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НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ НА ВОЛИНІ

В МІЖВОЄННУ ДОБУ

Багаторічне перебування німецького етносу на
Волині залишається маловивченою проблемою.
Література висвітлює це питання лише
фрагментарно. Одним з ранніх дослідників впливу німецької
культури на архітектуру України, в тому числі й
Волині, був Дмитро Антонович, його дослідження
відображені в книзі «Німецькі впливи на українське
мистецтво». Це видання залишається на
сьогоднішній день єдиною монографічною спробою
глибокого наукового висвітлення українсько-німецьких
відносин [1]. Ряд цікавих публікацій із даної
проблеми було розміщено у німецькомовному часописі
«Wolhynische Hefte» («Волинські зошити»), що
видавався впродовж 80-90-х років минулого століття
німецьким історичним товариством «Волинь» у Ві-
зентхайді (Баварія), у німецькомовному збірнику
«Heimatbuch», а також в англомовному журналі

«Wandering Wolhynians» («Мандруючі волиняни»),
який щоквартально виходив упродовж кількох
років останнього десятиліття XX століття у
Ванкувері (Канада). Випуск цих видань організували
колишні німецькі поселенці з Волині. Не можна
обійти увагою видану у 1994 р. книгу уродженця
Волині, голови історичного товариства «Волинь»
у Німеччині Ніколауса Арндта «Die Deutschen in
Wolhynien» («Німці на Волині»). Вона стисло
висвітлює історію німців на Волині, починаючи з часів
середньовіччя і до 90-х років XX століття. У ній
розміщено велику кількість цікавих і рідкісних
фотознімків, що значно підвищує цінність цього
видання [2]. Цікаві та різносторонні
дослідження розгортаються зусиллями львівських вчених
Г. П. Петришина та О. П. Олешко, які звертаються
до архітектурно-містобудівної спадщини німецьких

Рис. 1. Проект молитовного будинку в німецькій колонії Антонівка.
Опрацювання автора на основі матеріалів ДАВО.
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Архітектурна спадщина Волині. Випуск 4

Рис. 2. Проект молитовного будинку в німецькій колонії Бакорин.
Опрацювання автора на основі матеріалів ДАВО.

колоній Галичини. Окремі згадки про особливості
архітектури протестантських храмів на Волині
знаходимо у працях сучасних українських дослідників
П. А. Ринкова та О. Л. Михайлишин [3,4].

Дослідження спадщини німецьких колоністів
дає змогу розкрити її самобутність і дослідити
взаємовпливи різних культур. Особливим і вкрай
малодослідженим аспектом в історії волинських
німців є їхній культурний вплив на архітектуру
Волинського краю. Найдавніші повідомлення про
тимчасову появу на Волині німецьких купців із
Баварії сягають ще другої половини IX
століття. Згодом до них приєдналися торговці з інших
німецьких земель, зокрема, з Австрії, Сілезії та
Саксонії. Протягом XIV-XVI століть становище
німців на Волині залишалося досить міцним, чому
сприяло магдебурзьке право, яке отримали окремі
волинські міста, та різні пільги німецьким громадам
від литовських князів та польських королів. XIX
століття відкрило нову сторінку в історії німецького
переселення на Волинь. А другу його половину
можна впевнено назвати періодом масової
німецької колонізації в цьому регіоні [5]. Великі
випробування випали на долю волинських німців у перші
два десятиріччя XX століття, що були пов язані
зі Столипінською реформою та подіями Першої

світової війни. У 1915-1916 рр. російський уряд
виселив з Волині вглиб країни майже всіх німців. З
початку 1916р. кількість виселених з Волині німців
становила 115889 осіб [6]. Маєтки німецьких
колоністів, виселених за розпорядженням військових
властей, були передані міністерству землеробства.
Повернення з вислання відбулося після Ризької
угоди 1921 р., за якою майже вся Рівненщина
відійшла до складу Польщі. Можна відзначити
кількісне зростання чисельності кірх і молитовних
будинків, споруджуваних німецькою громадою
наприкінці 20-х - на поч. 30-х рр. минулого століття,
коли в-основному було відновлено значну частину
господарств, зруйнованих під час Першої світової
війни. Потребу у нових храмах пояснює й
зростання на території Волинського воєводства числа
німців - зокрема удвічі протягом 1921-31 рр. (з 25
до майже 47 тис. осіб), зафіксоване відповідними
переписами населення [4, ст. 271].

