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певної судової системи в роки страшних гонінь і свідомо провокованих владою
церковних розколів. Але і створення тієї системи судів, яка проектувалася в пере&
древолюційний період, теж було неможливе в нових умовах.

Церковний суд в радянський період – це ненаписана сторінка в історії РПЦ.
Сам інститут релігійного суду був заборонений владою, проте рішення про поз&
бавлення сану, про заборону в богослужінні приймалися неодноразово. Неодно&
разово архієреї виводили за штат кліриків, неугодних властям. Весь цей досвід
дотепер ще не став предметом аналізу.

Роблячи висновок відносно сучасної ситуації на підставі історичних даних,
можна привести як приклад роботу римського ченця Грациана з Болоньї
(ХII ст.). Він склав обширний труд «Узгодження неузгоджених канонів».
У Російській Церкві крім «Книги правил» існує Керманич, Статут духовних кон&
систорій, численні укази Синоду, рішення Соборів, у тому числі і Помісного Со&
бору 1917–1918 рр., Помісних Соборів XX ст. Ніхто не узгоджував цей матеріал.
У архієрея і єпархіального суду є чудова можливість вибрати саме ті норми, які
їм до вподоби. Схоже, що всупереч канонам і історичній традиції укладачі вихо&
дять з принципу непогрішності єпископа і втечі священиків і пастви в «інако&
мислення» вже не бояться.
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У зв’язку з цим актуальним є звернення до історії національних громад, що
формувались наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. на території Одеси. Одну з
таких громад представляли німці&лютерани.

Метою статті є розгляд та аналіз правового становища німецьких колоністів&
протестантів (лютеран) на території Одеси та навколишніх колоній у конфесій&
ному аспекті, зокрема його відображення в загальноімперських законах.

Головним джерелом при дослідженні проблеми були Укази та Накази, надруко&
вані в Повному Зібранні законів Російської імперії; багато матеріалів міститься
також у Законодавстві Катерини ІІ [1]. Надзвичайно велику допомогу при напи&
санні даної роботи надали надруковані матеріали фонду ДАОО «Попечительный
комитет об иностранных поселенцах Южного края России 1799–1876» [2].

Проблеми німецьких лютеранських громад Одеси та колоній висвітлюва&
лись у працях ХІХ ст. у контексті загальної історії міста. Передусім це роботи
А.О. Скальковського [3]. Цінні відомості містяться також у науковій періодиці
тих років («Записки Одесского Общества Истории и Древности», «Русский Ве&
стник» та ін.) [4]. Серед ґрунтовних праць останніх років з цієї проблематики –
статті та монографія Е.Г. Плеської&Зебольд [5].

За обсягом прав і привілеїв, з одного боку, та різних обмежень – з іншого, усі
існуючі (визнані) на території Російської імперії релігії становили певну ієрар&
хічну структуру. Конфесійна ситуація, яка існувала у ХІХ ст. на території та на&
вколо Одеси, не була винятком з цього правила. Після пануючої Православної
певними пільгами тут користувались інші християнські церкви: протестантські
– Лютеранська та Реформатська, Вірмено&Григоріанська, Римо&Католицька.
Після християнських церков наступну позицію в ієрархії займали магометани,
останніми були іудеї.

Головні положення імперської політики щодо «іновірних» були викладені в
1767 р. у Великому наказі Катерини ІІ, де зазначалось: «В столь великом госу&
дарстве, распространяющем свое влияние над толь многими разными народа&
ми, весьма бы вредной для спокойствия и безопасности своих сограждан был
порок, запрещение или недозволение их различных вер»... «И нет подлинно
иного средства, кроме разумного иных законов дозволения, православною на&
шей верою и политикою неотвергаемого, которым бы можно всех сих заблуд&
ших овец паки привести к истинному верных стаду» [6].

Маніфест від 4 грудня 1762 р. констатував, що Катерина II «иностранных
разных наций, кроме жидов, с обыкновенною императорскою милостию на по&
селение в Россию приемлет» і всім їм «монаршая милость и благоволение ока&
зано будет» [7].

У квітні 1763 р. Сенат видає Указ, згідно з яким «призываются на поселение
в Россию всех наций народы», яким дозволяється «по их законам церкви стро&
ить и содержать позволить в тех местах, где они селиться похотят» [8].

Існували обмеження і для неправославних християнських конфесій: їм забо&
ронялось будівництво монастирів та навернення у свою віру підданих Російської
імперії православного віросповідання.

Головним органом церковного управління над іновірними християнськими



Актуальнi проблеми держави i права 249

сповіданнями була Юстиць&колегія ліфляндських, естляндських та фінляндсь&
ких справ, запроваджена 23 лютого 1734 р., якій було доручено верховне керів&
ництво духовними справами Протестантської та Римо&католицької церков.
До 1810 р. Юстиць&колегія була підпорядкована Сенату. Відповідно до Указу від
25 липня 1810 р. [9], її функції перейшли до Головного управління духовних
справ закордонних віросповідань, яке 24 жовтня 1817 р. перейшло до щойно
створеного Міністерства духовних справ та народної освіти [10].

