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ській духовній консисторії відомості про осіб, яких мали 
направити в якості хористів Яків Боровиковський, 26 
років, неодружений, тенор, син померлого священика 
Воскресенського Шаргородської церкви св. Феодосія; 
син служителя церкви Преображенської с. Петрівці "ка-
зачого званія" Олексій Гаркавенко, одружений, 1 рік; 
син священика Воскресенської церкви с. Ярмаків Ва-
силь Чайковський, 10 років; два рідні брати Гнат і До-
рофей Дем'яненки, разом з с. Піски Лубенського полку, 
які перейшли в Шаргородську протопопію і проживали 
при школі села Удівці, обидва "званія козачого", стар-
шому Гнату – 13 р., Дорофею – 10 р. [14]. 

З іншої справи під тим самим роком дізнаємося про 
відправлення двох співаків Переяславського єпархіаль-
ного хору Андрія Максимовича і Данила Пономаревсько-
го в розпорядження Новгородського и Санкт-Петер-
бурзького єпископа Гавриїла "По словесному преосвя-
щенного Іларіона Епископа Переяславского и Бориспол-
ского … определенію с веленіем находящихся при вока-
лной Его Преосвященства музики двоих певчих прото-
попіи Басанской, местечка Басани діакона Іоанна Мак-
симовича сына его Андрея и градскія переяславскія пет-
ропавловскія церкви пономаря Онисима Глобенка сына 
его Даніила отправить к члену Святейшего Правителст-
вующего Синода Высокопреосвященнейшему Гавріилу 
архіепископу Новгородскому и Санктпетербургскому" [15, 
арк. 1]. З тієї ж справи відомо, що Андрій Максимович 
навчався в Переяславській семінарії "латинскому язику 
по школу граммматику" [15, арк. 3].  

Така кількість архівних документів під 1780 роком за-
свідчує, що тогочасний єпископ Переяславский і Борис-
пільський Іларіон Кондратковський (1776–1785) виявляв 
особливу турботу про розвиток хорового співу у своїй 
резиденції. За часи його правління діяльність Переяс-
лавського музичного осередку особливо активізується. 

Отже, формування та діяльність українських церко-
вних музичних осередків Лівобережжя та Слобожанщи-

ни XVII–XVIII ст. мало як свої схожі риси, так і специфі-
ку. Спільністю їх формування було те, що вони створю-
валися на базі тогочасних духовних навчальних закла-
дів, які готували кадри композиторів та виконавців. 
Проте, на відміну від київських монастирських центрів – 
Печерської лаври та Могилянської академії – колегіуми 
у Чернігові, Харкові та Переяславі зосереджувалися 
при резиденціях місцевих архієреїв і розвиток музично-
го мистецтва у них повністю залежав від їхньої особис-
тої зацікавленості.  
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УКРАЇНЦІ ЧИ РОСІЙСІЯНИ? 

(ДО ПИТАННЯ ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ ЦЕРКОВНИХ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОГО  
ПОХОДЖЕННЯ НА СЛУЖБІ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ XVIII СТ.) 

 
У статті досліджується ідентичність церковних ієрархів-українців на службі в Російській імперії XVIII ст. Представлено 

значення місця і ролі української церковної ієрархії в імперії за даними історіографії та у авторському баченні. Робиться 
висновок, що українська церковна еліта не поривала духовного зв'язку з Україною та зберігала відчуття своєї етнічної, 
культурної та духовної належності.   

The identity of the church Hierarchs Ukrainian origin on the service in Russian empire in XVIIIth century is researched in the 
article. The meaning of place and role of Ukrainian church hierarchy in empire is prezented by the data of historiography as well 
as in the author's interpretation. In the conclusions it is shown, that the Ukrainian church elite did not break its spiritual 
connection to Ukraine and kept feeling of ethnic, cultural and spiritual appliance to it. 

