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Стаття присвячена висвітленню питання особливостей поховальних 

традицій меннонітського населення Хортицьких колоній на основі 

мемуарних джерел. Автор виділяє основні риси (етапи) подій, пов’язаних з 

діями громади по відношенню до її померлого члена. Даний огляд є досить 

побіжним, і спрямований на попередню розробку уявлення про загальну схему 

явища, котре розглядається в дослідженні. 

Ключові слова: Хортицькі менноніти, гімни, служба, церемонія, 

пастор, фаспа. 

This article is devoted to the issue of the peculiarities of the burial traditions 

of the Mennonite population of the Chortitza colonies on the basis of mostly 

memoir sources. The author appoints the main features (stages) of events related 

to the actions of the community in relation to its deceased member. This review is 

quite brief, and aims to pre-develop an idea of the general scheme of the 

phenomenon, which is considered in the research. 

Key words: Chortitza mennonites, hymns, service, ceremony, Aeltester, 

Faspa. 

Проблематика вивчення окресленого предмету важлива, насамперед, 

для послідовного відновлення однієї з важливих побутових складових 

ментальності специфічної етно-релігійної громади, котра протягом майже 

півтора століття була нашими сусідами. Радянський, а часом і 

пострадянський, міф про надзвичайну ізольованість меннонітів та їх 

«зневагу» до українського населення Півдня України категорично заважає 
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повноцінному дослідженню нашої власної історії, важливою складовою 

котрої була меннонітська культурна, економічна та соціальна спадщина. 

Таким чином, вивчення поховальних традицій цієї специфічної групи 

дозволяє проводити глибші дослідження як їх впливу на місцеве населення, 

так і матеріальних решток культури меннонітів. 

Дана стаття має на меті, окрім створення оглядової схеми поховальних 

традицій, притаманних Хортицьким меннонітам, визначити також їх 

відмінності від подібних практик місцевого населення та окреслити загальні 

риси ставлення колоністів до смерті всередині громади та віддання останньої 

шани. 

Питання смерті є звичним та природнім для будь-якої громади. Людина 

смертна, і її зустріч з невідворотним кінцем є частиною світогляду, традиції й 

обряду. Таким чином, слід розуміти, що на особливості поховальної традиції 

та обрядовості впливає перебування індивіда в певному оточенні та 

приналежність до конкретної вродженої чи набутої моделі поведінки в 

традиційних ситуаціях, коли члени спільноти гуртуються довкола події, яка є 

важливою і для індивіда, і для громади. 

Звертаючись саме до меннонітських традицій поховання варто 

зазначити, що це, здебільшого, наслідки вчення, що входить в християнську 

орбіту. Тобто, ми маємо справу з інгумацією, обрядовим співом, 

поминальною традицією та похованням тіла орієнтовно на схід. Наведені 

загальні риси дають змогу досліднику окреслити певне коло базових явищ, 

притаманних культурі, котра вивчається. Проте, дане дослідження часом 

наголошуватиме на відмінних рисах, притаманних саме певній релігійній 

громаді, в певний час, у певній місцевості. А саме, щодо Хортицьких 

меннонітів ХІХ-ХХ ст. 

Означивши територію та часові межі дослідження, зазначимо, що 

взагалі найдавнішим підтвердженим похованням, здійсненим з 
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використанням певної обрядовості, вважається тіло, поховане в печері Скул 

(Ізраїль) і датується воно 130 тисячами років тому [6]. 

Ставлення саме меннонітів до поховальних обрядів та церемоній і 

дотепер залишається доволі серйозним. Це необхідне дійство, котре виявляє 

повагу та любов до людини, яка пішла з життя. 

Існують певні спільні та сталі риси в традиційній протестантській 

обрядовості. Проте є місце варіаціям, пов’язаним етнічним походженням та 

індивідуальними вподобаннями. 

В Керівництві для Старійшин та Пасторів менонітських поселень в 

Росії, опублікованому 1911 року в Бердянську подаються рекомендації щодо 

організації та проведення поховальної церемонії (Додаток А). В цьому 

джерелі є також повний текст пропонованої молитви над заритою вже 

могилою [4, с. 65]. 

