 wurden aus
dem Bezirk Odessa über 2 Tausend Deutsche deportiert (37 % aller Verbannten). Die
zwangsweise Zusammenführung zu Kolchosen führte in den deutschen nationalen
Rayons zu Massenunruhen, zu Frauenaufständen, zum Verlassen der Kollektive. Es folgten
Verhaftungen und Gerichtsverfahren. Die durchgehende Kollektivierung und die zwangsweise
Getreideablieferung hatten den Ruin der Dörfer und die Hungersnot (Holodomor) zur
Folge. Per Direktive des ZK der WKP(B) und des VKR der UdSSR (22. Januar 1933) wurde
verordnet „die massenweise Ausreise von Bauern aus der Ukraine in andere Regionen nicht
zuzulassen“ um die Flucht von Hungerleidenden zu unterbinden. Darauf folgten Verhaftungen
und Verbannungen aus einer Reihe von Gebieten und auf den Straßen aus der Ukraine,
aus Weißrussland und dem Nordkaukasus haben Organe der OGPU im Transportwesen
Sperren errichtet und operative Fahndungsgruppen eingesetzt. Die Repressionen fanden
unter dem Schein der Liquidierung von Spionage- und aufständischen Organisationen von
Polen und Petljura-Anhängern statt. Am 1. Februar 1933 berichtete die GPU der UdSSR
von der „Enttarnung“ von „deutschen konterrevolutionären aufständischen Organisationen“
in den deutschen nationalen Rayons Karl-Liebknecht und Selz des Gebiets Odessa.
1933 sind in Dörfern der Ukraine 12 Tausend und in Städten 1 700 Deutsche verhungert.

Продовольча і грошова допомога голодуючим надходила з-за 5
кордону легально за посередництва німецьких консульств,
священнослужителів і приватних осіб, які заслуговували на
довіру. Валюту, яка надійшла з-за кордону, можна було отоварити в державних магазинах «Торгзін». За даними ДПУ,
допомога голодуючим, що надійшла у 1934 р. через благодійні
організації, склала понад 600 тис. рейхсмарок і 14,5 тис. доларів.
Радянське керівництво побачило в ній антирадянську діяльність і почало репресувати провідників її надання (збір інформації, передача листів з проханням про допомогу, адресний
розподіл того, що прибуло і т. ін.). Допомога з Німеччини отримала назву «гітлерівська допомога» і кваліфікувалася як антирадянська і контрреволюційна акція. Листи родичам і благодійним організаціям за кордон, в яких повідомлялося про голод, контакти з німецькими консульствами, отримання допомоги, будь-які прояви невдоволення ситуацією, що склалася, стали приводом
для репресій аж до розстрілу.

Lebensmittelhilfe und Geldüberweisungen bekamen die Hungernden aus dem Ausland legal unter Vermittlung deutscher Konsulate,
Geistlicher und vertrauenswürdiger Privatpersonen. Für die aus
dem Ausland erhaltenen Devisen konnte man in staatlichen
„Torgsin“-Läden Waren bekommen. Nach Angaben der GPU hatte
die Hungerhilfe durch Wohlfahrtsorganisationen im Jahre 1934
einen Umfang von 600 Tausend Reichsmark und 14,5 Tausend USDollar. Die sowjetische Führung sah darin eine antisowjetische
Tätigkeit und begann deren Vermittler (Sammeln von Informationen,
Weiterleitung von Hilfeersuchen, personenbezogene Verteilung
der Hilfssendungen usw.) dafür zu verfolgen. Die Hilfe aus Deutschland wurde als „Hitlerhilfe“ benannt und als antisowjetische und
konterrevolutionäre Aktion qualifiziert. Briefe an Verwandte und ausländische
Wohlfahrtsorganisationen, in denen über den Hunger berichtet wurde, Kontakte zu
deutschen Konsulaten, der Erhalt von Hilfe, jegliche Unmutsäußerungen über die entstandene
Situation wurden Anlass für Repressionen bis hin zur Erschießung.

