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ВСТУП
До сьогодні навіть серед істориків залишається поширеною думка, що після 1686 р., коли Київська митрополія змінила своє юрисдикційне підпорядкування, церковне життя на її теренах було перебудовано за російським
зразком, а національні особливості знищено. У межах такого підходу найчастіше концептуально й подається історія Православної Церкви в Укра
їні. При цьому XVII ст., принаймні добу Петра (Могили), розглядають через призму концепту «конфесіоналізації»1.

На українському матеріалі чи не вперше цей концепт апробував Сергій Плохій,
зосередившись на розгляді активної участі світської влади в церковному житті та використанні козаками релігійних питань у власних цілях (С. Плохій. Наливайкова віра:
Козаки і релігія в ранньомодерній Україні. Київ 2005 (перше (англомовне) видання –
2001 р.)). Достатньо специфічно конфесіоналізацію потрактував Михайло Дмитрієв,
аналізуючи процеси в Київській митрополії другої половини XVI ст. (М. В. Дмит
риев. Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской церковной унии 1595–1596 гг.
Москва 2003). У другому виданні нарису історії України через згаданий концепт Наталія
Яковенко пояснює заходи унійної та православної єрархії, спрямовані на внормування
церковного життя (реформа чернецтва, освіта духовенства, зміцнення віросповідної
дисципліни та релігійної свідомості тощо) (Н. Яковенко. Нарис історії середньовічної
та ранньомодерної України / 2-ге вид., переробл. та розшир. Київ 2005, с. 286–300).
Конфесіоналізацію в Унійній Церкві також описано в низці серйозних досліджень монографічного рівня. Студія програми конфесійного будівництва та дисциплінування
на рівні однієї єпархії (Львівської) за пастирства одного владики належить Петрові
Вавженюку (P. Wawrzeniuk. Confessional Civilising in Ukraine. The Bishop Iosyf Shum
liansky and the Introduction of Reforms in the Diocese of Lviv 1668–1708. Huddinge 2005).
Комплексно, розставляючи інакші акценти та беручи до уваги вплив зовнішніх політичних чинників, узялася за проблематику Барбара Скінер (B. Skinner. The Western Front
of the Eastern Church. Uniate and Orthodox Conflict in 18th-Century Poland, Ukraine,
Belarus, and Russia. DeKalb, Il. 2009). При аналізі розвитку Львівської єпархії в ранньомодерний час звертається до концепту Ігор Скочиляс, вказуючи на взаємовідчуження різних конфесій через кодифікацію досвіду віри, дисциплінування релігійних
практик, створення своїх богословських закладів, посилення унійного ексклюзивізму
та специфічної унійної свідомості (висновки дослідника, висловлені в попередніх пуб
лікаціях, підсумовано в книзі: І. Скочиляс. Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII ст.
1
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У XVIII ст. Київська митрополія вступила зі значними територіальними втратами, а невдовзі влада її архиєрея взагалі була обмежена однією
єпархією. На раніше підпорядкованих Софіївській катедрі землях, що тоді
входили до складу Речі Посполитої, почала домінувати Унійна Церква.
Описуючи тогочасне церковне життя за допомогою концепту «конфесіоналізації», сучасні дослідники нерідко твердять про цілковите розходження
шляхів розвитку Київської православної митрополії та унійних владицтв,
розділених уже не тільки конфесійним, а й державним кордонами. Річ
посполитські з’єднані нібито й надалі зберігали традиції «київського хрис
тиянства», натомість «благочестиві» українських єпархій підросійської
України і формально, і посутньо стали частиною «Русской Православной
Церкви». Так, Ігор Скочиляс пише, що
«термін “київське християнство” [...] окреслює територіальні рамки
функціонування руського “суперетносу” в середньовіччі та ранньомодерну добу (тобто первісну Руську церкву княжого періоду, а пізніше –
українсько-білоруську Київську митрополію в межах Польсько-Литовської держави)»2.