Також цікавим є питання посмертного фотографування. Існувала 

доволі стала традиція знімків родини біля відкритої труни з небіжчиком як 

створення своєрідного меморіалу, віддавання данини шани й пам’яті 

померлому востаннє. Родинні альбоми жителів навіть віддалених від Хортиці 

й інших великих поселень містять подібні зображення, котрі разом з іншими 

документами перевозилися крізь випробування міграцій, таборів та війн. 

Щодо прощання при відкритій труні, то подібний звичай зберігався до 

середини ХХ століття в менонітських громадах Канади та США. Помічено 

випадки, коли в подальші роки церемонії проводилися при закритому 

небіжчикові, проте кришка труни відкривалася для літніх родичів, котрі 

приїздили здалеку для прощання. Ставалося, що старші представники родини 

померлого відмовлялися приходити на церемонії при закритій труні. 

Враховуючи майже повну відсутність повноцінних досліджень 

зазначеного феномену вважаємо за потрібне спершу ознайомити з 

джерелами, котрі, власне, й формулюватимуть подальшу лінію вивчення 

явища поховальних традицій Хортицькі меннонітів. 
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Отже, розглянувши фрагменти зі спогадів священника (пастора) та 

вчителя Якова Давидовича Еппа (1820-1890) (Додаток Б) можемо побачити 

факти присутності автора на церемоніях прощання ще в період коли він не 

вів церковні служби. На одній з них зафіксоване виконання гімну «Христос – 

моє життя», і подальший супровід небіжчика пішою ходою з залученням возу 

для транспортування труни іншими вокальними творами релігійного змісту. 

Далі є згадки про те, що пастор читає молитву над ще відкритою труною на 

кладовищі, а потім громада молиться самотужки подумки. Цікавим також є 

факт традиційної фіксації точного віку померлого, враховуючи роки, місяці 

та навіть дні. [2]. 

Надалі, в щоденнику коваля Абрагама Классена (1859-1933) 

(Додаток В), котрий жив на острові Хортиця, є згадки про поховальні заходи, 

зокрема щодо які саме гімни виконувались та котра з частин Біблії 

використовувалась пастором для останнього слова. Ще показовим є факт 

закінчення урочистостей в приміщенні школи, бо, як відомо, колонія Острів 

Хортиця не мала власного церковного будинку, тому цю функцію виконував 

шкільний клас. [3]. 

А ось згадки з мемуарів вчительки Анни Зудерманн (1892-1982) 

(Додаток Г) пов’язані не лишень з дореволюційними часами, а й з періодом 

радянської влади 1920-1930-х років. В спогадах про батька пані Анна 

наводить факт збереження померлого на час підготовки до поховання на 

веранді, зрозуміло, для кращої збереженості тіла. Ще в джерелі наведені 

назви пісень, котрі виконувались при прощанні. Цікавим є наявність 

власного родового кладовища біля маєтку батька авторки. Зудерманн вказує, 

що традиційним було також відвідування поховальних церемоній багатьма 

родичами, навіть з інших населених пунктів. За радянської добий ж подібні 

заходи проводилися вже не в церковному приміщенні (молильний дім в 

Хортиці було закрито 1935 року). [10]. 
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Зі спогадів Давида Ремпеля (1899-1992) (Додаток Д), жителя Нижньої 

Хортиці, часів Громадянської війни та епідемії тифу ми можемо бачити, що в 

силу обставин похорон не могло відвідати багато бажаючих, що вважалось 

майже неприпустимим, та, зважаючи на ряд небезпек, таки прийнятним. 

Також наведено факт існування спеціальних запрошень на похорон, які 

друкувались (писались) та розповсюджувались серед родичів та знайомих, і в 

котрих було зазначено ім’я, десь, час та місце прощання. Ремпель розповідає, 

що після закінчення церемоній гості збирались в домі небіжчика та 

пригощались традиційною менонітською випічкою – цвайбаками [1, с. 314]. 

Також, звернувшись до спогадів Якова Янцена з колонії Руднервейде 

(Молочанський округ) (Додаток Е), можна дізнатись про попередні 

приготування до похорону, що традиційно тривали три дні. Зокрема, 

необхідно було забезпечити приміщення (часто це великий сарай, котрий 

прибирали для вищенаведених заходів), столи та лави для гостей, 

приготувати традиційні страви (м’ясо, мус, суп, хліб та цвайбаки, придбати й 

прикрасити труну, забезпечити максимальну збереженість тіла на час 

приготувань (обкладання льодом, зберігання у флігелі). Наведено також 

свідчення про фотографування з відкритою труною, що було широкою 

практикою [5]. 

