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ЦЕРКВИ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ  
У ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ 

 

У  другій половині XVIII ст. Російська імперія значно 
розширила свої кордони у західному й південному 

напрямах. Після двох переможних воєн з Туреччиною було 
приєднано Північне Причорномор’я. При цьому царизм обрав 
своєрідну політику закріплення відносно добре освоєних величезних 
територій. Щоб позбутися волелюбних корінних мешканців та 
отримати вдячних і покірних вірнопідданих, проводилося 
насильницьке переселення народів, їх геноцид, внаслідок чого 
запорожці опинилися за Дунаєм, кримські греки й вірмени – на 
північних берегах Азовського моря і Дону, а ногайці та десятки тисяч 
татар втекли у турецькі володіння. Для найскорішого заселення 
спустілого краю не застосовувалося репресій до втікачів-кріпаків, 
надавалися різні позики і пільги переселенцям, активно залучалися 
іноземні колоністи. Але, незважаючи на різноманіт-ність засобів і 
методів, величезні капіталовкладення, освоєння земель розтяглося на 
ціле століття. 

Особливо велике значення в заселенні краю і його економічному 
піднесенні мала німецька колонізація, що розпочалася згідно з 
царським маніфестом 1785 р. [1]. У 1789 р. у Хортицькому урочищі 
Катеринославської губернії 8 колоній (Хортиця, Розенталь, Ейнлаге, 
Кроневейде, Нойєнбург та інші) склали округ, який у 1827 р. вже 
нараховував 29 колоній з 9 тис. поселенців. Ці процеси значно 
прискорилися на початку XIX ст. У районі р. Молочні Води меноніти 
в 1804-1806 рр. заснували 17 невеликих сіл, у 1806-1822 рр. – ще 16 
[2]. Також у кінці XVIII ст. на південь України почали перебиратися 
німці з Пруссії та Баварії. В перші роки XIX ст. їм відводили землі на 
берегах річок Молочні Води і Дніпро. Друга хвиля спостерігалася в 
1816-1817 рр., з Південної Німеччини прибуло більше 10 тис. чоловік. 

У 1803-1804 рр. в Херсонській губернії осіло близько 7 тис. осіб 
та створені колонії Люстдорф біля Одеси, Лібентальський, Глюк-
стальський й Березанський колоністські округи. Окрім німців, тут 
жили поляки, угорці, французи. Німцями поповнювалися також 
розташовані на Дніпрі Йозефсталь і так звані “Шведські колонії”. В 
Катеринославській губернії неподалік від грецьких сіл, на схід від р. 



391 

Мокрі Яли, оселилися прусські німці, поляки й чехи, що в 1823 р. 
жили в 17 селищах. Три колонії в 1822 р. виникли на р. Берда, ще 
кілька німецьких сіл (Розенталь, Кроненталь та інші) з’явилися 
поблизу Сімферополя. В 1805 р. недалеко від Феодосії було 
з а с н о в а н о  
с. Цюрихталь, яке незабаром стало центром невеликого округу, що 
включав у себе Судак, Герцберг й Гейльбрунн, де в 1820 р. 
нараховувалося 145 сімей. Згідно з указом 1828 р. були засновані 
колонії з німецьких селян герцогства Ангальт-Кетенського [3]. 

У цілому німецька колонізація в Південній Україні дуже добре 
досліджена дореволюційними, совєтськими і германськими 
істориками, етнографами, соціологами, економістами і навіть 
мовознавцями. Лише зовсім невивченою залишається архітектурна 
творчість колоністів, забудова їх селищ, особливості житлових 
будинків, громадських споруд. Найяскравішими з останніх були 
храми, оскільки саме їх архітектура повинна була відображати 
духовні потреби громад. 

У перші роки існування кожної німецької колонії закладалися 
невеликі молитовні приміщення. З часом колоністи багатіли і на 
кошти громади створювали муровані храми, в яких втілювалися не 
тільки художні смаки й стильові концепції епохи, а й зберігалися 
споконвічні принципи організації інтер’єрів і основи побудови 
зовнішніх мас, зумовлені національними ознаками і характером 
віросповідання. В цьому діалектичному поєднанні нового зі старим, 
сучасного з традиційним і формувалася суть архітектурного образу 
як окремого храму, так і всієї сукупності культових споруд. 