Волинські німці в переважній більшості були
лютеранами, хоча зрідка зустрічались і
представники інших релігійних конфесій. Все громадське й
сімейне життя, мораль, побут і виховання в
середовищі поселенців будувались на релігійних началах
протестантського віровчення. Лютеранська релігія
була одним із важливих факторів, який не лише
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Рис. 3. Проект молитовного будинку в німецькій колонії Стара Олександрівка.
Опрацювання автора на основі матеріалів ДАВО.

створював відчуття єдності серед німецького
населення Волині, але й суттєво сприяв збереженню
ними своєї національної ідентичності в умовах
тривалого перебування в інонаціональному середовищі.
В цілому ж глибока релігійність німців була чи не
найважливішою ознакою їхнього духовного життя.

Першим лютеранським приходом на Волині -
був Житомирський, організований ще в 1801 р. з
особистого дозволу й сприяння царя Олександра І
[7]. Значне переселення німців у 40-50-і роки XIX
століття у західні повіти Волині викликало
необхідність створення ще одного приходу, так як до
Житомира було дуже далеко і пастор не встигав
відвідувати всі лютеранські общини. Тому в 1862 р.
було засновано новий прихід із. центром у містечку
Рожище Луцького повіту [8].

Подальший ріст числа колоністів у 60-х роках
у межах Житомирського приходу змусив
консисторію організувати ще один прихід. Центром його була
вибрана колонія Стара Буца (Гаймталь), і офіційний
статус він отримав у жовтні 1869 р. [9]. Масовий
приплив нових іммігрантів та високий природний
приріст серед них викликав необхідність створення
нових приходів та філіалів уже існуючих. У 1888
та 1889 рр. відповідно були відкриті два філіали
Житомирського приходу в містечку Тучині Ровен-

ського повіту і в Новограді-Волинському. А в 1896 р.
був затверджений філіал Гаймтальського приходу
в містечку Ємільчин на півночі Новоград-Волин-
ського повіту. Всі вищеназвані приходи та їх
філіали об єднували віруючих східної частини губернії.
Значне зростання кількості колоністів у західних
повітах призвело й до поділу Рожищенського
приходу й утворення двох нових: у 1891 р. - із центром
у Володимирі-Волинському і в 1899 р. - із центром
у Луцьку. Наймолодшим був лютеранський прихід
у Рівному, організований у 1902 р. Слід підкреслити,
що утворення нових приходів та їх філіалів не лише
полегшувало діяльність пасторів, Дпе й мало велике
значення для об єднання колоністів різних колоній
і налагодження між ними економічних, культурних
та чисто людських зв язків [5].

При зведенні общинних споруд:
парафіяльних і філіальних храмів, молитовних будинків,
шкіл, пасторатів, цвинтарних каплиць та інших
будівель - переселенці спиралися на власні стійкі,
апріорні поняття про їх просторові моделі і
способи внутрішнього устрою. Такі уявлення виражають
практичний досвід і традиції взаємодії парафіян з
відповідними видами споруд (споглядання,
відвідування служб і обрядів або участь у будівництві)
у регіонах минулого проживання.
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Рис. 4. Євангелічно-лютеранська кірха в Тучині.
Опрацювання автора на основі матеріалів

«Народного календаря 1936р.».

Прототипами були переважно сільські будівлі,
що здавна будувались спільно силами місцевих
майстрів. Після закінчення короткого періоду
відправлення служб в побудованих за сприянням
держави тимчасових культових об>єктах парафіянами
ініціювалося спорудження постійних. В такому
«будівництві по пам>яті і уявленню» залишалося
місце як для алюзії, імпровізації, так і для
випадковості творчої імпровізації. Абсолютна більшість
«братніх» церков зводилося без залучення
архітекторів, інженерів і професійних будівельників.
Тобто за сучасним визначенням це була скорше
«вернакулярна архітектура», або, іншими словами,
«архітектура без архітекторів», що, втім, жодним
чином не применшує її морфологічних якостей і
семантичного наповнення.