Як і інші протестанти, менноніти вірять у спасіння через Ісуса Христа, 

надію на вічне життя та в небесне царство, де вони оселяться після смерті. 

Корисним буде провести паралелі з теперішнім станом поховальних 

традицій, зокрема, серед менонітів Канади. 

Так само похорон меннонітів може бути майже ідентичним більш 

звичному протестантському похорону. Хоча менноніти Старого Порядку 

(спільнота, котра відділилась у 1972-1901 рр. від меннонітської церкви, 

проживає здебільшого в Канаді і США та дотримується консервативних 

поглядів) все ще прагнуть до дуже простих домовленостей, менноніти 

використовують ті самі похоронні будинки та кладовища, що й інші. 
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Заупокійну службу зазвичай планують провести через три дні після смерті. 

Друзів та сусідів рекомендують брати участь у візитах, які, як правило, 

проводяться за один-два дні до похоронної служби. Місцевий директор 

похорону може допомогти у бальзамуванні та придбанні труни або 

використанні катафалки, хоча він чи вона, у традиційних церквах, не мають 

нічого спільного з домовленістю чи службою. 

Духовенство, яке може бути залучене до проведення ритуальних 

послуг, включає єпископів, старійшин та служителів. І візити, і похорони 

можуть проходити або в будинку сім’ї, або в церкві, або на похоронах. 

Однак, коли служби проводяться у церкві, може відбутися традиційна хода 

від будинку до церкви. Після служб відбувається процесія до кладовища для 

поховання [8]. 

Похорон меннонітів надзвичайно простий і не вимагає продуманих 

покупок або подій, запланованих у похоронній залі. 

Похоронну службу проводять єпископи, старости, служителі чи 

диякони громади, як правило, в церкві. Служба може тривати до двох годин і 

може включати розмовні або співані гімни, проповіді для втіхи та підтримки 

тих, хто вижив, нарікання про життя згідно Біблії та догматів віри меннонітів 

та скромні вираження поваги до померлих. Похорон менноніта не матиме 

надмірних похвал або квітів. Похвала навіть загиблого вважається 

марнославством, а квіти вважаються занадто декоративними та 

відволікаючими. Якщо тіло не було бальзамоване, служба проводитиметься 

із закритою труною. Після цього небіжчика везуть, кінною тягою чи в 

катафалку, на кладовище. Одягаються консервативно, щоб виявити повагу – 

до коліна або довше плаття з рукавами для жінок та простим темним 

костюмом для чоловіків. Розглядаються пожертви на благодійність замість 

квітів. 

Поховання відбувається в могилі, викопаній вручну. Кілька слів або 

благословень можуть бути сказані над могилою, і жмені землі можуть бути 
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кинуті на труну до заповнення могили. Простий надгробок над могилою – на 

ньому вигравіювано ім’я та народження, дати смерті померлого, але не 

містить біографічних відомостей, написів від близьких або цитат з Писань. 

Звичайні надгробні пам’ятники використовуються у відповідності з вірою 

про чесноти смирення. Більшість надгробків на кладовищі будуть подібними, 

якщо не однаковими. На деяких кладовищах великі природні камені або 

невеликі валуни можуть використовуватися як маркерні камені. Після цього 

друзі, родина та члени громади повертаються до будинку сім’ї, щоб 

поділитися їжею, приготованою іншими членами церкви. 

Лише в ХІХ столітті менноніти перейняли практику Реформаторської 

церкви щодо проведення пастором всієї похоронної служби. У першій 

половині XX століття в сільських зібраннях стало звичнішим проводити 

похоронну службу в церкві перед вступом. 

Німецькомовні іммігранти з Молочанських колоній принесли свою 

систему поселення на північноамериканські рівнини. Спочатку, як і в 

Україні, у кожному селі було своє кладовище, хоча деякі родини поховані на 

сімейних ділянках. Сільські кладовища Олександрополя, як правило, 

практикували поховання, відокремлені віком, з дитячими та дорослими 

рядами, в межах патрилінійних сімейних ділянок. 

