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КАЗАКОВ М.В.

ВІДРОДЖЕННЯ ЦЕРКОВНО-БРАТСЬКОГО РУХУ
В КИЇВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ НА ПОЧАТКУ 1860-Х РР.

Аналізуються стан православних братств Київської єпархії на початок
1860-х років та спроби відродження місцевого братського руху в 1862-1863
рр. у контексті реформування церковного відомства Російської імперії.

Православні церковні братства асоціюються здебільшого з організаціями
XVI-XVII ст., хоча вони існували й пізніше, а з 1860-х років переживали
справжнє, хоч і контроверсійне, відродження. Ці відроджені братства ще не
отримали в історичний науці достатнього висвітлення, тоді як значення цих
структур, що знаходилися між церквою та суспільством, державою та
громадою, елітою та народними масами й намагалися поєднати традицію
та інновацію, універсальне та національне, для побудови більш цілісної
картини історії України видається нам безсумнівним.

До революції осібно стоїть історико-статистичне дослідження
О.Папкова “Церковні братства” (СПб., 1893), яке при своїй неповноті даних
було виконане на гідному рівні і досі залишається єдиною працею,
присвяченою суто відродженим братствам. Серед емігрантських істориків і
мислителів ці братства отримували загальну оцінку (позитивну у
Г.Флоровського1 та І.Смолича2; негативну через брак, на його думку,
національної свідомості  та формальність наслідування братської традиції - у
І.Огієнко3), але не детальне вивчення, яке було й практично неможливим
через недоступність архівних матеріалів. З інших причин схожа ситуація
склалася і в радянській історичній науці. Якщо братства XVI-XVII ст. ще
привертали увагу історичного матеріалізму, то їх нащадки (для істмату -
“нащадки”) XIX ст. виглядали цілковито реакційними утвореннями, не
вартими уваги. Пострадянська історіографія з її пожвавленим інтересом до
питань історії церкви та релігії повернулася до православних братств. У Росії
з’являються ґрунтовні монографії: “Російська церква в епоху великих реформ”
С.Римського (1999) та “Православні братства: ґенеза, еволюція, сучасний
стан” Ф.Дорофєєва (2006). При всій їх корисності для українського науковця
слід пам’ятати про інший характер великоруських братств, які не мали за
собою вікової традиції на відміну від українських та білоруських. В Україні в
1990-2000-х роках відбулося переосмислення значення модерних братств
для українського суспільства, визначення їх як підґрунтя для розвитку
громадської активності, для майбутнього автокефального руху4, хоча й старі
погляди (тобто близькі до висловлених І.Огієнко) мають прихильників5.
Протягом 2000-х років було захищено низку кандидатських дисертацій, у
яких досліджуються окремі аспекти цієї проблематики (О.Борейко, О.Гейда,
О.Кравченко, О.Потапова, С.Федоренко, О.Федорчук, І.Шугальова), однак
досі відсутні узагальнюючі праці по окремим єпархіям та взагалі по Україні.

Православні братства, розквіт діяльності яких прийшовся на XVI-XVII
ст., з початку ХVIII ст. переживали занепад. Вони відійшли на задній план
суспільного життя українських та білоруських земель у складі Речі Посполитої
та Російської держави. Для братств згубними виявилися і московський союз
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церкви та держави, і натиск католицизму, поєднаний із спокусою уніатства.
Православні братства зникають із міських центрів Західного краю, при цьому
продовжуючи функціонувати в селах та містечках Правобережної України
(на Лівобережжі братства були менше поширені і в часи розквіту братського
руху) та Білорусі. У окремих місцевостях з обігу зник сам термін “братство”,
але певні суспільно-релігійні традиції  залишалися практично скрізь6.