 
Проблема духовного служіння українських церков-

них діячів на теренах Російської імперії, починаючи з 
часів Петра І, давно відома в літературі як церковно-
історичного, так і культурологічного спрямування. До-
слідники дорадянського періоду та сучасних часів до-
волі одностайні у визнанні культурної переваги україн-
ського освіченого духовенства у всіх її проявах, що 
створило, за уже класичним висловом К. Харлампови-
ча, яскраве явище "малороссийского церковного влия-
ния на великорусскую церковную жизнь" [24]. Водночас 
до питання характеру цих впливів, їх сприйняття місце-
вим російським середовищем, а найбільше – визначен-
ня національного компоненту української присутності в 
Росії – далеко не всі учені підходять однозначно. До 
цих пір переважна більшість російських істориків та й 
частина українських сприймає Україну як історичну, 
культурну і навіть духовну частину Росії. "Міт про росій-

сько-українську єдність настільки поширений, – зазна-
чає у цьому зв'язку сучасний дослідник Зенон Когут, – 
що будь-яку спробу ствердження української ідентично-
сті багато росіян розглядають як зраду або іноземну 
інтригу" [11, c. 133]. Дослідження у цьому контексті є 
особливо актуальним у зв'язку з активним насадженням 
в український інформаційний простір агресивної теорії 
"русского мира", у світлі якої українські ієрархи, які вели 
провід у всіх церковних і освітніх процесах Російської 
імперії, сприймаються як його невід'ємна частина. 

З часів відомого фундаментального дослідження 
К. Харламповича, яке змалювало узагальнену картину 
української присутності в Росії, в українській і російській 
історіографії з'явилося чимало праць, присвячених 
провідним церковним діячам XVIII ст. З одного боку, це 
свідчить, що діяльність Феофана Прокоповича, Стефа-
на Яворського, Димитрія Ростовського та ін. стала про-
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блемою міжнародного рівня. Водночас окремі російські 
дослідники в різні часи не лише уводили українських 
церковних письменників, зокрема Димитрія Туптала 
(Ростовського), Стефана Яворського, Феофана Проко-
повича та ін., до російського імперського контексту, а й 
вважали їх творчий доробок частиною російської куль-
турної спадщини [3; 17].  

З іншого боку, чимало українських і російських до-
слідників наслідують тезу "зрадництва", "прислужницт-
ва" української церковної еліти, яка у своєму намаганні 
підняти освітній і культурний рівень Російської держави 
допомогла збудувати сильну імперію.  

В силу специфіки становлення українського і росій-
ського етносів процес формування національних іден-
тичностей на їх теренах був складним і суперечливим. 
Сучасні російські дослідники, оперуючи термінологією 
ранньомодерного часу, відзначають "розмитість" націо-
нальних установок, що перебували під впливом різних 
факторів. За висловом російського ученого М.Дмітрієва, 
який вказував на разючу нерозвиненість етнонаціона-
льних уявлень в східнослов'янській культурі, поняття 
"руськості" майже повністю виростало з політичних, 
конфесійних і територіальних елементів [5, c. 14 пор. 
24]. Особливо вагому роль при цьому відігравав релі-
гійний фактор, перешкоджаючи формуванню націона-
льної ідентичності – російська влада, на відміну від Речі 
Посполитої, не відчужувала українців за релігійною 
ознакою. Навпаки, проголошуючи православну, духовну 
єдність, вона включала українців у сферу свого впливу і 
не давала можливості трансформувати свою релігійну 
ідентичність у національну.  

Визначаючи рівень ідентичності або виявлення наці-
онального компоненту у самоусвідомленні української 
церковної еліти, окремі сучасні українські учені також 
вказують на специфіку українського суспільства ранньо-
модерного часу, а саме – наявність у ньому різних рівнів 
ідентичностей, за словами Наталії Яковенко, – "строкатої 
палітри ідентичностей українців ХVІІ ст." [29, c. 29], яка 
значною мірою збереглася і в подальший період – 
ХVІІІ ст. Стосовно тогочасної української церковної еліти, 
то вона у пошуках своєї ідентичності та ролі в Російській 
імперії також була далеко не однорідною.  