Коротко окреслені трактування історії Київської митрополії у XVIII ст.
потребують деталізації або й кардинальної ревізії. По-перше, не все те, що
відбувалося з цією церковно-адміністративною одиницею (як, зрештою,
й іншими українськими православними єпархіями, що вже не залежали від Києва), стало наслідком синодальних нововведень. Навпаки, деякі
з петербурзьких приписів зобов’язували дотримуватися тих самих правил
еклезіального життя, котрі намагалися запровадити ще Петро (Могила,
1633–1647) та його однодумці. І тут варто поміркувати, чи не українського
походження єрархи Православної Церкви Російської імперії, які отри
мали вишкіл у Київській академії, й перенесли в монархію Романових та
ретранслювали через синодальні укази те, що в Києві на доктринальному
рівні вважалося нормою конфесійного життя. Щоправда, тепер до реалізації тих чи тих положень у церковній сфері долучилася державна машина. З іншого боку, навіть побіжне зіставлення процесів дисциплінування
клириків та лаїків по обидва боки Дніпра показує, що перед українським
унійним і православним єпископатом стояли дуже схожі завдання та проОрганізаційна структура та правовий статус. Львів 2010). Важливою у вивченні
«польсько-литовського шляху в давній конфесійний період (1569–1648)» є праця Аль
фонса Брюнінґа (а також деякі раніші його статті) із представленням широкого кон
тексту та обговоренням доречності застосування поняття «конфесіоналізації» для
річпосполитських теренів (A. Brüning. Unio non est unitas. Polen-Litauens Weg im kon
fessionellen Zeitalter (1569–1648). Wiesbaden 2008).
2
І. Скочиляс. Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII ст. ..., с. 33.