Узагальнюючи попереднє вивчення згаданих джерел можна 

вибудувати наступну загальну схему: 

1. Смерть. 

Найчастіше випадки смерті серед колоністів були пов’язані з 

хворобами, тому зазвичай родина, доглядаючи хворого, могла відверто 

усвідомлювати сумну перспективу. Віддати останню, ще прижиттєву, шану 

збиралися всі найближчі родичі, сусіди. Хворого намагались не залишати 

наодинці. 

Також траплялись випадки раптової смерті від нещасних випадків. 

Попри те, що подібне ставалось не надто рідко (смерть при пологах, падіння 

https://gameo.org/index.php?title=Ukraine
https://gameo.org/index.php?title=Cemeteries
https://gameo.org/index.php?title=Alexanderwohl_(Molotschna_Mennonite_Settlement,_Zaporizhia_Oblast,_Ukraine)
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з коня, травмування сільгоспінвентарем, утоплення, пожежа, а в буремні 

1910-ті роки – часті вбивства), все рівно для ближніх це було великим 

ударом, саме через неможливість гідно попрощатись з людиною особисто. 

2. Підготовка тіла (миття та вдягання). 

Після того, як людина вмирала, її тіло одразу починали готувати до 

«останньої мандрівки». Як і в багатьох інших культурах, небіжчика омивали 

та вдягали відповідним чином. А саме, в темний костюм чи сукню, 

відповідно. Простежуються випадки, коли родина винаймала когось з 

громади для проведення відповідних процедур. 

3. Збереженість тіла. 

В силу природних обставин тіло небіжчика починало поступово 

розкладатись. А при умові, що поховальні заходи тривали три дні, цілком 

логічним було подбати про забезпечення умов, котрі уповільнили б цей 

процес. Таким чином, померлого клали в підвали й погреби, обкладали 

льодом, чи бальзамували. 

4. Розсилання запрошень на похорон. 

В щоденниках жителів Хортицьких колоній зустрічається згадка про 

традиційне запрошення на похорон. Так, у спогадах Давида Ремпеля з 

Нижньої Хортиці, це вкладений в чорний конверт чорний аркуш паперу з 

анотацією та списком запрошених. 

5. Розпорядник похорон. 

Родина обирає когось, хто в змозі проконтролювати й забезпечити всі 

належні приготування до цієї події, проведення всіх обрядів, обіду, 

прибирання та розпоряджень після похорону. 

6. Приготування до похорону та поховального обіду. 

Традиційно подібні заходи є важливою подією в житті громади й це 

зумовлює значну кількість запрошених гостей, котрі можуть прибувати, в 

тому числі, й здалеку. Саме тому зазвичай поховальні приготування 

тривають два дні.  
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- Саме в цей період готують страви для поховального обіду. Перед цим 

забивають худобу, запрошують помічників, збирають по сусідніх 

господарствах додаткові столи й лави. 

- Тоді ж прибирають помешкання для проведення в ньому церемонії й 

обіду. За умов великої кількості гостей часто для цієї мети обирали великий 

сарай, з котрого виносили реманент, влаштовували в ньому прибирання. 

- Готують транспортний засіб для перевезення небіжчика до церкви та 

на кладовище (віз, карета тощо). 

- Замовляють чи виготовляють труну. 

7. Прощання й відвідини. 

За умов зайнятості в господарчих або виробничих справах чи довгої 

дороги, бажаючі можуть приходити до будинку небіжчика для прощання і до 

офіційної церемонії. 

8. Вирішення справ померлого. 

Постійна зайнятість та традиційна працьовитість менонітських 

поселенців зумовлювала існування ситуацій, коли померлий не встигав 

доробити поточні справи чи заплановане на найближчий час. Те, що могло 

бути залагоджене силами родини чи інших членів громади, приводилось в 

порядок. Проте існували й такі речі, як перепис майна померлого господаря 

для подальшого традиційного аукціону, обрання тих, хто допомагатиме 

піклуватись про родину небіжчика та його господарство. 

9. Церемонія вдома. 

Як зазначалося раніше, офіційні поховальні заходи розпочинались на 

третій день з дня смерті й проводились, традиційно, в домі, де жив померлий. 

Церемонія проводилась пастором (предігер), старійшиною (елтестер) та 

дияконами. 