Німецькі храми даного періоду можна поділити
на три наступні типи: парафіяльні кірхи,
розраховані на 1000 осіб і більше, філіальні кірхи та
молитовні будинки. Відповідно кожному ієрархічному
типу церковної будівлі підбиралося певне об ємно-
просторове рішення, формувався розраховувався
план виходячи з кількості парафіян, вирішувалася
стилістика деталей і декору. Планувальне і об ємно-
просторове рішення будинків німецьких кірх в
міжвоєнному періоді грунтувалися на традиційній схемі
побудови. Невеликі філіальні церкви, молитовні
будинки були камерними об єктами, включеними

Рис. 5. Євангелічно-лютеранська кірха в Рівному.
Опрацювання автора на основі матеріалів

«Народного календаря 1936р.».

у фронт рядової забудови центральних вулиць або
проспектів.

Молитовні будинки - ідентифікувалися завдяки
особливому розташуванні на ділянці, укрупненими
(у порівнянні з житловими будовами) габаритами,
формі і пропорціям вікон. Головний вхід (на відміну
від кірх) розміщувався на центральній поперечній
осі споруди (проти кафедри) і міг дублюватись
одним, рідше двома бічними входами, розміщеними
по торцях будівлі; із особливостей інтер єру істотні
акцентування місця проповідника
огорожею-балюстрадою, влаштування сходів на хори
безпосередньо з залу, відсутність органу.

Кабінет і житло проповідника з єднувались з
основним приміщенням; в ряді випадків зал
блокувався з групою шкільних кімнат. Аскетичний за
задумом, інтер єрний простір нерідко програвав від
дрібності і перевантаженості, привнесених
елементами обладнання (сходи, огородження, меблі, печі).
Молитовні будинки не мали дзвіниць; прості дво- або
чотирьохскатні дахи залишалися більш пологими і не
мали у горищному просторі додаткових приміщень.
Об>єкги будувалися спеціально простими.

Наприклад, молитовний будинок в колонії
Антонівка мав планувальну схему зального типу.
Центральний вхід знаходився на поздовжній осі будівлі.
З північної сторони до об єму молитовного залу
прибудовувалися дві житлових кімнати пастора, до
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Рис. 6. Євангелічно-лютеранська кірха в Олешківцях.
Опрацювання автора на основі матеріалів

«Народного календаря 1936р.».

Рис. 8. Євангелічно-лютеранська кірха в Дубно.
Опрацювання автора на основі матеріалів

«Народного календаря 1936р.».

яких був окремий вхід із східної сторони. Ззовні це
була звичайна одноповерхова споруда з двоскатним
дахом, своєрідною окрасою храму є фронтон на
центральному фасаді (рис.1), [12].

Рис. 7. Євангелічно-лютеранська кірха в Вінсентівці.
Опрацювання автора на основі матеріалів

«Народного календаря 1936р.».

Німецький молитовний будинок у Бакорині
Лубенського повіту ззовні нагадує православний храм,
що свідчить про вплив українського
храмобудівництва на архітектуру волинських німців. Це храмова
будівля зального типу з центральним входом на
поперечній осі, побудована з дерева (рис.2), [13].

Приклад молитовного будинку об єднаного із
квартирою пастора та школою можна побачити в
німецькій колонії Стара Олександрівка (рис.З), [14].
Будівля школи включала сіни, коридор, одну або
дві класних кімнати та канцелярію. Квартира
пастора складалась з однієї або двох житлових кімнат,
передпокою та кухні. Всі приміщення обігрівались
печами. Розміри приблокованої молитовної будівлі
коливались в середньому 10-11,м по поздовжній
осі та 7-9 м по поперечній осі. Об єм храму
виділявся за рахунок укрупнених віконних прорізів та
акцентованого центрального входу.

Філіальні кірхи поділялися на муровані з цегли
та дерев яні храми. Практика масового будівництва
парафіяльних і філіальних церков свідчить про
перевагу двоярусної побудови залу. Тут галереї
П-подібної форми в плані, що вміщали частини
лавок для парафіян і органну ложу (над головним
входом, проти вівтаря), спиралися на масивні
дерев>яні стовпи квадратного або восьмикутного
перетину; роль капітелей виконували
трапецієподібні підбалки або фігурні розкоси.
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Рис. 9. Проект кірхи в німецькій колонії
Рудня Течинська. Опрацювання автора на основі

матеріалів ДАВО.

Взагалі, дерев яні елементи (колони, балки,
арки, сходи, платформи галерей та їх огородження,
склепіння, а також декоративні деталі) становили
конструктивну і образну основу більшості
переселенських кірх. Тільки зовнішні стіни будівель
могли зводитися з каменю чи цегли - все інше було
дерев яним.

