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В  перші десятиріччя перебування в причорноморських 
степах німецькі колоністи зустрілися з безліччю проблем, 

більшість з яких їм вдалося вирішити шляхом не лише різноманітних 
пільг і привілеїв, а й притаманної поселенцям працелюбності, 
здатності до правильного ведення господарства. 

Одним з важливих чинників, який позитивно вплинув на розвиток 
німецьких колоній, була раціональна організація місцевого 
самоврядування, право на яке поселенці отримали у відповідності з 
рескриптом Катерини II від 22 липня 1863 р. Колонії мали право на 
внутрішню юрисдикцію, але підпорядковувалися вони нормам 
російського цивільного права, й окружні колоністські начальники 
призначалися з числа росіян. Сфера дії самоврядування 
регламентувалася “Інструкціями про внутрішній розпорядок і 
управління іноземними колоніями”. 

Система місцевого самоврядування в німецьких поселеннях 
була організована таким чином. Всі дорослі колоністи – глави сімей 
(господарі дворів) – утворювали сільську громаду (мир, товариство), 
котрою управляв сільський мирський сход, в якому брали участь  
не менше як один дорослий колоніст від двору [1]. Сход розглядав 
питання і скарги, що стосувалися всієї громади. На сході 
розписувалися податки і повинності, встановлювалися постійні і 
тимчасові грошові збори і витрати, вирішувалися питання про 
перехід колоністів в інші стани, виключалися з громади колоністи за 
їх проханням чи через різні серйозні провини. Сільський мирський 
сход вирішував і найважливіше для колоністів питання – про 
розподіл землі, яка ділилася частково в загальне (пасовища, ліс), а 
частково – в особисто-спадкове володіння (садиби, поля, сінокоси). 
Земля розподілялася порівну, але не за кількістю душ, а подвірно і 
посімейно, причому успадковувалася за принципом мінорату, тобто 
молодшим сином або молодшим в роду, який старшим братам робив 
відповідну компенсацію, а також утримував матір і до заміжжя – 
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сестру. Пізніше було встановлено правило, коли двір міг успадкувати 
не лише родич, а й будь-який здібний член громади [2]. 

Рішення на мирських сходах приймалися шляхом відкритого 
голосування простою більшістю голосів. 

На сходах громад вирішувалися і питання придбання нових 
земельних ділянок для потреб членів громади. Всередині XIX ст. 
громади провели спеціальний з’їзд уповноважених від колоній, на 
якому було вирішено за рахунок відрахувань громад створити 
спеціальний фонд, який би надавав позички для купівлі земельних 
ділянок і поселення там колоністів, що з різних причин не могли 
одержати земельний наділ на території своєї волості [1]. 

Так вчинили колоністи колонії Катериненталь (казенний наділ 
5816 дес.), які в II половині XIX ст. придбали поблизу населеного 
пункту Безуарове Покровської волості дві ділянки загальною 
площею 2366 дес. [3]. У 1866 р. громада колоністів – вихідців зі 
старих німецьких колоній під Одесою – придбала у поміщика О. 
Арнольді 3337 десятин землі і заснувала колонію Александерфельд 
[4]. 

Сільський сход обирав орган сільського управління – сільський 
приказ у складі старшини – старости (шульца), двох чи більше його 
помічників (бейзицерів) терміном на 2 роки, а також одного, 
затвердженого на посаді, найманого писаря. Керівництво, до речі, 
обиралося з числа найшановніших господарів, а не за вказівкою 
“зверху” чи з числа поганих хазяїв. 

Сільський приказ збирався за призначенням шульца не менше 
як один раз на тиждень. На засіданнях розглядалися фінансові 
питання та скарги членів громади, видавалися відповідні 
розпорядження. Діловодство велося рідною мовою. 

Староста контролював благоустрій населеного пункту і 
слідкував за дотриманням громадського порядку, спостерігав за 
надход-женням коштів та вів облік їх витрат. Він же був і головою 
сільського сходу, вносив на його розгляд найважливіші питання [2]. 

