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ШЛЮБИ НІМЦІВ ЛЮТЕРАНСЬКОГО ВІРОСПОВІДАННЯ 

І ПРАВОСЛАВНИХ ЖИТЕЛІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ  
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ 

(на прикладі прусського підданого Е. Флюгеля  
й дівиці О. Паршиної) 

 

П равославна церква в Російській імперії із часу скасування 
патріаршества й введення синоідальної системи 

використовувалася самодержавством як “ідеологічний приводний 
ремінь для своєї політики” [1, с. 42]. Тому, по суті, це була державна 
церква.  

Держава всіляко підтримувала соціально-політичні дії 
російської православної церкви, надаючи їй особливе привілейоване 
положення у порівнянні з іншими конфесіями. Особливо в таких 
специ-фічних питаннях, як релігійна обрядовість, оформлення 
шлюбу, релігійне навчання. К.П. Побєдоносцев обер-прокурор 
Святійшего Синоду прямо заявляв, що “церква як суспільство 
віруючих не відокремлює й не може відокремлювати себе від 
держави як суспільства, з’єднаного в цивільний союз” [2, c. 119].  

Російську державу й російську православну церкву завжди 
хвилювали сімейно-шлюбні відносини, тому що по церковному 
праву “шлюб є союз двох осіб вікових самостійних, чому і є 
установою із самостійним значенням у ряді інститутів цивільного 
життя. Шлюб є основа родини, родина ж уважається первою щаблею 
політичного союзу” [3, с. 276]. 

Російське законодавство цього періоду не визнавало цивільного 
шлюбу. Шлюб визнавався законним тільки тоді, коли був зроблений по 
обрядах віри й за встановленим законом правилами. Таким чином, 
юридичним, тобто законним, визнавався тільки церковний шлюб. 
Церковний шлюб був важливим юридичним чинником, спрямованим 
на створення родини, оформлення правових зв’язків у родині й 
суспільстві. 

На півдні України в другій половині XIX століття жили 
представники різних релігій і релігійних конфесій. Держава зажди 
намагалася вольовим шляхом надати правову однаковість сімейно-
шлюбним стосункам, віддаючи чільну роль російській православній 
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церкві [4, с. 83] 
Для прикладу можна навести шлюб прусського підданого 

Едуарда Флігеля, уродженця м. Кельна, бухгалтера, лютеранського 
віросповідання, й дочки капітана Паршина, дівиці Ольги, від роду 20 
років, сповідання православного. Виявивши 25 березня 1863 р. 
бажання сполучатися шлюбом, вони звернулися із проханням до 
Миколаївського Військового Губернатора генерал-ад’ютанта віце-
адмірала й кавалера Богдану Олександровичу Глазенапу 
“исходатайствовать” на цей шлюб найвищого Його Імператорської 
Величності бажання, за допомогою зносин з Паном Обер-
прокурором Святійшего Правительствующого Синоду.  

З Канцелярії Обер-прокурора Святійшего Синоду відділення II 
від 18 травня 1863, № 3233 був отриманий дозвіл: “Панові 
Миколаївському Військовому губернаторові. Государ імператор, по 
всеподданнейшему доповіді Моєму, Высочайше соизволил дозволити 
проживаючим у м. Миколаєві прусскому підданому Едуарду 
Флюгелю одружитися з дочкою відставного капітана Ольгою 
Паршиною, із зобов’язанням хрестити й виховати дітей від цього 
шлюбу в православ’ї” [5].  

З наведеної архівної справи видно, що російська держава 
законним визнавало тільки шлюб, зроблений за всіма правилами й 
обрядами православної церкви. Шлюби з особами іншого 
віросповідання дозволялися, але знову ж за згодою православної 
церкви. Дозвіл обставлявся різними обмеженнями, у першу чергу це 
стосувалося дітей, народжених від таких шлюбів. Їх обов’язково 
треба було “хрестити й виховати в православ’ї”.  
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