Ці “селянські братства” (за класифікацією Д.Дорофєєва7) довгий час не
привертали до себе уваги. Наприкінці 1840-х років історики належним чином
звертаються до вивчення історії ранньомодерних братств, а з кінця 1850 -
початку 1860-х років світло проливається й на їх наступників. Братства як
організації, що мали поєднувати в співпраці духовенство та мирян, не могли
не зацікавити мислячих людей в епоху реформістських шукань початку
царювання Олександра ІІ. Нагадаємо, що питання реформи православної
церкви, відновлення її зв’язку з паствою, який все більше, за висловом
І.Аксакова, ставав “примусовим і механічним, зшитим на живу нитку, з
загрозою остаточно роз’єднатися”8, були одними з центральних. Чи відбулася
“церковна реформа Олександра ІІ” як щось цілісне залишається в історіографії
спірним питанням9; безумовним є те, що протягом 1860-1870-х років у
церковному відомстві були здійснені значні зміни, у проектуванні яких
співпрацювали (а часто і були суперниками) представники світської еліти та
архієреї РПЦ. Особливе занепокоєння реформаторів у зв’язку з посиленням
польського національного руху викликали українські правобережні та
білоруські землі.

Один із найкомпетентніших реформаторських проектів потрапив на
розгляд новоутвореного Західного комітету (дорадчий орган при імператорі
з питань політики в Західному краї) у лютому 1862 р. Він належав перу
дійсного статського радника Помпея Батюшкова (молодший зведений брат
поета Костянтина), у близькому майбутньому відомого історика та етнографа,
добре знайомого з місцевою ситуацією. Одним із пунктів його плану
піднесення православ’я в краї була можливість для місцевого населення
“розвивати безперешкодно свої вроджені стихії”10, тобто братства, які мали
надати православній справі матеріальну та моральну підтримку, залучити
до неї і великоруських одновірців. “Записка” П.Батюшкова викликала
схвалення міністра внутрішніх справ П.Валуєва. На прохання Західного
комітету думки з її приводу виклали віленський генерал-губернатор В.Назімов
та київський - І.Васильчиков. Останній на відміну від колеги детально розібрав
“Записку” та в цілому її не схвалив, ідею реставрації братств у тому числі11.

Ширшу відомість братства Західного краю отримали завдяки історикам
Миколі Кояловичу та Феофану Лебединцеву. Перший на місці дослідив
залишки братського руху (у тому числі на Київщині, хоча основною базою
для його спостережень стала Мінська єпархія) та описав їх у “Читаннях про
Церковні Західно-Руські братства” (М., 1862) та “Записці про православні
церковні братства в Західній Росії” (СПб.,1863). М.Коялович не робив
висновків щодо доцільності чи недоцільності відродження братств, але в
цілому займав “пробратську” позицію і швидко став активним учасником
братського руху. “Записка” використовувалася під час розробки законодавства
щодо братств та розсилалася єпархіями після їх узаконення.
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Важливе значення мала і стаття Ф.Лебединцева (на той час
екстраординарного професора КДА та редактора журналу “Керівництво для
сільських пастирів”12)“Братства, їх колишня і теперішня доля та значення”,
яка в 1862 р. з’явилася на сторінках “Київських єпархіальних відомостей”, а
незабаром вийшла й окремою брошурою. Зробивши огляд історії
православних братств, автор висунув власний проект їх відновлення. Нові
братства, “гідні наступники древніх братств, славних своєю історією”, мали
б виникати знизу. “Офіційне розпорядження не зможе відновити братства”,
- застерігав Ф.Лебединцев, вважаючи, що уряд має лише здійснювати
головний нагляд. Братства мали б засновуватися у кожній парафії за зразком
своїх попередників, але на відміну від них не мали б юридичних прав.
Спочатку братства мали займатися лише парафіяльною церквою, а з
розширенням засобів переходити на підтримку існуючих та утворення нових
шкіл, богаділень, шпиталів, боротьбу за суспільну мораль тощо13. Прикладом
існуючого на Київщині братства у Ф.Лебединцева стало Успенське в с.
Дибиниці (Канівський повіт), засноване не пізніше 1745 р. Воно історично
було пов’язане з місцевими ремісниками-гончарами. Очолювали братство
обрані цехмістер, ключник та старший братчик. Щорічні зібрання, на яких
відбувалися вибори, звітування щодо витрат та суд, проходили на Масляну.
Цілями братства були підтримка місцевого храму, влаштування спільних обідів
на храмове свято, допомога збіднілим братчикам та бідним взагалі, поховання
незаможних, навчання бажаючих грамоті та гончарному ремеслу, контроль
над суспільною мораллю. Незадовго до написання “Братств” Лебединцева
до дибиницького братства приєдналися три сусідніх; також у селі з 1779 р.
функціонувало “сестринське братство”, яке займалося прикрашанням храму14.