Одним з головних чинників дієвості самоврядування є наявність 
відповідної фінансово-матеріальної бази. Колоністи по закінченні дії 
терміну податкових пільг теж сплачували подушний (до 1 крб. 
щороку з робітників обох статей віком 14-60 років) та земельний 
податок (до 50 коп. за десятину) [1], збори на губернські, повітові 
повинності, земські збори, на будівництво громадських будівель – 
мостів, плотин, створення громадського запасу хліба та кормів. 
Створювалися і спеціальні громадські каси. Підхід до розмірів 
внесків колоністів у громадську скарбницю був диференційованим: 
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згідно з розміром земельного наділу, Господарства з невеликим 
наділом за рішенням “миру” вносили у спільну касу від 30 коп. до 3 
крб. з садиби, на утримання сільського старости від 8 до 20 коп. 
Вносили вони кошти і на утримання сільського вчителя, а от на 
опалення, освітлення шкіл, натуральну оплату праці вчителя кошти 
вносилися лише господарями, які мали значні земельні ділянки [1]. 
Виділялись громадські кошти і на утримання священнослужителів. 
Так, у 1867 р. з кожного працюючого віком 16-60 років бралося у 
протестантських колоніях 11 коп., а у католицьких – 18 коп. щороку 
[5]. 

Разом з тим, ймовірно, необхідно розглянути питання і про 
певні недоліки тогочасного самоврядування, в тому числі – 
порушення основних принципів виборчого права, прийнятих 
сьогодні в демократичних суспільствах. Зокрема, порушувався 
принцип загальності виборів, коли правом участі в управлінні 
справами громади користувалися лише дорослі колоністи – глави 
сімей. Не мали такого права жінки, а також особи ненімецької 
національності, котрі проживали в колонії, Не дотримувався і 
принцип таємності голосування, адже на зборах громад всі питання 
вирішувалися шляхом відкритого, а не таємного голосування. 

Звичайно, дотримання усіх процедурних норм було б можливим 
лише в ідеальному демократичному суспільстві. А в умовах 
тогочасної Російської імперії, на думку автора, навіть така форма 
місцевого самоврядування, яка існувала в німецьких колоніях, була 
на той час чи не найдосконалішою в імперії. 

Компактно розташовані колонії об’єднувалися в колоністські 
округи – особливі національні, адміністративно-територіальні 
одиниці у складі Російської імперії, які користувалися певною 
автономією в питаннях соціально-економічного і духовного 
розвитку, мали добре розроблену систему місцевого самоврядування 
з урахуванням національних особливостей і традицій населення. 
Колонії західної частини Миколаївщини (в її сучасних кордонах) – 
Ватерлоо, Вормс, Зульц, Йоганесталь, Карлсруе, Катериненталь, 
Ландау, Мюнхен, Раштадт, Рорбах, Шпеєр (а також Рейненталь і 
Нейфрейденталь – Одеської області) – об’єднувалися в Березанський 
колоністський округ з адміністративним центром у Ландау. За 
ревізією 1841 р. в колоніях округу налічувалося 7663 жителі, а в 
середині 60-х років XIX ст. – вже 8858 осіб обох статей [5]. Крім 
цього, на півдні України існувало ще кілька колоністських округів – 
німецькі Лібентальський Дучурганський, Молочанський, 
Бердянський і Маріупольський, а також менонітські Хортицький і 
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Молочанський. Існували, до речі, на півдні України і болгарські, 
грецькі округи. 

Управління округом здійснювалося приказом, що складався з 
обраних представниками колоній окружного голови (обирався 
терміном на 3 роки) та двох чи більше помічників (обиралися на 2 
роки). До повноважень голови округу належало карати колоністів 
штрафами чи примусовими громадськими роботами, але тільки за 
згодою старшин колоній. Тілесні покарання винних у серйозних 
правопорушеннях могли застосовуватись лише з дозволу начальника 
округу, котрий призначався із числа російських чиновників. Він же 
здійснював загальний нагляд за станом справ у колоніях, представляв 
інтереси колоністів у зносинах з державою [2]. 

На початку другої половини ХІХ ст. колоністські округи були 
ліквідовані. На думку автора, сталося це тому, що національні 
автономії своїм існуванням були альтернативою феодально-
кріпосницьким відносинам Російській імперії і уряд в умовах 
загострення політичної та соціально-економічної кризи в країні не міг 
допустити їх подальшого існування. Як уявляється, уряд імперії не міг 
позитивно сприйняти й притаманні цим автономіям взаємодопомогу у 
вирішенні різних проблем та існування елементів національної єдності, 
що мало сприйматися як форма сепаратизму в рамках “єдиної і 
неділимої”. 