За указом від 20 липня 1819 р. у євангелицько&лютеранській церкві на тери&
торії Російської імперії було впроваджено сан єпископа; йому мусили підкоряти&
ся протестантське духовенство і всі протестантські громади на території Росії.
Єпископ призначався царем. 28 грудня 1832 р. було прийнято закон про єванге&
лицько&лютеранську церкву: впроваджено Генеральну консисторію; керівництво
церковними справами перейшло з Міністерства народної освіти до Міністерства
внутрішніх справ, у складі якого було створено особливий Департамент духов&
них справ іноземних віросповідань [11].

Протестантські релігійні напрями в Російській імперії належали до тих, що
вільно сповідуються. Протестантам, як і іншим «іновірним», було заборонено
навертати до своєї віри православних; місіонерська діяльність була дозволена
лише стосовно нехристиянських народів.

Російські державні установи не втручались у догмати протестантських цер&
ков. Зокрема, Указ Синоду від 17 червня 1773 р. визначає: «...отныне преосвя&
щенным архиереям в дела, касающиеся до всех иноверных исповеданий и до
построения по их законам молитвенных домов, не вступать, а предоставлять
оное все на рассмотрение светских команд...» [12].

Питання облаштування церков та поселян, відносин з державними органа&
ми належали до компетенції Канцелярії піклування іноземців. Суперечки з
церковних та економічних справ між пасторами, старшинами та мирянами
були справою Юстиць&колегії.

Правове становище протестантських громад на початковому етапі їх існу&
вання визначалось індивідуально, з врахуванням особливостей та побажань.
Зокрема, за доби Катерини ІІ (резолюція від 31 січня 1765 р.) було дозволено в
кожній новій окрузі будувати державним коштом одну церкву з усім необхід&
ним та будинок для пастора. Витрати мусили бути сплачені після закінчення
пільгових років мешканцями округи – з кожного подвір’я по однаковій частці.

Протестантських патерів, як і католицьких пасторів, визначала Канцелярія
піклування іноземців, сплачуючи їм платню від казни [13].

На території Одеси та навколишніх земелях представниками протестантсь&
ких конфесій були німці: мешканці колоній – Гросслібенталь, Люстдорф, Пе&
терсталь, Францфельд тощо та мешканці ремісничої колонії в Одесі. Більшість
їх належали до євангелицько&лютеранської церкви.

Як вже зазначалось, формально їм гарантувалась свобода віросповідання і
підтримка з боку уряду. Проте ставлення влади Російської імперії до німців&ко&
лоністів не було завжди однаковим. Як свідчить «Высочайше утвержденный док&
лад Сената «О предполагаемых средствах к поправлению состояния Новороссий&
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ских иностранных поселенцев, и об учреждении под ведомством Экспедиции Го&
сударственного хозяйства, конторы Опекунства Новороссийских поселенцев» від
6 квітня 1800 р., для Йозефстальської колонії було викликано з Голландії пасто&
ра Кірхмана. Відповідно до угоди з ним, він мусив отримати землю в довічне й
спадкоємне володіння – 500 десятин, 2000 карбованців без відсотків на 10 років
та утримання 400 крб. на рік на перші 10 років; після цього утримувати пастора
мусили колоністи. Проте ані землі, ані грошей він не отримав [14].

У вересні 1803 р. Ришельє звернувся з клопотанням до МВС та Юстиць&ко&
легії, де йшлося про необхідність присутності на півдні імперії лютеранського
й католицького священиків. Внаслідок цього було видано імператорський указ
про призначення для переселенців з Німеччини до Одеси лютеранського свяще&
ника [15].

Правове становище лютеранського духовенства та німецьких колоністів&
лютеран регламентувала «Инструкция для внутреннего распорядка и управле&
ния Новороссийских колоний» [16]. У першій статті «Про підпорядкування
поселян церкві; про утримання Пасторів та обов’язки останніх...» зазначаєть&
ся: «Главнейшая должность всех поселян повиноваться закону своей церкви:
для чего должно, чтобы каждый из них в воскресные и праздничные дни… при&
ходил в храм… молился, слушал слово Божие. Если же кто …по ленности…уда&
ляться от того будет, то такового в первый и второй раз увещевать, потом брать
пеню по 10 копеек…; употреблять на общественную работу...» [17].

Утримання пасторів лютеранського віросповідання, відповідно до «Інструкції»,
після перших десяти років стає обов’язком колоністів; останні повинні обирати
для цього церковних старост. Для тих колоністів, які відмовляються платити
гроші на користь церкви, була передбачена система покарань – грошові стяг&
нення, громадські роботи. Окремо зазначається, що місцеві чиновники повинні
надавати таким обраним церковним старостам усіляку підтримку [18].

Поруч з цим в «Інструкції» зазначається: «...пасторы колонистов... отправ&
ляют долг звания своего... по данным им от их Духовного Начальства наставле&
ниям и предписаниям: в светские же и другие Священническому сану не при&
личные дела отнюдь не вмешиваются» [19].