- Всі присутні співають гімни (їх вчать ще в школі). 

- Пастор співає поховальну пісню загального змісту. 

- Поховальна промова священника. 
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- Знову спів гімнів. 

10. Транспортування померлого на кладовище. 

Під загальний спів труну вантажать на підготовлений віз та в супроводі 

всіх присутніх везуть до місця поховання. 

11. Продовження церемонії на кладовищі. 

Біля виритої вручну могили труну знову відкривають і відбувається 

останнє прощання. Після цього труну закривають і опускають до могили. 

Бажаючі кидають грудочки землі. Пастор читає молитву і труну закопують 

під супровід гімнів та пісень. Гості збираються довкола могили для мовчазної 

молитви і потім повертаються до будинку померлого. 

12. Обід. 

В помешканні небіжчика родиною влаштовується поминальний обід, 

на котрому подаються традиційні страви по типу супу, каші та подібних 

щоденних звичних страв.  

13. Служба. 

Ще одна проповідь пастора. 

14. Промови та розмови про небіжчика. 

15. Вечірня кава (фаспа). 

Фаспа – традиційний меннонітський прийом їжі під час роботи чи в 

якості перекусу. Зазвичай це кава (кавовий напій), цвайбаки (меннонітська 

випічка у формі двох запечених куль), сир та холодне м’ясо. Як десерт 

додавалась частка фруктового варення (джему). 

16. Розмови й відпочинок. 

17. Закінчення поховальних заходів та урочистостей. 

Гості поступово розходяться або лишаються на ночівлю в будинку 

родини померлого. 

Ще однією особливістю поховальних традицій Хортицькі меннонітів та 

й меннонітів взагалі, вважається відсутність на поховальних заходах квітів, 
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присутність максимально стриманого та простого одягу на знак поваги до 

померлого. 

Традиційне проведення поховальних заходів протягом трьох днів, 

ймовірно, пов’язане з біблійним пророцтвом Христа, описаним в Євангелії 

від Матвія: «Розділ 12:38-40. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до 

Нього й сказали: Учителю, хочемо побачити ознаку від Тебе. А Ісус відповів 

їм: Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім 

ознаки пророка Йони. Як Йона перебув у середині китовій три дні і три ночі, 

так перебуде три дні та три ночі й Син Людський у серці землі (в перекладі 

Івана Огієнка)» [9]. Загальноприйнятим є те, що Христа розіп’яли в 

п’ятницю, а воскрес він вранці неділі Юдейської. Суботи в тодішній традиції 

відраховували згідно положення Місяця: молодий, перша чверть, Місяць у 

повні, третя чверть. Тобто конкретно Великодня субота тривала два сонячні 

дні. Це пояснює неточність між пророцтвом та звичним нам календарем. 

Отже, триденний строк, протягом котрого зазвичай тривають похорони, 

можна пояснити євангельською традицією смерті Ісуса Христа та його 

воскресіння на третій день. 

Отже, підсумовуючи, можна зробити наступні висновки: меннонітські 

поховальні традиції зазвичай не надто відрізнялись від християнських 

взагалі, а особливостями були співи гімнів, відсутність квітів, емоційна 

стриманість, відсутність вихвалянь покійного абощо. Тобто, дослідивши 

принаймні невелику кількість спогадів очевидців, можна реконструювати 

загальну модель поведінки меннонітської громади під час заходів, пов’язаних 

зі смертю члена цієї етно-релігійної групи. І вкладається вона у суто побутові 

практичні дії, тісно пов’язані зі сформованими особливостями 

протестантського віровчення менонітського спрямування. 
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причина; ти переносиш її до церкви. Святкування зазвичай відбувається 