В червні 1871 року імператор Олександр II взагалі скасував усі 
права і привілеї колоністів, даровані їм Катериною II та Олександром 
I. Це була спроба уряду стандартизувати усе сільське населення 
імперії з метою спрощення управління ним з боку держави. 

Однак втрата традиційного самоврядування, посилення адмініст-
рування у відносинах системи “держава – колоністи” (останні 
відтепер стали називатися поселянами-власниками), русифікація 
колоністських шкіл викликали хвилю обурення в німецьких 
колоніях. Почалася їх еміграція з Росії в Америку, де вони 
сподівалися віднайти бажане: “Вільна країна для вільних людей”. Так 
емігрували, наприклад, колоністи з Нової Америки Ананіївського 
повіту. 

Замість колоній, що входили до Березанського колоністського 
округу, було створено декілька волостей, що увійшли до складу 
Ананіївського та Одеського повітів Херсонської губернії. Слід 
зазначити, що волості ці були практично однонаціональними з 
абсолютним переважанням осіб німецької національності. 

На території сучасної Миколаївської області утворилася 
Ландауська, Раштадська, Рорбахська, Александерфельдська та 
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Нейзацька волості, в яких на початку 80-х років ХІХ ст. мешкало по 
30000 жителів [3]. 

Волості з 1861 року – нижчі адміністративні одиниці станового 
селянського самоуправління, складені з кількох сільських громад. 

Органом селянського самоврядування волості було волосне 
управління, яке складалося з волосного сходу і волосного правління 
(волосний писар, волосний старшина, збирачі податків, сільські 
старости). До волосного сходу входили сільські та волосні службові 
особи та виборні від кожного 10-го двору (десятидворці). На сході 
обирали волосного старшину та інших службових осіб, волосний суд, 
затверджували вироки сільських сходів, обирали кандидатів у гласні 
повітового земства. Волосні правління займалися розкладкою і 
стягненням податків, забезпеченням виконання різних повинностей 
[4]. 

В населених пунктах органами самоврядування відтепер стали 
сільські управління, які складалися із сільського сходу, що перебував 
у підпорядкуванні волосних правил. Сільський сход обирав 
сільського старосту, займався питаннями общинного 
землевпорядкування, розкладки й стягнення податків, прийому і 
виключення селян з членів громади. Рішення сходу затверджувалися 
спочатку мировими посередниками, а з 1889 р. – земськими 
начальниками. 

Тут слід зауважити, що така форма організації сільського 
самоврядування на перший погляд практично нічим не відрізнялася 
від попередньої. Але фактично громади втратили багато своїх прав, а 
вищі органи управління, навпаки, збільшили їх кількість у 
відносинах з підлеглими органами самоврядування. 

Остаточно традиційну систему самоврядування в німецьких 
колоніях було ліквідовано в роки Першої світової війни. Була 
підірвана сама основа її існування: указами уряду від 2 лютого 1756 
року ліквідовувалося колоністське землеволодіння і 
землекористування, причому секвеструванню підлягали навіть 
надільні землі, передані у свій час колоністам “на вічні часи” і 
перебували у “безспірному вічному спадковому володінні”. Почалася 
депортація колоністів у внутрішні губернії Росії [6]. 

З 1889 р. було введено посаду земського начальника, який 
фактично контролював сільські та волосні громади. Необхідно 
зазначити, що система самоврядування німецьких колоній 
налагоджувалася в досить складних умовах вже з початку заснування 
колоній. Відносини колоністських громад з російським 
чиновництвом (а інколи – з місцевим колоністським начальником) 
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через зловживання службовим становищем з боку останніх інколи 
загострювалися настільки, що виливалися у масові заворушення 
поселенців [7]. 

Таким чином, у перші десятиріччя свого перебування в Росії 
німецькі колоністські громади вели боротьбу за свої права, прагнучи 
використати переважно мирні її форми. Без цього вони не змогли б 
відстояти себе як вільний стан, а значить – не досягли б тих успіхів у 
соціально-економічному розвитку, які мали місце пізніше, і велику 
роль у цьому відіграли виборні органи самоврядування німецьких 
колоній.  
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