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НІМЕЦЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА  

В СТЕПОВОМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П остійне заселення й швидке освоєння безкраїх степів 
Північного Причорномор’я відбулося у другій половині ХVIII 

ст.. Тоді, коли відповідно до “Плану про розподілення у Новоросійській 
губернії казенних земель для їх заселення” почали з’являтися “різного 
звання і національності люди”. Поселенці повинні були протягом 3-х 
років освоїти родючі землі. З цією метою їм надавали грошові позики, 
вони звільнялись на перших порах від сплати податків, отримували інші 
пільги.  

Таким чином, крім поміщицьких і дворянських селян, степи 
українського півдня освоювали нащадки славних запорожців, 
самостійні переселенці з північних та західних губерній, а також 
болгари, серби, грузини й вірмени, які рятувалися від турецького та 
австрійського гніту. 

У кінці ХVIII – на початку ХІХ ст. почали прибувати в 
українські степи і переселенці з Центральної Європи. Переважно це 
були німці. Російський уряд зобов’язався покрити всі переселенські 
витрати і забезпечити харчування в дорозі. Вони на 10 років 
звільнялись від усіх податків і земських повинностей, від 
рекрутського набору і постоїв, їм гарантувалась свобода 
віросповідання. Кожній німецькій сім’ї передбачалась передача від 
держави по 60 десятин землі на довічне користування з подальшим 
спадщинним правом. 

В таких умовах у західній частині нинішньої Миколаївської 
області з 1809 по 1829 рр. й виникли німецькі колонії Раштадт (тепер 
с. Поріччя), Рорбах (тепер с. Новосвітлівка), Катеринославль, Карл-
сруе (тепер с. Степове), Ландау (тепер с. Широкий Лан), Ватерлоо 
(тепер с. Ставки) та ін. Вони й створили цілий німецький Тилігуло-
Березанський колоніальний округ. 

Докладніше розповімо про заснування Карлсруе, названого на 
честь першого поселенця Карла Шардта, який прибув сюди у 1809 р. 
разом з братами Філіппом і Фінценом. Пізніше колонія стала 
називатись Карлсруе, а потім – Карлслу. Місцеве ж українське та 
російське населення називали село по-своєму – Калістрове. У 
середині 50-х рр. у населеному пункті вже проживало 102 сім’ї, де 
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нараховувалось 587 осіб, за три десятки років ця кількість 
подвоїлась. Німці завжди мирно уживались з українськими, 
російськими, молдавськими та болгарськими сусідами. 

Навколо цього поселення було викопано 7 ставків, багатих на 
рибу. На південній околиці був висаджений фруктовий сад, який 
тягнувся до поселення Мульд (тепер с. Веселе). А в степу визрівав на 
плантаціях виноград. 

З чотирьох боків поселення височили кам’яні хрести з 
розп’яттям Ісуса Христа. У період засухи пастори організовували 
хрестові ходи прихожан з молитвами й проханням до Бога, щоб 
послав дощі. 

У самому населеному пункті скрізь біля будинків були 
вимощені тротуари. Упродовж вулиць були висаджені рівними 
рядами дерева. Усі будівлі й дерева завжди були підмазаними й 
вибіленими, подвір’я й вулиці охайними. Поміж деревами в різних 
кінцях села були викопані 16 колодязів із джерельною водою. 

У 1900 р. в Карлсруе була урочисто освячена католицька кірха 
(костьол), будівля якої збереглася до наших часів. Храм став 
справжньою дивовижною архітектурною пам’яткою і монументальною 
культовою спорудою. Стіни й стеля кірхи були майстерно 
розмальовані малюнками на релігійні сюжети. Підлога викладена 
кольоровим кахелем. На вхідній стіні був розміщений масивний 
механічний годинник. 

У 1907 р. в Карлсруе приїхав ксьондз Шарр, який зініціював 
відкриття духовної семінарії, де здобували духовну освіту німецькі 
діти з усього Тилігуло-Березанського національного округу. 
Проіснувала семінарія недовго, бо після революційного 1917 р. вона 
була закрита, а приміщення передано в користування дитячому 
будинку для дітей-сиріт. Ченці та інші працівники колишньої семінарії 
допомагали дитбудинку вести господарчі справи, матеріально 
підтримувати сиріт і брали участь в їх вихованні на основі моральних 
богоугодних принципів. 

У радянську добу культове приміщення залишилося без 
догляду. Згодом за рішенням місцевих керівників кірха була 
перетворена у зерносховище та склад. 

У 1945 році, після масової насильницької депортації німецького 
населення, в с. Карлсруе розпочали виконання “команди згори”: стерти 
кірху з лиця землі. Для цього на допомогу надіслали навіть саперів. 
Але всі їх зусилля й спроби були марними. Тільки купол удалось підір-
вати, а стіни вистояли – дуже вже міцно вони були змуровані. 
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Нині обговорюється питання про передачу цього культового 
приміщення християнській громаді. А поки що з ініціативи 
досвідченого керівника колективного господарства “Степовий”, 
депутата Миколаївської обласної ради, Героя Соціалістичної Праці 
В.Г.Погорєлова католицька кірха відреставрована і перетворена в 
оригінальний музей, де можна дізнатися про історію села, духовні й 
релігійні засади, побут і національний колорит не лише українців та 
росіян, а й німецьких, болгарських та інших іноземних поселенців, які 
намагалися перетворити землі Північного Причорномор’я у справжній 
квітучий сад. 
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