Дослідження Ф.Лебединцева широко використав М.Лєсков при
написанні статті “Про християнські братства в Росії”, яка побачила світ у
“Северной пчеле” 27 травня 1862 р. (усі дати - за старим стилем). Російський
письменник у цілому схвально поставився до ідеї відновлення братського
руху15. Вище духовенство мало особливу позицію щодо питання церковних
реформ. Більшість архієреїв, з одного боку, знали дійсну ситуацію та прагнули
до перетворень, з іншого, були противниками втручання світських
“прожектерів”, остерігаючись ще більшого посилення впливу мирян на
справи РПЦ. На засіданнях Головного присутствія у справах покращення
побуту православного духовенства, створеного 28 червня 1862 р., світські
проекти часто зустрічали супротив з боку значної частини представників
від духовенства16. Учасником Присутствія був і київський митрополит
Арсеній (Москвін; 1860-1876). Його ставлення до відродження братського
руху на цей час було утилітарним. Митр. Арсеній писав костромському
єпископу Платону (Фівейському) в березні 1863 р.: “У числі хвалителів та
захисників церковних братств і я, але в моїх думках це не що інше, як тільки
благовидне відхилення від церковних рад, які хотіли нав’язати на шию нашим
бідним священикам, і на які вже, ще до мого прибуття, встигли виклопотати
Височайше повеління. І так обирайте що завгодно. На мою думку, вже краще
братства, у яких священик мав би бути головою, ніж німецько-лютеранські
ради, у яких священику надається лише голос дорадчий, а все інше  має
залежати від вибору чи примхи громади”17.
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Пізніше церковні ради у проектах П.Валуєва були замінені на церковно-
парафіяльні попечительства, які теж викликали у київського митрополита
негативну реакцію. Митрополит наполягав на використанні для основної
одиниці церковно-суспільного життя назви “братства”, яка освячена
традицією та на відміну від нововведень не викличе хвилювання в народних
умах, наголошуючи, що “слово дає силу ділу”. Однак ця пропозиція не
набрала достатньої кількості голосів18. Згодом митрополит відігрався в межах
Київської єпархії: місцеві попечительства за наказом митрополита були
поставлені під контроль київського Свято-Володимирського братства в 1867
р.19, хоч це, на нашу думку, особливих результатів не принесло.

Поглядам митр. Арсенія на бажаний устрій реформованого церковно-
суспільного життя відповідав “Статут для сільських братств у Київській
єпархії”, складений його близьким помічником протоієреєм Софійського собору
П.Лебединцевим (старший брат Феофана)20. Статут надрукували в “Київських
єпархіальних відомостях” у червні 1862 р. У ньому були закріплені положення,
які митр. Арсеній намагався провести у Головному присутствії: обов’язкове
головування місцевого священика, відсутність втручання та контролю мирян
над фінансовими та господарськими справами Церкви. За структурою це був
доволі сумбурний документ, що, втім, не заважає виявити загальні тенденції:
повага до братських традицій (щорічні вибори, молодші братства, братський
суд, штрафи, продаж меду на свята), використання українських термінів (річні
ставці, найстарший братчик, нотата, скринька, упис, ставники) водночас із
обмеженнями, які б не давали братству зачіпати сферу дії цивільної влади та
церкви. Встановлювалися напрямки діяльності відроджених братств: підтримка
парафіяльної церкви, створення та підтримка сільської школи (митр. Арсеній та
П.Лебединцев відомі активною діяльністю щодо створення церковно-
парафіяльних шкіл21 ) і шпиталів, підтримка бідних субсидіями та кредитами,
спостереження за християнським благочестям у парафії. Застерігалося, що
статут можна використовувати в різних місцевостях mutatis mutandi22 .