Полеміку, викликаною неоднозначністю підходів до 
оцінки ідентичності української церковної еліти та її ролі 
в Російській імперії засвідчують вже дослідження поча-
тку XX ст. Так, А. Берло, відповідаючи на закид П. Мі-
люкова, що "южно-русские духовные сановники" прине-
сли в Російську імперію "свои научно-литературные 
традиции, а главное, ту угодливость и готовность слу-
жить интересам светской власти, из которых Петр сде-
лал такое широкое употребление", відзначав, що гото-
вність ця була вимушеною: "Церковный фанатизм, 
вражда к науке, упрямый застой, нравственное одича-
ние н ожесточение, характеризовавшее тогдашние Мос-
ковские нравы, не могли быть по душе южно-руссам, 
получившим воспитание в польских и в заграничных 
щколах и привыкшим к более культурным обычаям. А 
если к этому прибавить враждебное отношение Моско-
вскаго духовенства к южно-руссам, постоянное вмеша-
тельство светской власти в духовные дела, скудость 
содержания, на которую жаловался даже такой святой, 
нестяжательный человек, как Димитрий Ростовский, то 
не удивительно, почему украинцы так неохотно шли в 
великорусская епархии и считали переход туда тяже-
лым для себя "послушанием" [2, c. 3-4, 9-10]. 

Через десять років полеміку з П. Мілюковим продо-
вжив згаданий вище К. Харлампович: "Хотя киевская 
школа и приучала воспитанников говорить льстивыя 
речи и развивала сервильный искательный тон, но все 

же в высшем малороссийском духовенстве преоблада-
ло сгремление к независимости от светской власти. 
Кроме Ст. Яворского, которого сам Милюков называет 
несговорчивым клерикалом, об этом еще более гово-
рит поведение Арсения Мациевича... Здесь важно отме-
тить и то, что многие иерархи-малороссы принадлежали 
по рождению к шляхте, почему могли найти в себе до-
стойный тон для разговоров с представителями светс-
кой власти, когда они затрагивали честь и права церк-
ви" [24, c. 468]. 

Подібним чином пізніше український історик Д. До-
рошенко, відповідаючи теоретику "українізації" велико-
руської культури князю М.Трубецькому, писав: "Як не 
сталося "культурної українізації Великоросії" і "перетво-
рення української культури в культуру спільноруську", 
так само українська інтелігенція не втратила свідомості 
своєї культурної окремішності від великоросів". "Можна 
було, розуміється, українцям XVIII ст. займати на ім-
перській службі високі посади аж до канцлера, можна 
було робити в Петербурзі службову і літературну 
кар´єру, але в той же час рідко хто з них забував "оте-
чество малороссийское" і свою приналежність до "нації 
малоросійської" [4, c. 138–139]. 

Нарешті, сучасний дослідник М. Рябчук у цьому ж 
контексті зазначає, що масова міграція освічених мало-
росів до Московії хоч і посприяла певній модернізації 
відсталого краю, але все ж не призвела до його культу-
рної асиміляції, тобто "малорусизації" чи, сказати б, у 
сучасних термінах "українізації" [19, с. 73]. 

 Показовим виявом неоднорідності позицій українсь-
кої церковної еліти у пошуках своєї ролі в Російській 
імперії, яку засвідчували дослідники ще дорадянських 
часів, стала запропонована ними типологія ідентичнос-
тей церковної ієрархії в Росії. Так, Ф. Терновський у 
своєму біографічному нарисі про Стефана Яворського 
стверджував, що церковну еліту епохи Петра І в основ-
ному представляло три групи архієреїв, причому до 
однієї з них належали вихідці з корінних росіян і дві – з 
українців. До першої групи українських ієрархів на слу-
жбі в Росії автор відносив самого Стефана Яворського, 
а також Димитрія Ростовського і Феофілакта Лопатин-
ського [21, c. 40]. В питаннях церковного устрою, прав 
ієрархії, взаємовідносин між світською і церковною 
владою вони були противниками протестантизму і об-
стоювали необхідність патріархату й незалежність Цер-
кви від світської влади за католицьким зразком.  

Третю, або другу українську групу архієреїв за Ф. 
Терновським склали українці, які так само, як Стефан 
Яворський та його прихильники, здобули освіту у Києво-
Могилянської академії та закордонних навчальних за-
кладах, але винесли звідти відмінні погляди на церков-
но-політичний устрій, зокрема негативне ставлення до 
різного роду клерикальних та консервативних ідей, у 
тому числі й схоластичної вченості. Такими були Фео-
фан Прокопович, Феодосій Яновський і Гавриїл Бур-
жинський, які стояли на протестантських позиціях і за-
перечували необхідність патріархату і незалежності 
Церкви [21, с. 42]. Проти дій цієї групи об'єдналися 
українські і російські архієреї консервативного спряму-
вання, які, за словами Терновського, "видели в содейс-
твии Яновского и Прокоповича реформам Петра непро-
стительную и ничем не оправдываемую измену инте-
ресам церкви и духовенства" [21, с. 43].  