Вступ

13

понувалися подібні шляхи їхнього вирішення (належне виховання пастви
й парохів, уніфікація богослужбових книг тощо).
Чи можна, однак, застосувати поняття «конфесіоналізації» для пояс
нення тих процесів, які тривали в Київській православній митрополії
XVIII ст.? Навряд чи. Більшість заходів із дисциплінування духовенства
та мирян у той час не були власною політикою Києва, адже ініціювалися
з Петербурга та стосувалися всіх єпархій синодальної Православної Церк
ви. Окрім того, конфесійне будівництво зазвичай здійснюється в умовах
протистояння з конкурентом (римо-католиків із протестантами, православних з уніатами тощо – комбінації варіюються залежно від регіону). І хоча
деякі історики, вживаючи згаданий концепт «конфесіоналізація» щодо тогочасної Росії, ведуть мову про боротьбу Православної Церкви зі старові
рами, Київська митрополія у XVIII ст. такого серйозного супротивника,
який спонукав би до направи церковного життя, не мала.
Те, що відбувалося з Церквою в Російській імперії, вкладається в загальну пояснювальну схему будівництва добре врегульованої держави, для
якої характерне спрямоване зверху соціальне дисциплінування (за Ґерхардом Острайхом) у різноманітних сферах, у т. ч. і в релігійній. Імперія мала
об’єднати різнорідні терени в єдине ціле і політично, і соціально, і економічно, і релігійно – так на порядку денному з’явилося завдання творення
єдиної синодальної Церкви, у чому держава виявляла безпосередню за
цікавленість. Для досягнення цієї мети потрібно було привести до спільного знаменника відмінні православні культури на територіях, що ввійшли
до складу імперії, причому не стільки на базі однієї з них (російської),
скільки на засадах значної модернізації релігійних практик загалом3. Тож
у XVIII ст. Київська митрополія вповні відчула на собі процес побудови
синодальної Церкви, поставши перед викликами уніфікації та дисциплінування внутрішнього життя на різних рівнях4.
Див., наприклад, вказівки на конкретні характеристики, що свідчили про відсутність у Московській Церкві важливих компонентів модерної інституції (рудиментарну,
слабко централізовану де-факто організацію без раціональної бюрократичної структури; брак «професійних», добре навчених служителів; російську ортодоксію, що насправді була «російською гетеродоксією» – сукупністю розмаїтих локальних релігійних
практик, які нерідко різнилися навіть на рівні парафії): G. L. Freeze. Institutionalizing
Piety: The Church and Popular Religion, 1750–1850 // Imperial Russia: New Histories for
the Empire / ред. J. Burbank, D. L. Ransel. Bloomington – Indianapolis 1998, с. 211–221.
Зрозуміло, така Церква мусила сама зазнати змін, а не стати зразком для трансформування Київської митрополії.
4
Про уніфікацію Київської митрополії «з іншими православними єпархіями на території Російської імперії» у XVIII ст. говорить також Оксана Прокоп’юк. Щоправда, дослідниця твердить, що цей процес офіційно було завершено до 1780-х рр. (див.:
3
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Питання про успішність заходів з якісного перетворення українських
єпархій на частину синодальної Церкви є одним із найменш досліджених
істориками. Моє вивчення окремих проблем, як-от формування складу
київського чернецтва чи освітнє дисциплінування білого духовенства (їх
було висвітлено у відповідних монографіях), а також студії певних аспектів еклезіальної інституційної чи соціорелігійної історії в Гетьманщині
XVIII ст., що належать перу найперше Оксани Прокоп’юк та Оксани Романової (далі звертатимуся до них за потреби), засвідчують, що між дек
лараціями й розпорядженнями і їхнім утіленням пролягала інколи чимала
дистанція. У цій книзі зупинюся на тому, наскільки петербурзька політика
була дієвою в Київській митрополії XVIII ст. і на вищому доктринальному рівні (уніфікація церковних книг), і на рівні сприйняття «парафіяльною
цивілізацією»5, себто священиками та мирянами. Також розгляну вплив
лаїків на їхніх парохів та його роль у запровадженні нових порядків на парафіях. Нарешті, окремо проаналізую, як позиціонувала/акцептувала себе
київська духовна еліта і як відповідала на уніфікацію, вважаючи її порушенням прав та усталеного трибу життя. Поза увагою тут залишено т. зв.
закордонну частину Київської митрополії – невеликі православні «ойку
мени» в Речі Посполитій, що підпорядковувалися Софіївській катедрі.
При відтворенні тексту документів у цитатах виносні літери та паєрки
внесено в рядок без спеціального виділення. Скорочення не розкриваються, зокрема під титлом (передаються без цього знака). Зберігаються відсутні в сучасній кириличній абетці букви; м’який та твердий знаки подано
згідно з їхнім розташуванням у першоджерелі. Пунктуація та вживання
великої й малої літер наближені до діючих правил правопису. Опубліковані документи цитуються в тій формі, в якій вони були надруковані (за
винятком матеріалів, оприлюднених у XIX – на початку XX ст. тогочасною
російською мовою, – їх наведено сучасним російським правописом).
***
Поява цієї монографії стала можливою завдяки моїй участі в навчальнодослідній програмі «Київське християнство» під патронатом Українського
католицького університету. З огляду на це, щиро дякую керівникові програми Ігорю Скочилясу за таку можливість, адже вдалося з’ясувати, що, зрешО. Б. Прокопюк. Киевская епархия. Киевская епархия в 1686–1786 гг. (на территории
Российского государства) // Православная энциклопедия, т. 33. Москва 2013, с. 174). На
мою думку, таке датування верхньої межі не зовсім вмотивоване – навпаки, в окремих
сферах на рівні «парафіяльної цивілізації» справжня уніфікація тоді тільки починалася.
5
Цей термін в українській історіографії належно не продискутовано. У цій книзі
ним означається найнижчий парафіяльний рівень організації життя вірян.
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тою, українські православні єпархії XVIII ст. і «київське християнство» –
це не дві окремі реалії. Працюючи над монографією, в різний час і з різних
питань я отримував необхідні консультації від Наталі Яковенко, Лесі Довгої, Володимира Александровича, Ігоря Скочиляса, Ярослава Затилюка,
Маргарити Корзо, Світлани Сохань. За це їм із великою приємністю висловлюю свою вдячність. Вкотре, проте з тим самим усвідомленням важливості, дякую колегам, які вже багато років поспіль щотижня збираються
на «Семінар по вівторках» Товариства дослідників Центрально-Східної
Європи, творячи таким чином унікальну нагоду серйозно апробувати зроб
лені наукові висновки. Це, крім уже згаданих керівника семінару Наталі
Яковенко й Лесі Довгої, також постійні його учасники Наталя Старченко,
Ігор Тесленко, Віталій Михайловський і колеги, яким обставини дозволяють бувати на обговореннях не так часто.
Підготовка рукопису збіглася з достатньо клопітним періодом життя,
тож підтримка дружини й дітей стала однією з головних умов роботи над
книгою. За це їм окрема подяка.

КИЇВСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО
Започаткована у 2013 р. видавнича серія «Київське християнство» представляє наукові результати навчально-дослідної програми Гуманітарного
і Філософсько-богословського факультетів Українського католицького університету «Київське християнство та унійна традиція». Підтримана Синодом Єпископів УГКЦ академічна ініціатива має зміцнити пророчий голос
Київської Церкви і сприяти єдності українських Церков Володимирового
Хрещення. Від 2015 р. почав діяти публічний сеґмент програми – проект
«Соборна Україна та Київська традиція», який уможливлює суспільну артикуляцію ідеї Київської Церкви та наголошує на тисячолітньому зв’язку
між українською культурою і християнством. Академічним завданням
програми є критичне дослідження богословських, канонічних і соціокультурних джерел передання Київської митрополії у ширшому порівняльному
контексті універсальних християнських традицій Візантії, латинського Заходу та східних православних спільнот, а також рецепції в словʼянських
землях унійної ідеї. Головну увагу програма зосереджує на міждисциплінарному вивченні сформованої на цивілізаційному пограниччі християнського Сходу і Заходу київської традиції. В її основу лягли слов’янсько-візантійський обряд (зокрема східна Літургія), оригінальна богословська
думка й помісне церковне право, єдина канонічна територія, особлива духовість, спільні соціокультурні й релігійні практики, кодифікована церковнословʼянська мова та усталена пам’ять про минуле. Сукупно вони творили елементи тяглості тогочасної культури, а в модерну добу уможливили
формування національних ідентичностей та появу нових еклезіальних спільнот у Східній і Центрально-Східній Європі.

KYIVAN CHRISTIANITY
The publication series, Kyivan Christianity, launched in 2013, disseminates the
scholarly results of the education and research program of the Humanities Department and the Department of Philosophy and Theology at the Ukrainian Ca
tholic University entitled Kyivan Christianity and the Uniate Tradition. This aca
demic initiative, supported by the UGCC Synod of Bishops, seeks to strengthen
the prophetic voice of the Kyivan Church and foster unity among the Ukrainian
churches that emerge from the event of Volodymyr’s baptism. One public aspect
of the program – a project entitled United Ukraine and the Kyivan Tradition –
has been active since 2015. This project has been the means for a public articulation of the idea of a Kyivan Church while underlining the millennium-long connection between Ukrainian culture and Christianity. The academic objective of
the program lies in the critical study of theological, canonical, social, and cultu
ral sources of the Kyivan Metropolitan tradition. This is undertaken in the wider,
comparative context of broader Christian Byzantine traditions, traditions of the
Latin West and Eastern Orthodox communities, and the reception of the Uniate
idea in Slavic lands. Primary attention is paid within the program to the inter-disciplinary study of the Kyivan tradition as developed on the border between the
civilizations of East and West. Its essence, in turn, is made up of the Slavonic
Byzantine rite (namely, Eastern Liturgy), original theological thought and local
church canon law, unified canonical territory, specific spirituality, shared social,
cultural and religious practices, codified Church Slavonic language, and well-established memory of the past. Together, these were the fundamental elements of
cultural continuity of the period, while in more modern times they paved way
for the formation of national identities and the emergence of new ecclesiastical
communities in Eastern and Central-Eastern Europe.
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