Незабаром у Київській єпархії (і навіть у Мінській23) з’явилися відновлені
братства зі статутами на цій основі або створеними власноруч. 14 жовтня
1862 р. у с.Райгород (Черкаський повіт) було відновлене Свято-Іоанно-
Предтеченське братство на чолі з місцевим ієреєм  о. І.Нечаєм. Було обрано
4 старших братчика, до числа яких входили найстарший братчик та ключник.
Усього до братства записалося 66 парафіян. У статуті зазначалося, що в міру
накопичення внесків райгородці займуться облаштуванням богадільні та
притулку для сиріт. Митр. Арсеній затвердив статут Райгородського братства
27 жовтня 1862 р.24

У 1862 р. організовується братство при Спасо-Преображенській церкві
в містечку Стеблів (Канівський повіт). До своєї смерті в 1872 р. братство
очолював місцевий ієрей Семен Левицький, батько Івана Нечуя-Левицького.
Дещо зупинимося на устрої стеблівського братства. Джерелами грошових
надходжень до братства були збори через братську кружку, збори за дзвін під
час поховань, використання братських корогв, вінців під час вінчання,
виготовлення меду тричі на рік, добровільні пожертви. З числа братчиків
обиралося 8 “старших членів з найстарших парафіян”, окрім цього до ради
братства входило 5 неодмінних членів: парафіяльний священик як голова
братства, волосний староста, церковний і сільський старости, соцький25.
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29 серпня 1863 р. у м.Корсунь (Канівський повіт) було засноване
Спаське братство, статут якого було затверджено митрополитом 10
листопада наступного року26 . Маємо інформацію про існування церковного
цехового братства у містечку Чернин (Таращанський повіт), яке було
засноване ще у 1698 р. На 1862 р. братство продовжувало займатися
допомогою місцевому храму, давало позики з відсотками, братчики
організовано брали  участь у поховальних процесіях27 . Вірогідно, на початку
1860-х років уже існувало Свято-Миколаївське братство у с.Зелена Дубрава
(Звенигородський повіт), лише не маючи письмового статуту, як
стверджували братчики в 1897 р.28

У жовтні 1862 р. було створено перший проект статуту для братства в
Києві, який обговорювався в колах місцевого вищого духовенства29. Згодом
зазначалося, що думка про заснування у Києві православного братства
виникла у 1863 р. “під впливом скорбних подій останнього польського
бунту”30. Свято-Володимирське братство було засноване 15 липня  1864 р.,
у день пам’яті св. рівноап. кн. Володимира. Це сталося вже після
законодавчого оформлення визнання православних братств центральною
владою у вигляді “Основних правил для заснування православних церковних
братств” (8 травня 1864 р.). Цивільна влада від певної недовіри до братств,
які з’являлися без її санкції, перейшла до сприяння їх розвитку. З цього часу
можна відраховувати наступний етап в історії церковно-братського руху.

Отже, на середину XIX ст. православні братства продовжували
існувати на Київщині в селах та містечках, де виконували обрядові та
громадські функції. Пожвавлення суспільного життя та дискусії з питань
церкви і релігії на початку 1860-х років внесло братства до поля зору воцер-
ковленої інтелігенції. Братства могли водночас допомогти виправленню
матеріального становища православної церкви, яке було не райдужним,
подоланню кризи народної освіти, відродити зв’язок між кліром і паствою
та допомогти деполонізації-русифікації краю. Таким чином, у православних
братствах поєднувалися матеріальний та духовний аспекти “церковної
реформи”, а також інші важливі напрямки загальноімперської політики.

У 1862-1863 рр., коли центральна влада тільки ще розглядала проблему
визнання братств та їх включення до структури РПЦ, у Київській єпархії
митр. Арсеній, керуючись своїм баченням церковних перетворень, за
допомогою прот. П.Лебединцева намагався спрямувати братський рух у
визначене русло. За цей проміжок часу ми маємо відомості про заснування
3 братств і 6 вже існуючих. Паралельно підготовлявся ґрунт для відкриття
братства в Києві. Усе це можна вважати першим етапом відродження
православних братств у Київській єпархії, який відповідав процесам і в інших
єпархіях України та Білорусі, тоді як власне російський братський рух слідував
за прикладом Західного краю.
_____________________________
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