Даний погляд Ф. Терновського щодо різних позицій 
української церковної еліти в Росії загалом підтримува-
ли К. Харлампович та І. Чистович [24, c. 459–504; 28], 
не вдаючись при цьому до розподілу архієреїв на чіткі 
окремі групи.  
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Окремі сучасні російські дослідники, практикуючи на 
теренах Російської імперії в основному петровських ча-
сів, також вдаються до типології церковної ієрархії. Пока-
зовою є стаття О.І. Алексєєва, який щодо Росії першої 
половини XVIII ст. виділяє 4 групи архієреїв [1]. З них 
одна група архієреїв – корінних росіян, інша – архієреїв-
чужинців (іноземного походження) і дві групи архієреїв 
українського походження 1) група українських архієреїв, 
послідовних прихильників Петра І (Феофан Прокопович, 
Феодосій Яновський і Гавриїл Буржинський). Досить не-
сподіваними виявилися критерії, за якими автор харак-
теризує цю групу. На його думку, названих осіб об'єдну-
вала, "во-первых, общая к ним ненависть большей части 
православного духовенства и мирян, а во-вторых, по-
следовательная просветительская позиция. Ярче всего 
эта позиция проявилась в реформе благочестия, когда 
под видом борьбы с суевериями оскорблялись религио-
зные чувства православного, сжившегося со своей ста-
риной народа… Для всех характерны стяжательность, 
корыстолюбие, заносчивость, склонность к интригам и 
другие качества, свидетельствующие о сознательном 
предпочтении "сует мира сего".  

До другої групи О.І. Алексєєв відносить Стефана 
Яворського і переважну частину архієреїв-малоросів, 
які стримано сприймали церковну реформу Петра І і 
загалом відрізнялися консерватизмом і прихильністю 
до католицизму. Не заперечуючи внеску українських 
єпископів у розвиток освіти в Російській імперії, автор, 
проте, додає до їх характеристики значну долю негати-
ву: "Терпимые к суевериям близкой им этнорелигиоз-
ной среды, украинские архиереи были склонны жестоко 
преследовать казавшиеся им нетерпимыми суеверия 
великороссов". 

Отже, типологія архієреїв українського походження 
в представленні сучасного російського дослідника О. 
Алєксєєва загалом співпадає з вищенаведеною типоло-
гією Ф. Терновського, хоча характеристики цих груп є 
дещо відмінними в обох авторів. Не вдаючись до аргу-
ментів, що є предметом окремого дослідження, прове-
дений нами аналіз джерел і літератури з даного питан-
ня дає підстави в загальних рисах стверджувати, що 
більш слушною є мотивація Ф. Терновського. 

Підсумовуючи розгляд проблеми ідентифікації украї-
нської церковної еліти в Росії, спробуємо подати власний 
погляд з даного питання. Не підлягає сумніву, що поділ 
на дві основні групи архієреїв-українців, до якого вда-
ються і сучасні історики, і дослідники минулих часів, зна-
чною мірою виправданий. У цьому контексті заслуговує 
на увагу також дослідження української ранньомодерної 
ідентичності Зенона Когута, згідно з яким представники 
тогочасної світської еліти займали дві основні позиції – 
асиміляторську і традиціоналістську [11, c. 65] Врахову-
ючи вищенаведене, українську церковну ієрархію в сус-
пільно-політичному дискурсі Російської імперії XVIII ст. 
можна ідентифікувати таким чином: 

