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книга про близько 125-річну історію (1814-1940 рр.) німецьких 
колоній на північному заході Чорноморського узбережжя розповідає 
про походження Бессарабських німців, їхню сільську культуру, що 
характеризується місцевою автономією та протестантською етикою, 
а також їхнє співіснування з іншими національностями, такими як 
румуни, українці, росіяни, євреї та болгари. книга завершується 
описом сучасної ситуації в колишній Бессарабії. 

Das Buch über die gut 125-jährige Vergangenheit (1814–1940) der deut-
schen Kolonien an der nordwestlichen schwarzmeerküste beschreibt 
die herkunft der Bessarabiendeutschen, ihre von lokaler Autonomie und 
protestantischer ethik geprägte ländliche Kultur sowie das Zusammen-
leben mit den anderen nationalitäten wie rumänen, ukrainern, russen, 
Juden und Bulgaren. Das Buch schließt mit einem Ausblick auf die heutige 
situation im ehemaligen Bessarabien.

англо-американськомовне видання Amerikanische Ausgabe
Bessarabia 
German Colonists on the Black Sea
Fargo 2011

румунськомовне видання rumänischsprachige Ausgabe
Basarabie
Coloniştii germani de la Marea Neagră
chişinău 2014

російськомовне видання russischsprachige Ausgabe
Бессарабия
Немецкие колонисты в Причерноморье 
Одесса 2016  

«Німецький культурний форум Східна Європа» (Deutsches 
Kulturforum östliches europa) займається посередництвом 
щодо поширення інформації про німецьку культури та історію 
східної Європи. У центрі уваги знаходяться всі регіони, в яких 
проживали або досі проживають німці. разом із партнерами з 
німеччини та із-за кордону «культурний форум» організовує 
виставки та освітні заходи. У Потсдамській бібліотеці Східної 
Європи публікуються наукові видання, ілюстровані книги та 
культурні путівники. 

«культурний форум» має підтримку в особі Уповноваженої 
Федерального уряду щодо культури та зМі на основі рішення 
німецького Бундестаґу.

Das „Deutsche Kulturforum östliches Europa“ engagiert sich 
für die Vermittlung deutscher Kultur und geschichte des östlichen 
europa. Dabei sind alle jene regionen im Blick, in denen Deutsche 
gelebt haben oder bis heute leben. Zusammen mit partnern aus 
dem in- und Ausland organisiert das Kulturforum Ausstellungen 
und Veranstaltungen. in seiner Potsdamer Bibliothek östliches 
Europa erscheinen sachbücher, Bildbände und Kulturreiseführer. 

Das Kulturforum wird gefördert von der Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages. 

Організатори Veranstalter
Берлінський вільний університет 
Freie universität Berlin
Організація Бессарабських німців, зареєстроване об‘єднання 
Bessarabiendeutscher Verein e.V. 
німецький культурний форум східна Європа 
Deutsches Kulturforum östliches europa

Виставка підтримується
Die Ausstellung wird unterstützt von

Bessarabiendeutscher 
Verein e. V.
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час роботи: пн-пт, з 09.00 до 18.00 год. 
Öffnungszeiten: mo - Fr 9 bis 18 Uhr

Відкриття: 
в понеділок, 20 листопада 2017 року, о 16.00 год.

привітання
Професор Алла Паславська, доктор філологічних 
наук, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та 
перекладу Львівського національного університету 
імені івана Франка
Ґюнтер Фослєр, голова організації Бессарабських 
німців, зареєстроване об‘єднання 

презентація книги та передмова до виставки
Доктор габілітований Уте Шмідт, Берлінський 
вільний університет

Eröffnung: Montag, 20. November 2017 • 16 Uhr

grußworte
Prof. Dr.  Alla Paslavs’ka, lehrstuhlleiterin für internationale 
Kommunikation und Übersetzungswissenschaft an der 
nationalen ivan Franko-universität lemberg
Günther Vossler, Vorsitzender des Bessarabiendeutschen 
Vereins e.V. 

Buchvorstellung und einführung in die Ausstellung
PD Dr. Ute Schmidt, Freie universität Berlin

сьогодні Бессарабія частково належить Україні, 
частково республіці Молдова. цей регіон сьогодні 
перебуває в центрі міжнародної уваги. В обох країнах 
знову з‘явилася прихована історія, в тому числі й 
історія німецької меншини. 

У 1812 році російський цар Олександр i запросив 
німецьких колоністів поселитися в Бессарабії, 
обіцяючи їм землю і свободу. іммігранти приїхали 
переважно з Південно-західної німеччини та з Пруссії. 
Протягом усієї своєї 125-річної історії поселення, 
німці створили тут процвітаюче співтовариство, яке 
характеризувалося місцевою автономією і релігійно-
благочесною етикою. невеликою меншиною в 
барвистому розмаїтті етнічних і релігійних громад, 
вони жили з молдаванами, росіянами, українцями, 
болгарами, євреями та іншими етнічними групами в 
мирному сусідтсві. Під час Першої світової війни вони 
ледь врятувалися від депортації до сибіру. У 1918 році 
Бессарабія опинилася під румунським пануванням. 
У 1940 році в результаті німецько-радянського пакту 
про ненапад («пакт Молотова-ріббентропа», 1939 р.), 
93.500 німців з Бессарабії були переселеними та в 
1941-42 роках заселеними, в основному, на території 
окупованої Польщі. на початку 1945 року вони були 
вимушені втікати і влаштувати нове життя в розділені 
після війни німеччині. 

Bessarabien gehört heute teils zur ukraine, teils zur re-
publik Moldau. Diese region ist gegenwärtig im Fokus 
der internationalen Aufmerksamkeit. in beiden län-
dern stößt die Wiederentdeckung der verschütteten 
geschichte, darunter auch die der deutschen Minder-
heit, auf großes interesse.

im Jahr 1812 lud Zar Alexander i. deutsche siedler ein, 
sich in Bessarabien niederzulassen, und versprach ihnen
land und Freiheitsrechte. Die einwanderer stammten
überwiegend aus südwestdeutschland und aus preu-
ßen. im laufe ihrer 125-jährigen siedlungsgeschichte 
entwickelten die Deutschen hier ein prosperierendes 
gemeinwesen, das durch lokale Autonomie und eine re-
ligiös-pietistisch grundierte ethik geprägt war. Als klei-
ne Minderheit in einer bunten Vielfalt ethnischer und 
religiöser gemeinschaften lebten sie mit Moldauern, 
russen, ukrainern, Bulgaren, Juden und anderen grup-
pen in friedlicher nachbarschaft. Während des ersten 
Weltkrieges entgingen sie nur knapp der Deportation 
nach sibirien. 1918 kam Bessarabien unter rumänische 
oberhoheit. 1940 wurden, als Folge des deutsch-sow-
jetischen nichtangriffspaktes (»Molotow-ribbentrop-
pakt« 1939), 93 500 Deutsche aus Bessarabien ausge-
siedelt und 1941/42 größtenteils im besetzten polen 
angesiedelt. Anfang 1945 mussten sie flüchten und sich 
im geteilten Deutschland eine neue existenz schaffen.