Початок лютеранської колонії&громади в Одесі пов’язаний з призначенням
на посаду та прибуттям до міста пастора Пферсдорфа, який мусив взяти під
свою опіку одеських прихожан та колонії Гросслібенталь, Люстдорф, Петер&
сталь, Францфельд, Нейбург [20]. Пастор залишився в одній з колоній [21].

У 1804 р. німецькій лютеранській громаді (яка водночас була ремісничою
колонією) було виділено ділянку землі на міському цвинтарі та землю для бу&
дівництва церкви. За умовами колонізації (одеські німці&ремісники вважались
колоністами до 1816 р.) церква повинна була будуватись за рахунок державних
коштів. Олександр І гарантував переселенцям право будувати церкви та будин&
ки священиків державним коштом у разі наявності не менш як 200 родин.

У 1811 р. до Одеської німецько&лютеранської громади&колонії приїхав пропо&
відник Карл Август Беттінгер. Від цього часу в метричній книзі появляються
записи про народжених та померлих, фіксується загальна кількість прихожан,
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обирається церковна рада, постає питання про будівництво церкви. На означене
будівництво в тому самому 1811 р. виділено 35377 карбованців 90 копійок; проте
гроші видані не були, оскільки у 1812 р. було припинено майже все будівництво
державним коштом.

Питання про виділення коштів на будівництво знову порушується перед уря&
дом у 1816 р. Міністр внутрішніх справ надав відмову, обґрунтовану тим, що
одеські німецькі ремісники вже не є колоністами (підлягають не Піклувальному
комітету, а міському відомству, яке зарахувало їх до міщанського стану) [22].

У 1818 р. в Одесі було утворено євангелицько&лютеранську суперінтендату&
ру, яка проіснувала до 1833 р. К. Беттінгер став суперінтендантом [23].

У 1821 р. церковна рада отримала дозвіл на будівництво храму від Одеського
комітету під керівництвом градоначальника Н.Д. Трегубова; будівництво було
розпочате у 1824 р.

Коштів німецької лютеранської громади не вистачало. К. Беттінгер звер&
тається з клопотанням до імператора про виділення державних коштів, моти&
вуючи це тим, що одеські німці&лютерани лишаються колоністами, оскільки,
по&перше, їх не виключено з ревізійного колоністського списку; по&друге, вони
користуються власним судом у ремісному приказі [24]. У 1826 р. гроші були
отримані, і у 1827 р. будівництво лютеранської церкви успішно завершується.
Частково лютеранська громада повернула державну позику (4600 рублів), інші
кошти були зняті імператором з рахунків міської думи.

З 1826 р. при громаді було відкрито причетницьку семінарію; згодом при
церкві збудували богодільню.

Надто активна діяльність лютеран певною мірою призвела до того, що Указом
Сенату від 16 серпня 1828 р. Беттінгер був позбавлений своєї посади [25].

З 1835 р. пастор лютеранського приходу за наказом євангелицько&люте&
ранської консисторії був затверджений засідачем Піклувального комітету, оск&
ільки церковне майно перебувало в його віданні.

У 1848 р. при німецькій громаді було відкрито середній навчальний заклад
для дітей німецьких колоністів та міських німців&бюргерів; у 1858 р. цей заклад
було перетворено на Німецьке реальне училище св. Павла. Тоді ж побудовано
школу для дівчат, відкрито притулок для хлопців&сиріт, до якого приймались
діти будь&якого віросповідання. Утримувались сироти за рахунок пожертвувань
та харчових поставок з німецьких колоній [26].

У 1898 р. в Одесі замість старої була побудована нова церква (кірха), яка
стала осередком духовного життя одеських німців.

Крім вже згаданих обмежень для християнських неправославних церков на
території Російської імперії, євангелицько&лютеранській було заборонено хрес&
тити підкинутих немовлят за канонами своєї віри, це можна було робити лише
за православним обрядом [27].

Таким чином, можна відзначити, що німецькі колоністи&протестанти згідно
із законодавством Російської імперії користувались певними пільгами. Про це
свідчать обіцянки уряду надання їм на першому етапі можливості будувати
церкви та будинки священиків; невтручання російських державних установ до
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догматів протестантських церков; пільгові роки; призначення на початку
ХІХ ст. імператорським указом з Німеччини до Одеси лютеранського священика.

Разом з тим імперська політика стосовно протестантів, у тому числі люте&
ран, була спрямована передусім на те, щоб тримати їх під державним контро&
лем, у зв’язку з чим існувала велика кількість різних обмежень. Це, зокрема,
заборона будівництва монастирів; заборона навернення у свою віру православ&
них; державне керівництво протестантськими церквами – призначення єпис&
копа імператором, визначення пасторів Канцелярією піклування іноземців
тощо; євангелицько&лютеранській церкві в Одесі було заборонено навіть хрес&
тити підкинутих немовлят за канонами своєї віри.
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