1) Група архієреїв-реформаторів. які підтримували 
курс церковних перетворень Петра І та його наступників 
в Російській імперії за європейським зразком. У питаннях 
церковного устрою вони виправдовували синодальний 
церковний устрій як залежний від світської влади і запе-
речували необхідність патріархату. Свою діяльність вони 
в основному спрямовували на служіння в російських 
урядових структурах. Головним ідеологом цього напрям-
ку був Феофан Прокопович, який після смерті Петра І 
остаточно утвердився в часи правління Анни Іоанівни. 
Підтримували його члени Синоду Феодосій Яновський і 
Гавриїл Буржинський. До цього напрямку певною мірою 
можна віднести Іродіона Жураковського та Лаврентія 
Горку, які заявляли свої "вірнопідданські" позиції в Украї-

ні ще до архієрейської висвяти [24, c. 464]. У другій поло-
вині XVIII ст. вплив діячів цієї групи стає особливо поміт-
ним за Катерини ІІ, коли засобами митрополита Гавриїла 
Кременецького і особливо Самуїла Миславського став 
проводитися централізаційний курс російського уряду на 
теренах Київської митрополії. 

2) Група архієреїв-консерваторів, які в питаннях 
взаємовідносин між світською і церковною владою до-
тримувалися традиційної незалежності Церкви від світ-
ської влади. Відповідно, реформи Петра І та інших ро-
сійських зверхників у сфері централізації церковної по-
літики обумовили їх перехід до опозиції та відстоюван-
ня інтересів Православної Церкви у різних формах – від 
пасивного несприйняття до відкритого протесту проти 
дій російського уряду. В обстоюванні патріархату вони 
солідаризувалися з частиною російських ієрархів, неза-
доволених посяганням царя на "русскую церковную 
старину". Найпершими представниками цієї групи, зна-
чно чисельнішої від першої, були Стефан Яворський, 
Димитрій Ростовський і Феофілакт Лопатинський, при 
підтримці переважної частини українських ієрархів в 
Україні та Росії. Зокрема, в Україні петиції щодо відсто-
ювання прав Української Церкви і духовенства в різні 
часи подавали Варлаам Ванатович, Іларіон Рогалевсь-
кий, Тимофій Щербацький. 1742 р. митрополит Ростов-
ський і Ярославський Арсеній Мацієвич і архієпископ 
Новгородський та Великолуцький Амвросій Юшкевич 
представили імператриці Єлизаветі проект реформи 
вищого церковного управління і відновлення патріар-
шества в Росії. Найвищим виявом опозиційного став-
лення української церковної еліти до централізаційної 
політики російських зверхників став відкритий протест 
Арсенія Мацієвича проти секуляризації церковного 
майна у 1762 р. Останнім сплеском відстоювання прав 
Церкви та ієрархії стало представлення Київським мит-
рополитом Арсенієм Могилянським відповідних пунктів 
від українського вищого духовенства в Комісію Нового 
Уложення 1767 р. 

Яку роль відігравало для українських церковних дія-
чів відстоювання необхідності патріархату та незалежно-
сті Православної Церкви в умовах централізації світської 
влади в Російській імперії? На це запитання дав відпо-
відь І. Огієнко на прикладах Димитрія Ростовського і Ар-
сенія Мацієвича: "Так творили Російську церкву і десятки 
інших Святителів, і гинули на своїй праці, не відновивши 
патріаршества і не добившись автокефалії Української 
церкви… Усі вони творили Російську церкву в глибокому 
переконанні, що цим самим творять і рятують і свою рід-
ну церкву Українську. Вийшло не так: обидві церкви по-
пали в хижацькі лапи московського уряду, що однаково 
смертельно чавив і ту, і другу" [9, с. 543–544]. 

Перебування українського чернецтва на вищих ща-
блях церковної ієрархії сприяло несенню київських ду-
ховних і культурних традицій на терени Російської ім-
перії. Досягнувши високого становища, архієреї-
українці намагалися зібрати в своїй резиденції земляків 
з Києва – для виконання різного роду чернечих послу-
шань, у тому числі проповідництва й педагогічної діяль-
ності, практикуючи виклики до себе на послушання ченців, 
яких вони знали поіменно. Для цього вони зверталися або 
до Київського митрополита, або до настоятеля Києво-
Печерської лаври, де було найбільше "учительного че-
рнецтва". Іноді вони "виписували" потрібних їм ченців 
через довірених осіб. Таким прикладом служить листу-
вання з Лаврою митрополита Тобольського і всього 
Сибіру Павла Конюскевича через посередництво архі-
мандрита Московського Високопетровського монастиря 
Сильвестра Юницького [10, c. 172].  
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Постійно викликали земляків у кафедральний Мос-
ковський Чудівський монастир – резиденцію московсь-
ких архієреїв, якими до 1775 р. були українці. З часів, як 
обитель стала кафедральною, у ній постійно перебува-
ли українські архієреї, які перетворили монастир на 
справжню українську колонію. Особливо багато україн-
ського чернецтва осіло в монастирі за керівництва ним 
Московського архієпископа Платона Малиновського. 
[18, c. 36–101].  