Однією з перших монументальних будівель стала спроектована 
в 1817 р. церква в колонії Ландау, розташованій недалеко від Одеси 
[4]. Основою споруди була витягнута по поздовжній осі прямокутна 
в плані зала з плоским перекриттям. З північного й південного боків 
у наос вели входи, фланковані прямокутними вікнами. Крім того, 
приміщення освітлювалося розташованими у верхній зоні великими 
сегментоподібними, так званими термальними, вікнами. Західна 
частина зали збагачувалася емпорами, що підтримувалися чотирма 
масивними колонами доричного ордеру. До цієї частини наоса 
прилягав нартекс, який складався з хрестоподібного у плані 
приміщення і двох інших з боків, в одному з яких знаходилися сходи 
для підйому на емпори і дзвіницю. Остання розміщалася над 
центральною частиною нартексу й являла собою постамент, який ніс 
дві паралельні стіни, об’єднані циліндричним склепінням. Торці цих 
стін і їх фланги вирішувалися у вигляді пілястр доричного ордеру. 
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Над двосхилою покрівлею знову був влаштований постамент, що 
підтримував базу й главку з хрестом. 

Фасади витримувалися в дусі ампіру. Стіни призматичного об’єму 
по горизонталі розділялися гуртом, під яким нижні частини 
оброблялися квадровим рустом. У центрі головного торцевого 
фасаду розміщена велика півциркульна ніша з прямокутним дверним 
прорізом і сегментоподібним вікном, що своєю формою і 
профілюванням архівольта перегукувалася з арковим прольотом 
дзвіниці. Верхня частина торцевого фасаду оброблена дощатим 
рустом. Завершена композиція трикутним фронтоном, обрамованим 
карнизом на мутулах. У тому ж ключі, але скромніше, без трикутного 
фронту, вирішено протилежний торцевий фасад, прорізаний у верх-
ній частині лише термальним вікном. На бокових фасадах завдяки 
різній фактурі чітко розрізнені нартекс і наос. Перший завершено 
дзвіницею, а верхня частина його стіни оформлена дощатим рустом, 
в той час як стіна наоса над гуртом гладка і три термальні вікна тут 
навіть не мають архівольтів. Такі відмінності, однак, не позбавляють 
споруду цілісності. Незважаючи на невеликі розміри, церква 
відзначається монументальністю, урочистістю й гармонією 
небагатомовних пластичних елементів. 

Зальний тип храму передбачався і для римо-католицького 
костьолу в колонії Йосифсталь, спроектованого архітектором 
Вітгартом у 1853 р. [5]. Однак у його вигляді вже чітко визначалися 
тенденції стилізації, зумовлені ідеями архітектурного романтизму, 
під прапором якого в середині XIX ст. руйнувалися доктрини 
класицизму й ампіру. В інтер’єрі тут, як і в лютеранській церкві у 
Ландау, домінувала простора зала, куди можна було потрапити через 
двері на бокових фасадах і через головний вхід з нартексу. Однак її 
планувально-просторова структура ускладнена. Тепер вівтарна 
частина вирішена у вигляді напівциркульної в плані апсиди з хором, 
із боків від якого влаштовані приміщення для ритуальних речей. 
Перед нартексом також зроблені емпори. Але вони отримали 
трапецієподібний у плані виступ у центрі та підтримувалися вже не 
кам’яними колонами, а дерев’яними стовпами. З боків від 
квадратного у плані нартексу також знаходилися два приміщення, 
одне з яких призначалося для сходів, що ними піднімалися на емпори 
і дзвіницю. 

Зовні композиція церкви побудована на зіставленні 
розпластаного над землею, масивного призматичного об’єму з 
вертикаллю дзвіниці. Бокові стіни храму оброблені фільончастими 
пілястрами, що нагадували контрфорси. А сформовані таким чином 
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прясла прорізані високими вікнами, стрункість яких посилена 
стрілчастими завершеннями, підкресленими архівольтами. Сім 
отворів на кожному з бокових фасадів створювали строго 
симетричну композицію, що тактовно акцентувалася такими ж 
отворами приміщень, розташованими з боків від хору і нартексу. 
Ритм пілястр і стрілчастих вікон об’єднано оригінальним 
антаблементом, який складається з профільованого карнизу і фризу, 
оформленого аркатурою і вінками. 