У малюнку декору використовувалися
переважно геометричні фігури і їх поєднання (кола, дуги,
квадрати, шести-і восьмикутники, хрести,
багатокутні зірки і т. п.), а також запозичені з утилітарних
типів споруд фрагменти фахверкової системи
(підвіски, опорні подушки, підкоси, кронштейни) .

Зовнішній інтер єр лютеранських храмів
відзначався простотою, строгістю готичних форм та
добротністю роботи.

Надзвичайна простота відзначала і їх
внутрішній інтер єр. Ось опис його на прикладі Тучинської
кірхи:«... кирха построена из дерева в виде жилого
дома, входя в оную с левой стороны в комнатах
проживает Шульцмейстер Вушке, а с правой
стороны большая комната, в середине коей по бокам
устроены скамьи, как в римо-католических

костелах находятся. Посредине напротив дверей
поставлен небольшой стол, покрытый черным сукном, на
оном крест Спасителя и четыре свечи. На стене за
столом есть изображение Христа Спасителя» [10].

Будівництво нової Тучинської кірхи розпочалось
1935 року [11, 15], (рис.4).

Рівненський молитовний будинок у 1927 році
був перебудований під кірху, друга добудова -
спорудження дзвонової башти відбулась у 1933 році.
Будинок пастора відновлений у 1927 році. Вартість
обох добудов склала біля 15000 злотих. На 1935
рік тут був єдиний годинник на церковній башті
у євангелічній церкві на території польської Волині
[11]. На жаль, до наших часів вона не збереглась,
ймовірно була зруйнована під час Другої світової
війни. Зі старих фото та малюнку (рис.5) видно, що
це була кірха зального типу. Об єм молитовного
залу схожий на звичайний житловий будинок із
двоскатним дахом, укрупнених розмірів. Образ
лютеранської кірхи сформований саме за рахунок
прибудованої двоярусної дзвонової вежі в неого-
тичному стилі. Тут присутні видовжені, стрілчаті
віконні та дверні прорізи, також чотирьохгранний
шатровий дах.

Далі наведені приклади ще двох філіальних
цегляних кірх, що схожі за архітектурним стилем.
Обидві побудовані в стилі цегляної модернізованої
готики. Домінанта - дворівнева дзвонова вежа зі
шпилястим завершенням. Кірха в Олешківцях,
Рожищенський повіт (рис.6). Після Першої
світової війни у колонії залишилась лише половина
переселенців. У 1925 році був збудований будинок
пасторату за 2000 злотих. Церква збудована 1908
року, у 1927 році відреставрована, а 03.07.1932
згоріла через удар блискавки. Нова будівля кірхи
з явилась 1933 року. Вартість будівництва склала
20553 злотих [11].

У 1929 році збудована німецька церква у Він-
сентівці (рис.7). Витрати на її будівництво разом
із дзвоном становили 42000 злотих [11].

Приклади філіальних дерев яних храмів схожих
за своїм об ємно-просторовим рішенням та
стилем - це кірхи зального типу. Планувальна схема
відповідала тричленному розподілу прямокутного
плану на нартекс, наву і пресвітерій. Головний вхід
розташовувався на поздовжній осі храму. Головна
домінанта - дзвонова вежа з гранованим
шпилястим дахом.

Прикладом є лютеранська кірха в Дубно (рис.8).
Орендована земельна ділянка молитовного будинку
була викуплена за кошти консисторії у 1922 році.
Молитовний будинок був перебудований у церкву.
Урочисте відкриття відбулось 26.05.1935 року.
Будівництво тривало 239 робочих днів [11].

Прикладом німецького філіального дерев яного
храму також є кірха в колонії Рудня Течинська
(рис.9).

Парафіяльні кірхи. Збудована у 1878 році кірха,
у Рожищі була зруйнована під час війни, у 1932 році
вона була відновлена без башти, у 1925 році для
храму був куплений орган із 16-звучними голосами
за 9000 злотих, у 1928 році вона була облаштована
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Рис. 10. Євангелічно-лютеранська кірха в Рожищі.
Загальний вигляд. Фото 1942 р.

Рис. 11. Євангелічно-лютеранська кірха у Володимирі-
Волинському. Сучасний вигляд.

Фото Н. Яцунової. 2013 р.

новими лавами, у 1929 році-двома дзвонами, 1930
році знову була збудована церковна башта, у 1936
році відбувся ремонт інтер єру. Загальна вартість
робіт склала 65000 злотих, 95% власні внески
громади. Збудований у 1910 році будинок пастора, був
відремонтований у 1923 році [11].