наступним чином. Спочатку ви співаєте пісню, смертну пісню загального 

змісту. Основна думка про похоронну промову, що випливає, базується на 

слові Біблії. Вибір залишається на розсуд проповідника, якщо померлий або 

його родичі не висловили жодних побажань з цього приводу. Після 

похоронної проповіді один співає похоронну пісню, яка або слідує ідеям, 

розробленим у похоронній промові, або стосується смерті. За бажанням, 

після того, як труна буде винесена, проповідник скаже на труні пісню з 

Писання, яку треба вибрати так, щоб вона виражала емоції, пробуджені 

нинішнім випадком. Раз у раз супроводжує труну співом до церковного 

подвір’я. На могилі труну знову відкривають. Після останнього прощання з 

померлим труну закривають і опускають у могилу. Тепер функціонуючий 

міністр приходить на могилу і молиться приблизно так: «Ти земля, і знову 

маєш стати землею» ‒ ось як ти, о Боже великий, святий Боже, засудив 

загиблих людей на смерть. А той, кого ми тут закопуємо, сплатив своє. Але 

ваш дар благодаті – це вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Це 

дозволяє нам дивитися вгору від пилу до світлих царств вічності, де ви 

познайомите всіх, хто загинув у Христі Ісусі, бо в ньому всі ожили. О, нехай 

той, кого ми похоронимо, буде гідним дару благодаті у Христі Ісусі, і ми всі з 

ним. Тож спочивай, порох з порохом, поки Бог не підніме тебе через Христа 

до вічного блаженного життя. Амінь!. Поки могила прикривається, один 

співає могильну пісню. На закритій могилі гості збираються на мовчазну 

молитву і потім зазвичай повертаються до похоронного будинку, де їм 

подають невелику страву». В цьому джерелі є також повний текст 

пропонованої молитви над заритою вже могилою «Господи наш Бог і 

Спаситель! Тож вкрий цю могилу своєю благодаттю і нехай добре 

збережуться кістки пілігрима, які знайшли тут своє місце відпочинку. Ми 

довірили їх прохолодній земній утробі, як зерно насіння, ‒ і коли з рослини 

зерна насіння, яке посіяно в землю, виростає нове рослинне тіло, ви хочете, 
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щоб нове тіло вийшло з тіла, закопаного тут для безсмертя та нетлінності, і 

таким чином виконуйте те, що написано: «Посіяно воно занепадає і 

воскресне неминуче, ‒ сіється в слабкості і воскресе в силі, ‒ посіяне в 

безчесті і воскресе в славі, ‒ воно буде посіяне природним тілом і воскресне 

духовним тілом». Душа померлого тепер з вами, у вашому царстві нагорі та в 

суботнім відпочинку, який доступний вашому народу. І допоможіть нам, тим, 

хто ще живий на землі, жити в страху і в живій вірі, і ми створюємо своє 

блаженство зі страхом і трепетом» [4, с. 65]. 

Додаток Б. Спогади Я.Д. Еппа, С. 98: «19 серпня 1851 року. Неділя. 

Моя дружина, я та діти відвідали похорон у домі Старійшини Якова 

Гільдебранда, а саме, його мачухи, вдови Петера Гільдебранда (Аганета 

Браун, 1781-1851). Петер Унрау з Кронсвейде вів церемонію. Перші рядки 

гімну «Христос – моє життя» було проспівано, коли труну було покладено на 

воза, другі – коли віз рушив, а решту – вже на кладовищі, поки відбувалось 

поховання. Преподібний Унрау читав молитву допоки труну не закрили, і всі, 

хто зібрався, промовили мольби до Господа у тиші та всі разом». С. 152: «20 

червня 1860 року. День похоронів Цього дня ми супроводжували тіло нашого 

любого брата до його останнього місця спочинку. Чи може Господь Ісус 

подбати про нашу бідну зведену сестру. Поховальна церемонія проводилась 

Старійшиною Герхардом Діком. Минулої п’ятниці, 17 числа, о сьомій годині 

вечора, мій любий брат увійшов до спокою Христового, ми сподіваємось, у 

віці 24 років, 2 місяців та 3 днів. Він був одружений 3 роки, 9 місяців та 15 

днів та мав 2 доньок. Гелена, старша, померла раніше. І лишень Анна, 

немовля, та зажурена дружина пережили його. Попри його великий талант як 

вчителя, нашому любому братові не судилося стати славою Айнлаге», «21 

червня. Вівторок, другий день похорону. З того часу як наша зажурена сестра 

вирішила повернутись назад разом з Дитріхом Еппом, ми розпочали перепис 

майна нашого брата. Це зробив голова Айнлаге після того, як ми закінчили 

снідати й проспівали гімн. Вдова обрала мене й мого брата Генріха Еппа та 
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свого брата Генріха Фрьозе попечителем бідної сироти Анни. Вдень ми 

завантажили деякі її речі на воза й одвезли решту до сусіда Дитріха 

Гільдебранда». 