Симетрія притаманна і торцевим фасадам. На східному в 
середині виділяється напівциліндрична апсида з нішею у центрі і 
двома вікнами з боків. Вона фланкована прямокутними в плані 
приміщеннями, стіни яких прорізані такими ж стрілчастими вікнами. 
Найбагатше вирішувався головний фасад, побудований за допомогою 
тих же пластичних засобів. Тільки тепер середня частина виступає у 
вигляді невеличкого ризаліту, який у центрі прорізаний широкими 
дверима зі стрілчастим вікном над ними, що об’єднані перспективним 
профільованим порталом. Центральна вісь додатково акцентована 
вгорі круглою нішею зі скульптурним бюстом та лучковим 
антаблементом, фриз якого оброблено лише ліпними вінками. Над 
ними здіймається дзвіниця з такими ж за формою, але трохи більшими 
за розмірами стрілчастими вікнами та аркатурним фризом ан-
таблементу. Увінчана вся фасадна композиція високим струнким 
шпилем з кулею й хрестом угорі. 

Якщо церква в Йосифсталі свідчила про бажання збагатити чіткі 
геометричні форми готичними і бароковими пластичними 
елементами, то тенденції романтизму середини XIX ст. у Криму 
виявлялися у прагненні відродити стародавні еллінські композиційні 
засоби. Прикладом є католицька церква у Керчі, збудована в 1840 р. 
[6]. Розташована біля парадних Мітрідатських сходів, вона являла 
собою призматичний об’єм з чотириколонним портиком доричного 
ордеру на торцевому фасаді. Тим самим застосовувалася композиція 
античного простиля, яка ще раніше рекомендувалася для вживання в 
альбомі “зразкових” проектів храмів [7]. 

Як відомо, німці в Південній Україні розселялися не тільки у 
сільській місцевості, де своєю невтомною працею створювали 
заможні колонії, а й у містах. Тут вони також жили компактними 
групами, займаючи окремі квартали або вулиці, що підтверджує 
давня топоніміка. Деякі вулиці в Одесі, Миколаєві та інших містах 
називалися Німецькими. 

Одеські німці раніше за керченських збудували свою церкву. 
Для лютеранської кірхи св. Павла було виділено велику ділянку на 
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великому майдані у створі Дворянської вулиці (тепер Петра 
Великого). Будівництво здійснювалося в 1828-1834 рр. за проектом і 
під керівництвом архітектора Ф.Боффо [8]. Ним же була 
спроектована огорожа навколо площі, зведена в 1828 р. У наступні 
роки на цій ділянці Ф.Боффо збудував ще кілька навчальних і служ-
бових споруд для лютеранської общини [9]. Уявлення про первісний 
вигляд кірхи дають архівні матеріали, старовинні гравюри [10]. 

Для цього храму використана не зальна, а базилікальна 
структура. В інтер’єрі домінував широкий центральний неф, з боків 
його обрамовували вужчі і нижчі, по горизонталі розділені емпорами. 
Це зумовило й зовнішній вигляд споруди, вирішеної лаконічним 
призматичним об’ємом з вальмовим дахом і виконаної в досить 
стриманих формах романського стилю. Для освітлення внутрішнього 
простору з боків влаштувалися два яруси вікон, з яких верхні були 
крупнішими і дістали стрілчасті завершення. До північно-східної 
стіни молитовного приміщення прилягав такий же за висотою 
нартекс. Над його центральною частиною було поставлено досить 
струнку, восьмигранну в плані вежу для дзвонів. Її чотири основні 
грані прорізані напівциркульними отворами, площини зрізаних кутів 
оформлені фільонками. Імпости арок з’єднувалися горизонтальною 
тягою, якій вторив карниз на кронштейнах. Над ярусом дзвіниці 
здіймався восьмигранний ліхтарик з напівциркулярними вікнами, що 
органічно переходив у стрункий шпиль, увінчаний банькою з 
хрестом. Головний вхід у кірху виділявся ошатним портиком 
коринфського ордеру. Встановлені на східчастий стереобат, шість 
струнких колон несли антаблемент і трикутний фронтон. Портик з 
дзвіницею й шпилем ефектно замикав перспективу Дворянської 
в у л и ц і .  О д н а к  в и к о н а н и й  у  д у с і  а м п і р у  
портик все ж погано узгоджувався з бароковими формами дзвіниці та 
романськими самого храму. 