Рожищенська кірха - приклад яскраво вираженої
цегляної неоготики в храмовому будівництві
волинських німців. Образ храму створювався витягнутим,
масивним об ємом будівлі, завершеним апсидою

Рис. 12. Євангелічно-лютеранська кірха в Костополі.
Опрацювання автора на основі матеріалів

«Народного календаря 1936р.».

і гранованою дзвоновою вежею. Особлива увага
в вигляді церковної будівлі відводилась дзвоновій
башті, що візуально сприймалась в перспективі
вулиці і головному фасаду, що був найбільш
декорований. Планувальна схема відповідала тричас-
тинному розподілу прямокутного плану на нартекс,
наву і пресвітерій. Силуетна композиція головного
фасаду кірхи набуває підкреслену вертикаль за
рахунок витягнутого баштового об єму, дрібнення
мас, візуального зменшення щільності форм «до
верху». Під час Другої світової війни кірха була
зруйнована та не відбудована (рис. 10).

Нова кірха у Володимирі-Волинському
збудована та урочисто відкрита 16.10.1927 року після трьох
років будівництва (рис. 11). Вартість будівництва
склала 85000 злотих. Збудований новий будинок
пастора [11].

Німецький храм, збудований в стилі цегляної
неоготики, на щастя зберігся до нашого часу і
знаходиться в хорошому стані. Пам ятка архітектури
місцевого значення. Фасад кірхи виглядає досить
грубо, практично відсутні членування. Особливою
прикрасою будівлі є видовжені, великих розмірів,
стрільчасті вікна та восьмигранний шпиль дзвонової
вежі. Завдяки своїм значним габаритам німецька
кірха і сьогодні являється однією з домінант у
міському середовищі Володимира-Волинського. Зараз це
греко-католицький собор Св. Иосафата Кунцевича.

У 1925-1926 роках збудовано нову лютеранську
кірху в Костополі (рис. 12), урочисте відкриття
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якої відбулось 24 жовтня 1926 року. Вартість
будівництва склала біля 40000 злотих. У 1937 році
розпочалось будівництво будинку пастора,
закінчилось перед початком Другої світової війни [11].
Церква в Костополі була найбільшим дерев яним
храмом німців на території Волині. Зі старого фото
та рисунку, зробленого на основі матеріалів
«Народного календаря» 1936 року, видно, що головною
домінантою будівлі була чотирьохрівнева дзвонова
вежа та шпиль шатрової покрівлі, що здіймався
високо в небо.

Проведене дослідження дозволило представити
модель трансляції та стабільного саморозвитку
німецької етнічної архітектурно-будівельної
культури. На всіх етапах розвиток архітектури поселень

волинських німців визначався балансом трьох
складових: потенціалом самого національного

співтовариства («привнесений» Традиціоналізм);
характером та інтенсивністю відносин колоністів з
сусідніми етнічними групами; ступенем втручання
адміністрації та інших державних інститутів.

Яскравим проявом національних традицій та
віросповідання вимушених поселенців стає кірха,
побудована в неоготичному стилі. Ідейно-художній,
релігійно-символічний лад «готики» більшою

мірою сприяє вираженню конфесійної приналежності
поселенців. В ній найбільш чітко проявляється
«архітектурний симбіоз» стилістичного,

планувального та об>ємно-просторового рішень, формуючий
образно-художній лад західно-християнського храму.
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В статті розглядаються малодосліджені аспекти історії храмобудування волинських німців у міжвоєнний
період. Констатується, що волинські німці в переважній більшості були лютеранами, хоча зрідка
зустрічались інші конфесії. Увага акцентується на зведенні общинних споруд: парафіяльних і філіальних храмів,
молитовних будинків, шкіл, пасторатів, цвинтарних каплиць та інших будівель, при будівництві яких
переселенці спиралися на стійкі поняття про їх просторові моделі і способи внутрішнього устрою.

This article deals with unexplored aspects of the temples construction history of Volynian Germans in Inter-War
period. It is noted that the Volyn Germans overwhelmingly were Lutherans, though occasionally met other religious
denominations. The attention is focused on the construction of community buildings: the parish and affiliated
churches, houses of worship, schools, parsonage, cemetery chapels and other buildings in construction of which the
settlers relied on their stable, a priori notion of their spatial patterns and the internal structure.
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