Додоток В. З щоденника А.Классена: «23 лютого (1891 року). Відбувся 

похорон. Дядько Петер Классен читав поховальну промову. Перед промовою 

заспівали перші шість куплетів 544 пісні, а потім ще шість. Для свого слова 

було обрано слова Мойсея, котрий «Вчить нас, що протягом кількості наших 

днів ми повинні набути серце мудрості» (Пс. 90:2)», щодо похорону його 

першої дружини у 1899 році «Поховальна промова читалась старшим 

дядьком Петером Классеном. Співались наступні пісні: до обіду № 536, а 

після обіду – № 542, і перед церемонією – № 629 («Всі люди смертні»)», 1900 

рік – «Поховальна церемонія велась старійшиною Петером Классеном для 

моєї другої дружини Марії. Текст: від Іоанна 14:2-3», «1 червня. Ми 

поховали Давида Д. Касдорфа. Він помер 28 травня. Поховальну церемонію 

проводив старійшина Ісак Дік, та після кави Дитріх Паульс сказав також 

декілька слів (1909 рік)», «Сьогодні, в середу, поховали старого дядька 

Петера Ремпеля. Ми пообідали у Якоба Вібе, але після обіду всіх було 

доставлено в школу, де похорон і завершився (1912 рік)». 

Додаток Г. З щоденника А. Зудерманн: «…Батько помер 6 січня 1902 

року… Похорон мав відбутися 12 січня, оскільки деяких родичів очікували з 

Катеринослава, Чортиці та з району Таврії. Труп був покладений на веранді 

за завісою та закритими вікнами. Все було нове та моторошне. Лише кілька 

похоронних гостей могли прийти. У нас була незвично м’яка погода взимку, 

майже не було морозу, багато дощу, всі дороги були глибоко просаджені, а 

відстані до залізниці та міста були великими. Похоронна служба проходила у 

великій кімнаті. Дядько Пітер Геезе швидко репетирував похоронні пісні з 

деякими співаками. Пісні «Unter Lilien jener Freuden» («Під ліліями інших 

радощів») і «Wie sie so sanft ruhn» (О, як ніжно вони відпочивають) стали 

особливо вразливими для мене в той час. Батько був покладений відпочивати 
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на нашому кладовищі в саду. Його супроводжувала невелика кількість 

родичів, господарів та сусідів. Було +10 градусів. Весняне повітря, аромат 

просоченої чорнозему, бездонної грязі – ця картина пам’яті тісно пов’язана з 

моїм першим важким досвідом тих років», «Похорон був призначений на 1 

вересня. Родичі приїхали з Катеринослава, Хортиці та провінції Таврида. 

Наша родина була присутня в повному обсязі, за винятком Марієхен та 

Арндта, які залишилися вдома з дітьми. Проповідник Йоганн Классен з 

Хортиці був запрошений і провів похоронну проповідь. Марієхен, як остання 

з її родини, була похована на кладовищі в батьківському маєтку Бельєнькоє, 

поруч із батьком та померлими раніше родичами (1918 рік)», «Похорон 

відбувся 27 березня. Кілька родичів Лєни приїхали з Запоріжжя та Оріхова. Її 

поховали на кладовищі Розенталь, поруч зі своєю першою донькою. 

Прийшло багато людей. Лєна була відома в селі навіть серед бідних. До 

війни вона часто супроводжувала тещу, місіс Валльманн, в її будинках 

відвідувала робітників, хворих та нужденних. 

Я не можу пригадати, щоб церемонія поховань відбувалась у церкві чи 

хто проповідував. На цвинтарі читав промову зять Арндт Товс. Можна було 

помітити його сильну емоцію; всіх нас болісно торкнулася ця трагічна подія. 

Люди вдалині, родичі та друзі служили в нашому будинку після похоронної 

церемонії (1926 рік)», «Похоронна служба все ще проводилася в церкві; зять 

Арндт, був проповідником. Присутні були лише кілька родичів та друзів. 

Мати похована на кладовищі Розенталь поруч із тіткою Клаассен. Сьогодні 

цю могилу вже не знайти, кладовище, мабуть, було вирівняно давно (1933 

рік)». 