Акт про розстріл у Мелітополі арештованого за наказом НКВС СРСР № 00439.
1937. ГДА СБУ
Bescheinigung über die Erschießung eines
Verhafteten in Melitopol’ entsprechend
dem Befehl des NKWD
der UdSSR Nr. 00439. 1937. GDA SBU

Репресії набули системного і широкомасштабного характеру:
• 16 березня 1934 р.: постанова ЦК КП(б)У «Про Пулинський район»;
• 5 листопада 1934 р.: постанова ЦК ВКП(б) «Про боротьбу з контрреволюційними фашистськими елементами в колоніях»;
• грудень 1934 р.: постанова ЦК КП(б)У «Про німецькі райони»;
• травень 1935 р.: циркуляр НКВС СРСР «Про німецькі фашистські організації в СРСР»;
• 17 серпня 1935 р.: постанова ЦК КП(б)У про ліквідацію Пулинського німецького і
Мархлевського польського національних районів;
• жовтень 1935 р.: арешт редакторів і співробітників німецьких періодичних видань і
Укрнацменвидава за звинуваченням у контрреволюційній роботі;
• 25 листопада 1935 р.: постанова політбюро ЦК КП(б)У «Про переселення польських і
німецьких господарств з прикордонної смуги» за межі України;
• 28 квітня 1936 р.: секретна постанова РНК СРСР про виселення з УРСР до Казахстану
15 тис. польських і німецьких господарств;
• 25 липня 1937 р.: наказ НКВС СРСР № 00439 про проведення «німецької операції», в
результаті якої репресовано понад 21 тис. німців, з них 18 тис. засуджено до розстрілу.
За іншими операціями репресовано близько 7 тис. німців;
• 16 лютого 1939 р.: постанова ЦК ВКП(б) про ліквідацію національних, у т. ч. німецьких, районів.

Die Repressionen bekamen einen systematischen und umfassenden Charakter:
• 16. März 1934: Beschluss des ZK der KP(B)U „Über den Rayon Pulin“;
• 5. November 1934: Beschluss des ZK der WKP(B) „Über die Bekämpfung der
konterrevolutionären faschistischen Elemente in den Kolonien“;
• Dezember 1934: Beschluss des ZK der KP(B)U „Über die deutschen Rayons“;
• Mai 1935: Rundschreiben des NKWD der UdSSR „Über die deutsche faschistische
Organisation in der UdSSR“;
• 17. August 1935: Beschluss des ZK der KP(B)U über die Liquidierung des deutschen Rayons
Pulin und des polnischen Rayons Marchlewskij;
• Oktober 1935: Verhaftung von Redakteuren und Mitarbeitern deutscher Periodika und des
Verlags „Ukrnazmenizdat“ unter Anschuldigung von konterrevolutionärer Tätigkeit;
• 25. November 1935: Beschluss des Politbüros des ZK der KP(B)U „Über die Umsiedlung von
polnischen und deutschen Wirtschaften aus dem grenznahen Streifen“ nach Außerhalb der
Ukraine;
• 28. April 1936: Geheimbeschluss des VKR der UdSSR über die Aussiedlung von 15 Tausend
polnischen und deutschen Familien aus der USSR nach Kasachstan;
• 25. Juli 1937: Befehl des NKWD der UdSSR Nr. 00439 über die „Deutsche Operation“, in
deren Verlauf über 21 Tausend Deutsche repressiert, wovon 18 Tausend zum Tode verurteilt
wurden. Im Vollzug anderer Operationen wurden ca. 7 Tausend Deutsche repressiert;
• 16. Februar 1939: Beschluss des ZK der WKP(B) über die Auflösung der nationalen, darunter
auch der deutschen, Rayons.

На початку 1930-х рр. в УРСР існувало 7
національних німецьких районів з кількістю жителів приблизно 400 тис. Створення
колгоспів супроводжувалося розкуркуленням і виселенням селян до Північного краю.
Насильницьке об’єднання в колгоспи вилилося в німецьких національних районах
у масові заворушення, спалахнули жіночі
бунти, почався відтік із колективів. Продовольча і грошова допомога, яку голодуючі
отримували з-за кордону, кваліфікувалася
як антирадянська і контрреволюційна акція. Будь-які прояви невдоволення ситуацією, що склалася, стали приводом для репресій аж до розстрілу. Апогеєм став великий терор 1937–1938-х років.