Особливо активно викликали українських вчителів 
для влаштування Смоленської семінарії, відкритої 1728 
р. з навчанням "на греческом, латинском и французс-
ком діалектах" спеціально "для обученія разных чинов, 
а наипаче шляхетских д›тей, чтоб они за рубеж для 
обученія не вы›зжали и в благочестіи не развращались" 
[9, №73]. З цією метою єпископ Смоленський і Дорого-
бузький Гедеон Вишневський виклопотав у Синоду до-
звіл викликати учених монахів передусім із Києво-
Печерського та інших українських монастирів. Цим по-
яснюється його активне листування з настоятелями 
Лаври [26, арк. 1 – 1 зв.; 27, арк. 2].  

Збереглося звернення Гедеона Вишневського і до 
київського архієрея 1756 р. з резолюцією останнього 
архімандриту Києво-Братського монастиря відшукати 
потрібних освічених осіб [30, c. 87]. Наступні смоленські 
владики також зверталися за допомогою до київських 
преосвященних.  

Відомо, що навчальний процес в в російських духо-
вних семінаріях українські викладачі-могилянці будува-
ли за зразком Києво-Могилянської академії. Про це та-
кож свідчать навчальні посібники, які відклалися в кни-
гозбірнях бібліотек та монастирів Росії. Збереглося, 
наприклад, 11 рукописів Іркутської духовної семінарії – 
курси і розробки київських професорів. Серед них – 
богословські трактати Іоасафа Кроковського, які чита-
лися ним в Київській академії у 1696 і 1697 рр. [16]. 

Як свідчать джерела, у навчальному процесі викла-
дачі з Києва послуговувалися рідною українською мо-
вою. У дослідженні з історії Костромської духовної семі-
нарії наводився, зокрема, такий відгук сучасника про 
українських викладачів: "учители, как малороссияне, 
обьяснялись в классе на малороссийском язьыке, кото-
рого не понимали бедные воспитанники семинарии, 
обьяснявшиеся на русском наречии, которого не пони-
мали учителя и формьг которого не стыдились осмеи-
вать публично, в классах; даже самых воспитанников 
заставляли обьяснятся так, как говорили сами, в про-
тивном случае подвергали их жестокому наказанию" 
[20, c. 571]. У цьому зв'язку дослідник українського чер-
нецтва М. Яременко справедливо зауважує, що "на-
вряд чи можна говорити про раптову культурну русифі-
кацію українського духовенства аж до переходу на ро-
сійську мову спілкування у побуті" [30, c. 11]. 

На користь твердження що українське чернецтво, 
гуртуючись у церковно-освітні осередки, запроваджу-
вало в Росії свої культурно-освітні і духовні традиції, 
можна навести також приклади з діяльності Димитрія 
Туптала, хіротонованого на митрополита Ростовського і 
Ярославського. Як свідчив автор життєписів ростовсь-
ких архієреїв, Димитрій Туптало (Ростовський) у першій 
своїй архієрейській промові "приветствовал паству 
свою красноречивым словом, в котором напомнил ей о 
древнем союзе церкви Ростовской с Лаврою Печерс-
кою (откуда нес он сей пастве мир и благословеніе Бо-
жіе, Пресвятыя Богородицы и преподобных Печерс-
ких)" [9, c. 168]. Окрім своїх архіпастирських обов`язків 
преосвященний Димитрій Ростовський продовжував 
свою працю над "Книгою житий святых", до якої включив 
38 четьї-мінейних статей, присвячених печерським свя-

тим. Печерській тематиці було присвячено ще один твір 
ростовського преосвященного – "Канон Преподобным и 
богоносным отцем нашим Антонію и Феодосію Кіевопе-
черским", який він написав для Великоустюзької Возне-
сенської церкви, де на гроші її парафіянина Ф. Протодья-
конова 1703 р. було збудовано приділ преподобних Ан-
тонія і Феодосія Печерських [7, c. 733; 10, с. 69]. 