Проіснувавши 65 років, споруда занепала. В 1893 р. провели 
конкурс серед місцевих зодчих на кращий проект, а в 1895-1896 рр. 
під керівництвом архітектор Г.Шеврембрандта кірху цілком 
перебудували з частковим використанням колишніх конструкцій 
[11]. Стіни храму отримали більшу висоту і були укріплені 
контрфорсами. Чітко окреслено наличники і архівольти віконних 
отворів та профілю карнизу, що підтримується кронштейнами. 
Замість вальмового даху влаштовано високий двосхилий з ярусами 
слухових вікон на тлі червоної черепиці. Щоб зробити храм 
місткішим (розраховувався на 1200 осіб), було значно розвинено 
вівтарну частину: до храму прибудували грановану апсиду. Її 
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фланкували дві призматичні башти з “колючими” шпилястими 
завершеннями кожного з чотирьох боків, які органічно увінчувалися 
вкритими черепицею шпилями. Біля підніжжя башт були 
прибудовані кам’яні невеликі службові приміщення і ґанки із 
східчастими маршами, що надавало південно-західному фасадові 
особливу мальовничість і пластичність. 

Частково були збережені кам’яні стіни дзвіниці, міцність яких 
посилили бетоном. Але архітектура цілком змінилася. Сама дзвіниця 
наполовину своєї висоти чітко “читалася” на тлі шпилястої торцевої 
стіни храму. Аркатурний карниз останньої тут повторювався ще 
двічі: у завершенні трикутного фронтону над арочним порталом 
головного входу та на другому плані – у карнизі першого поверху. 
Квадратна у плані вежа фланкована двома гранованими на флангах, і 
її різні за розмірами яруси високо вгорі завершені 
шпилястоподібними фронтонами. Замість колишнього дерев’яного 
шпилю споруджено кам’яний з візерунчастою черепичною 
покрівлею, яка прорізана двома ярусами слухових вікон. 

Повністю змінилася й архітектура інтер’єру. Він набув 
величності та урочистої простоти. Внутрішній простір визначається 
високим циліндричним склепінням над середнім нефом і просторими 
емпорами з боків, які влаштовані за широко розставленими дубовими 
колонами. Красива також загорожа балкону, що нависає над 
головним входом, яка мовби врівноважує розвинену і багатопланову 
вівтарну частину, розташовану навпроти. 

У стильовому відношенні будівля нагадує пам’ятки романського 
зодчества Німеччини. Про це свідчать і пропорції основних мас, і 
групування гострокінцевого об’єму храму з баштами навколо вівтаря 
та дзвіницею над входом, і чітко окреслені напівциркульні арки, і 
приземкуваті колони з рослинним декором капітелів, і та урочиста 
ваговитість, якою дихає кожна частина споруди. Особливо ефектна 
головна вежа, яка органічно виростає з масиву будівлі, що досягнуто 
східчастістю її мас і поступовим облегшенням у верхніх частинах. 
Разом з тим в архітектурі кірхи відбилися риси, притаманні кінцю 
XIX ст., коли М.Толвинський та інші зодчі намагалися створити так 
званий одеський стиль, застосовуючи місцеві матеріали (черепашник, 
цеглу та інше) і сполучаючи їх за кольором і фактурою. 

Базилікальна структура використовувалася і для сільських 
храмів. Характерним прикладом може бути євангелістська церква в 
колонії Гросслібенталь, спроектована в 1842 р. [12]. Вона 
передбачалася крупним призматичним об’ємом з двома вежами на 
торцевому західному фасаді. Основою інтер’єру стало просторе 
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молитовне приміщення, розділене двома рядами стовпів на три нефи. 
Вужчі крайні з’єднувалися вздовж західної стіни, створюючи м’який 
просторово-пластичний перехід до нартексу, влаштованого між 
двома квадратними в плані приміщення, де були сходи на емпори і 
дзвіниці. Досить розвиненою виявилася і східна частина, оскільки з 
боків від вівтаря містилися захристія й пресбітерій. 

Фасади церкви витримані у ренесансних формах. Гладкі стіни 
прорізані двома ярусами вікон. З них нижні – крупні, прямокутні, 
витягнуті по вертикалі, обрамовані наличниками й сандриками. Над 
ними розташовані горизонтально орієнтовані невеликі прорізи, також 
оформлені наличниками. Простінки оброблені пілястрами 
тосканського ордеру, що підтримують антаблемент, який опоясав 
усю будівлю. Масивному горизонтальному об’єму храму повинні 
були складати контраст дві вежі дзвіниць, що передбачалися у 
вигляді піднесених на п’єдесталах легких бельведерів з великими 
наскрізними арками. З боків вони оформлялися пілястровими 
портиками, а їх пірамідальні дахи увінчувалися баньками з хрестами. 