Додаток Д. Зі спогадів Д.Ремпеля: «Ані Марієхен та Якоба, ані мене не 

були достатньо на похороні матері 10 січня. Похмуро пам’ятаю обличчя моєї 

матері в труні, котру принесли до мого ліжка до того, як вона була забита 

цвяхами. Труна матері їхала до кладовища на фургоні Зіменса. Мало людей 

відвідали її поховання, навіть її мати чи брати і сестри. Навіть якщо хтось із 
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них знав про смерть матері – в той час практично не було зв’язку між 

Нижньою Хортицею та Розенталем – усі були занадто хворі, щоб 

подорожувати. 

Невелике зібрання, що складається з кількох здорових друзів, сусідів, а 

також човнярів та команди річкових працівників з хуторської частини села 

сміливо намагалися заспівати кілька гімнів. 

Йоганн прочитав кілька віршів з Нового Завіту. Потім мою мати 

поховали». 

Надалі в примітках автора зазначено: «Про смерть і похорон 

оголошували, як правило, облямованою чорним кольором запискою, що 

виражає тяжку втрату, яка гласив: «Господь, що поборов життя і смерть, 

забрав нашу любу матір» («Es hat dem Herrn überleben und Tod gefallen, unsere 

liebe Mutter» zu sich zu nehmen). Записка була в чорному конверті з переліком 

прізвищ гостей, яких просили відвідати похоронну службу вдома, відпочити 

та пізніше випити кави з цвайбаками». 

Додаток Е. З мемуарів Я. Янцена: «Липень 1913 року. Померла сестра. 

Наступного дня була неділя, насправді сумний день, там в понеділок та 

вівторок ми почали підготовку до похорону. Ми забили бика аби мати досить 

м’яса для яловичого супу з рисом для обіду та холодне порізане м’ясо з 

сливовим мусом, булочками та хлібом для вечері. Ми очистили великий 

сарай, позамітали, пройшлись граблями та помили воза. Ми пройшлися по 

сусідах та зібрали столи та лави і підготували труну. Я відправив мати й 

Барбару придбати мережива та білої тканини для труни. Було дуже спекотно 

і ми мали вкривати тіло льодом раз за разом. Воно спочивало в новому 

підвалі Тіссенів. 

Середа. 24 липня, було прекрасним днем і багато людей прийшло на 

похорон. Анна виглядала прекрасніше у смерті, аніж у житті, такої думки 

були всі. Її щоки буди досі округлі й обличчя не наповнене скорботою. 

Пастор Йоганн Крекер та Давид Ніккель служили в церкві, а Петер Діркс з 
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Францталю, після кави. Петер Тіссен робив знімки наших батьків у труні. 

Йоганн не прийшов. Наступного дня вдень ми подбали про все, що пов’язане 

з похороном. Повернули столи та лави та розставили знаряддя знов до сараю. 

Гості пішли, лишилось не надто багато їжі про яку треба було турбуватися, 

тільки хлібу ще було багато. Буденні справи продовжились». Запис за 

червень 1915 року: «Ми були дуже зайняті приготуваннями до похорону, що 

мав відбутись наступного дня. Багато сусідів прийшли допомогти: Бартелі, 

Герцени, Едігери, Г. Панкрац, Вібе, Тіссени та Г. Блок. Ми забили молоду 

теличку, почистили сарай для сільгоспмашин та зібрали столи й лави. Труна 

для батька була зроблена у Гроссвейде Петером Бартелем, ми сплатили за це 

20 рублів. Його тіло лежало у флігелі на фермі Унрау. Пані Едігер та пані 

Плетт вдягли його – пані Едігер отримала за це півтора рублі. 

Багато наших родичів прийшло на обід. У нас було багато гостей і в 

другій половині дня. Це був дійсно подвійний похорон: батька та Клааса. О, 

це дійсно розбивало серце! 

Пастор Крекер говорив першим, здебільшого про Клааса. Старійшина 

Ніккель вів головну церемонію. Хор співав пісень, і на кладовищі також. 

Після кави більшість людей розійшлося по домівках. Не було часу для 

вечірньої служби, бо коней треба було повернути до Гросс-Токмаку 

наступного ранку. В середу, 16 червня, ми повернули столи й лави і 

повернулись до звичних справ». 