Резиденції українських архієреїв ставали також осе-
редками спілкування українців – духовних і світських, 
котрі повідомляли своїм співвітчизникам останні новини 
з України, давали цінні поради, підшуковували впливові 
знайомства, служили посередниками у кадрових та гос-
подарчих питаннях тощо. Найкраще ілюструють це ма-
теріали щоденників представників української світської 
еліти – М. Ханенка, П. Апостола і Я. Марковича [6, c. 
387 – 397; 12; 24, с. 483].  

На користь збереження українськими архієреями 
своєї ідентичності свідчить та обставина, що вони не 
поривали духовного зв'язку з Україною і обителями, де 
почалася їхня духовна служба, навіть перебуваючи в 
найвіддаленіших російських єпархіях. Зокрема, середо-
вище Києво-Печерської лаври виховувало у своїх насе-
льників такий потяг і любов до обителі, що вихідці з її 
чернечої братії вважали своїм священним обов'язком і 
справою честі сприяти обителі, де почалося їх духовне 
служіння. Документи фонду Києво-Печерської лаври 
свідчать про постійне листування з Лаврою архієреїв 
Павла Конюскевича, Платона Малиновського, Сильвес-
тра Кулябки, Дамаскіна Аскаронського та інших. Так, 
єпископ Костромський і Галицький Дамаскін Аскаронсь-
кий, зв'язуючись з Печерським архімандритом Лукою 
Білоусовичем з приводу відправлення в його єпархію 
одного з лаврських ієромонахів, між іншим додавав: 
"сеже не для чего иного толко для чести и прославленія 
добрыми людми святыя нашея общыя матере, Кіевопе-
черскія лаври" [25, арк. 4]. 

Посідаючи високі становища, архієреї з лаврського 
чернецтва вважали своїм обов'язком і справою честі 
сприяти обителі, де почалося їх духовне служіння. Так, 
завдяки клопотанню найвищого сановника Російської 
Православної Церкви Стефана Яворського Лавра змог-
ла долучити до свого відомства ще кілька монастирів 
на Слобожанщині: 1702 р. до неї був приписаний Зміїв-
ський Миколаївський, а в наступному – Синянський По-
кровський монастир "с землями и с сенными покосы и с 
рыбными ловли и с мельницами и с дворы и со всякими 
угодьи" [22, c. 63-64]. Митрополит Тобольський і всього 
Сибіру Павло Конюскевич і єпископ Нижньогородський і 
Алатирський Феофан Чарнуцький у 1760 р. надали Ки-
єво-Печерській лаврі допомогу в ремонті Успенського 
собору, корпусів трапези і друкарні, в зв'язку з чим Пе-
черський архімандрит Лука Білоусович сповістив 
31 грудня того ж року начальника Лаврської друкарні, 
що "означенные преосвященные благонадежны несум-
ненно: могут Лавре святой и от себя укладом услужить" 
[23, c. 50; 10, с. 178–179]. 

Дотримуючись чернечої обітниці, українські архієреї 
намагалося повернутися до рідної обителі попри пере-
шкоди місцевої адміністрації і волю Синоду. 1727 р. до 
члена Синоду, архієпископа Феофана Прокоповича 
звертався митрополит Тобольський і Сибірський Філо-
фей Лещинський за дозволом виїхати в Москву, а звід-
ти – в Києво – Печерську лавру: "Пожалуй, пощади и 
помилуй, даждь душе скорбящей утешеніе, прикажи 
выехать з Сибири к Москве" [23, c. 113]. Отримавши у 
1723 р. указ про призначення вікарієм у Псковську єпа-
рхію, єпископ Суздальський Варлаам Ліницький звер-
нувся до Синоду з слізним проханням: "Вашего 
Свят›йшества прошу и молю: помилуйте мя, помилуй-
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те, явите отеческую милость, отпустите на мое 
об›щаніе (тобто, в Києво-Печерську лавру – місце пост-
ригу – С.К.) якоже и прочих мою братію отпущаете". 
Однак на це прохання Синод не зважив [13, №155; 10, 
с. 171]. Не отримав дозволу поїхати на обітницю в Пе-
черський монастир і Костромський єпископ Геннадій 
Андрієвський – "по представленному в поднесенном от 
Синода докладе мненію... его на пребываніе в Кіевопе-
черскую лавру за всегда бываемым во оной для бого-
молія многонародством, не определять"[14, № 73]. 