5.
Схема розкритих і ліквідованих в Україні «німецьких справ». 1933. ГДА СБУ

У результаті пакту Молотова-Ріббентропа (28 вересня 1939 р.) послідував розділ Польщі між Німеччиною та СРСР. У 1940 р. СРСР приєднав Бессарабію і Північну Буковину.
Молдавську АРСР, де проживало майже 12 тис. німців і яка перебувала з 1924 р. у складі
Української РСР, ввели до складу нової Молдавської РСР. У ці роки на підконтрольну
Німеччині територію переселили німців Галичини, Волині, Буковини, Бессарабії.
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Infolge des Molotow-Ribbentrop-Paktes (28. September 1939) erfolgte die Teilung Polens
durch Deutschland und die UdSSR. 1940 hat die UdSSR Bessarabien und die Nordbukowina
einverleibt. Die seit 1924 zur Ukraine gehörende Moldauische ASSR, in der ca. 12 Tausend
Deutsche lebten, wurde in die neue Moldauische SSR eingegliedert. In diesen Jahren wurden
die Deutschen aus Galizien, Wolhynien, der Bukowina und Bessarabien auf von Deutschland
kontrolliertes Gebiet umgesiedelt.

6.
Грамота за ударну працю Леопольда Вільцера
в колгоспі ім. Тельмана. 1935

9.
Акт про розстріл у Мелітополі арештованого за наказом НКВС СРСР № 00439. 1937. ГДА СБУ

Ehrenurkunde für Stoßarbeit an Leopold Wilzer
in der Thälmann-Kolchose. 1935
7.
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Розпорядження НКВС
СРСР про приведення у
виконання рішення «двійки» в Донецькій області.
1938. ГДА СБУ

Verordnung des
NKWD der UdSSR
über den Vollzug
des Beschlusses
der „Dwojka“ im
Gebiet Donezk.
1938. GDA SBU
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Bescheinigung über die Erschießung in Melitopol’ des Verhafteten entsprechend dem Befehl des NKWD
der UdSSR Nr. 00439. 1937. GDA SBU
8.
9
Доярка і гончар у колгоспі ім. Кірова
(Лейтерсгаузен, Запорізька область). 1939
Melkerin und
Töpfer in der
Kirow-Kolchose
(Leitershausen,
Gebiet
Saporoschje).
1939

Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller Unterstützung vom Bundesministerium des Innern
durch den Wohltätigkeitsfonds „Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.

Rat der Deutschen der Ukraine
Рада німців України
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NACHWORT
ПІСЛЯМОВА

WOLODYMYR LEYSLE
Vorsitzender des Rates der Deutschen der Ukraine

ВОЛОДИМИР ЛЕЙСЛЕ
Голова Ради німців України

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.
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Без минулого – немає майбутнього. Саме тому разом із
доктором Альфредом Айсфельдом 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 історикокультурну спадщину і вагомий внесок у розвиток нашої
країни.
Перші 24 стенди – це тільки початок великого проекту
«Історія німців України». Далі 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.

MEHR ÜBER DIE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN DER UKRAINE
БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ НІМЦІВ УКРАЇНИ
FILME ÜBER DIE DEUTSCHEN DER UKRAINE
ФІЛЬМИ ПРО НІМЦІВ УКРАЇНИ
Der Dokumentarfilm von Elwira Plesskaja,
Historikerin und Heimatforscherin, Mitglied
des Rates der Deutschen der Ukraine, über die
Geschichte der Deutschen in Odessa, über die
deutsche Ansiedelung, Deportation und über
das heutige Leben der deutschen Gesellschaft
in Odessa.
Документальний фільм історика і краєзнавця, члена Ради німців України Ельвіри Плесської про історію німців Одеси, німецьку колонізацію, депортацію та життя
німецької громади Одеси сьогодні.

Der Dokumentarfilm behandelt die Geschichte
der Deutschen im Gebiet Charkow, die deutsche
Ansiedelung, Repressalien, Deportation und
das heutige Leben der deutschen Gesellschaft
in Charkiw. Dieser Film wirft einen neuen
Blick auf den Beitrag, welchen die Deutschen
für die Entwicklung der Region Charkow und
für das gesamte Land geleistet haben.
Повнометражний документальний фільм
про історію німців Харківщини, німецьку
колонізацію, репресії, депортацію та життя
німецької громади Харкова сьогодні. Даний
фільм пропонує новий погляд на те, який
внесок зробили німці у розвиток Харківщини та країни в цілому.

Більше інформації та фільмів можна знайти за QR-кодом або посиланням.
Mehr Informationen und Filme finden Sie unter dem QR-Code oder Link.
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Das Projekt wird auf Initiative des Rates der Deutschen der Ukraine, mit finanzieller
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„Gesellschaft für Entwicklung“ durchgeführt.
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