Храмове будівництво в німецьких колоніях продовжувалось і в 
кінці XIX ст. Рідко це були нові церкви, переважно ж 
перебудовувалися невеличкі, що існували раніше. Це сталося, як вже 
зазначалося, з лютеранською кірхою в Одесі. Там же в 1851 р. на вул. 
Херсонській, біля її перетину з Преображенською, було зведено 
євангелістсько-реформатську церкву. Через чотири десятиліття вона 
зістарілася і в 1892 р. В.Шретер, один з провідних петербурзьких 
зодчих, склав проект нової будівлі [13]. Його здійснили в 1895 р. під 
керівництвом архітектора Х.Скведера і наглядом архітектора 
О.Бернардацці. При будівництві вперше використовувався 
трамбований бетон та інші конструктивно-технічні досягнення, які 
пізніше вживалися при зведенні нової біржі та інших споруд. Оздоблення 
інтер’єрів завершилося в 1896 р. [14]. 

Вирішена призматичним об’ємом і завершена високим 
двосхилим дахом, споруда виконана з використанням стильових 
форм німецької готики. Церкву включено в щільну периметральну 
забудову кварталу з влаштуванням головного входу збоку, через що 
основне значення отримав боковий фасад. Його виразність досягнута 
підкресленою асиметричністю побудови, динамічними 
завершеннями гостроверхих дахів і башти зі шпилем, що формують 
напружений силует, а на самій фасадній площині – контрастним 
сполученням цегляної маси і різних за розмірами вікон, насичених за 
тоном червоних стін і черепиці на даху із сріблясто-сіроватими 
бетонними деталями. Ця барвиста й мальовнича композиція 
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упорядкована масштабним зів ставленням співмірних з людиною 
нижніх вікон і вхідного порталу з крупними прорізами вгорі, ясними 
ритмічними побудовами і чергуванням основних пластичних 
елементів, чіткістю вертикальних та горизонтальних ліній. Нарешті, 
особливістю фасаду є правдиве відображення в його формах 
внутрішньої структури храму: нижній поверх і невеликі вікна 
відзначають положення службових приміщень, високий другий 
поверх і крупні прорізи – молитовного залу, а портал, три прорізи і 
кругла роза зі щипцем – вхідного вестибюля і нартексу перед залом. 

Однією з найцікавіших споруд була лютеранська церква в 
німецькій колонії Фріденсталь у Бессарабській області [15]. Її 
збудували в 1899 р. за проектом Г.Шеврембрандта, німця за 
походженням, який на зламі XIX-XX ст. працював в Одесі, де 
створив чимало виразних за архітектурою житлових будинків і 
громадських споруд. Своєю плановою організацією церква суттєво 
відрізняється від інших храмів, які звичайно мали зальну структуру, 
іноді – базилікальну. Це була хрестова в плані безстовпна споруда; 
архітектор орієнтувався на будівлі раннього середньовіччя та 
романської доби (церква у Шварцрейндорфі біля Кельна). Два 
призматичні об’єми з високими гострокінцевими дахами 
перетинаються під прямим кутом, над середохресттям здіймається 
висока вежа. Широкий торець кожного з рамен відзначається 
масивністю, що досягається пануванням кам’яних площин, які в 
центрі прорізаються масштабно невеликим трійним вікном унизу, 
круглою розою посередині та спарованим віконцем угорі. Ці трохи 
приземкуваті об’єми контрастно відтіняються вертикаллю 
центральної вежі. У своїй верхній зоні вона облегшена арковою 
галереєю. Вінчає всю композицію стрункий восьмигранний шпиль, 
якому на кутах вторять чотири маленькі шпилі – мотив, запозичений 
зодчим із спадщини української і молдавської народної архітектури. 
В кутах між гілками планового хреста були влаштовані вхідні ґанки 
зі східчастими маршами. Це позбавляло храм головного фасаду і 
надавало композиції особливої скульптурності. До одного з торців 
церкви була прибудована невелика одноповерхова школа з високим 
черепичним дахом, форма якого нагадувала і українські хати, і 
селянські будинки Німеччини романської доби. В цілому, облицьо-
вана грубим черепашниковим вапняком, вкрита червоною 
черепицею, надзвичайно пластична споруда відзначається 
напруженим силуетом та яскравим і незабутнім архітектурним 
образом. 
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Виконані на високому художньому рівні, відповідаючи 
передовим стильовим концепціям сучасності, церкви німецьких 
колоністів зберігали національну своєрідність і в той же час стали 
однією з цікавих сторінок історії архітектури України. 
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