Подібно прадавнім ченцям Києво-Печерського 
монастиря, котрі воліли лежати сміттям в дворі святої 
обителі, аніж займати високі ієрархічні посади в 
далеких краях Росії, вихідці із печерської братії 
прагнули завершити своє життя в стінах рідної обителі. 
У Києво – Печерській лаврі відійшли на вічний спокій 
митрополит Тобольський і всього Сибіру Павло 
Конюскевич, Бєлгородський митрополит Бєлгородський 
і Обоянський Іустин Базилевич, архієпископ 
Псковський, Ізборський і Нарвський Варлаам Ліницький, 
архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Іларіон 
Рогалевський та ще багато інших церковних і освітніх 
діячів з лаврської братії. життя своє прагнув завершити 
на Україні – в Києво-Печерській лаврі, як десятки інших її 
постриженців-архієреїв.  

Отже, процес формування української ідентичності 
на теренах України і Росії ранньомодерного часу су-
проводжувався глибокими протиріччями. Неднознач-
ною виявилась також роль української церковної еліти 
XVII–XVIII ст. у творенні національної ідентичності, що 
засвідчила полеміка з цієї проблеми в українській і ро-
сійській історіографії та розроблена дослідниками різ-
них часів типологія місця і ролі церковної ієрархії в Ро-
сійській імперії.  

Водночас перебування архієреїв-українців на духовній 
службі в Росії супроводжувалося запровадженням вітчиз-
няних культурно-освітніх і духовних традицій, щиренням 
українського світу. В силу своїх впливових функцій рези-
денції українських архієреїв перетворюються в осередки 
згуртування української світської і церковної еліти і стають 
центрами впливу на тогочасне російське суспільство. Пе-
ребуваючи на чолі навіть найвіддаленіших російських єпа-
рхій, українські архієреї не поривали духовного зв'язку з 
Києво-Могилянською академією та обителями, де почала-
ся їх духовна служба, а тому зберігали відчуття своєї етні-
чної, культурної і духовної належності.  
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ПРОЯВІВ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 
У статті досліджується стан політичного й правового врегулювання проявів насилля в сучасному українському суспі-

льстві. Розкривається проблема домашнього насилля, яке має найбільші масштаби, водночас є найбільш проблемним аспе-
ктом врегулювання з боку держави через свій латентний характер.  

In the article the real situation of political and legal settlement of violence displays tacking place to in modern Ukrainian society is 
studied. The problem of domestic violence, which achieves the highest scales and at the same time is the most problems aspect for 
settlement by the state because of its latent character, is also analyzed. 

 
Надбання світової історії та філософської думки 

вказує на те, що феномен насилля є невід'ємною час-
тиною людського буття, а також її суспільних форм. 
Українське суспільство та українська людина не є ви-
ключенням з цього загального правила. Варто лише 
згадати історичні форми проявів насильства, а саме – 
правове узаконення фізичних покарань, соціальну нері-
вність, війни, революції, народні виступи, зокрема гай-
дамаччина, голодомор, депортації тощо, вже не кажучи 
про те, що українська людина у її загально прийнятому 

психо-біологічному аспекті є невіддільна від усіх інших 
особистостей. Це дає підстави стверджувати, що фе-
номен насилля можливо, і навіть необхідно вивчати у 
контексті українознавства, науки, об'єктом якої є "реа-
льний український світ, який творився і трансформува-
вся упродовж тисячоліть і сьогодні репрезентує суть 
буття і свідомості українців як нації" [6, с. 12]. 

Як проблемно, так і предметно, й методологічно, 
дослідження феномену насилля та його похідних є пи-
танням вивчення українознавства як "інтегративної нау-
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