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стику етнічних територій (пор. козаки). Оскільки худоба 
була як ознакою заможності, так і головним засобом тор-
гівлі у кочовиків, можемо зіставити tїvar / tavar зі сп. слов. 
*stado "скупчення (гурт) худоби", що, вочевидь, виступає 
в назві Stadici. Останніх БГ характеризує як populusque 
infinitus "безмежний народ", "незчисленний народ" (а 
уличiв як populus multus), що не може не нагадати літо-
писну характеристику тиверців і уличів: "бе множство ихъ 
седяху бо по Бугу и по Днепру (вар.: по Днестру) оли до 
моря". Отже, співвідношення "тиверці" – "стадичі", може-
мо розцінити як тюрксько-слов'янську кальку, слугуючу 
на позначення великого племінного масиву у південно-
західній частині нинішньої України. 

На підсумок сказаного можна констатувати, що ано-
німний латиномовний автор другої половини ІХ ст. дає 
вельми подібну до літописної картину розміщення сло-
в'янських племінних об'єднань західної частини Украї-
ни, зазначаючи назви, що відповідають літописним бу-
жанам, уличам, древлянам, тиверцям. З відомих автору 
ПМЛ етнічних груп Баварський Географ не знає полян, 
дулібів, велинян, хорватів, але натомість згадує неві-
домих літописцям Stadici, що ідентифікуються з тивер-
цями та Sittici (житичі ?), ідентифікація яких є пробле-
матичною. Не виключеним, крім того, є віднесення до 
українських теренів імовірної слов'янської назви 
Zuіrеani. Решта назв, часто трактованих як слов'янські 
етноніми з теренів України, до таких, імовірніше за все, 
не можуть бути віднесені. 
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УКРАЇНСЬКІ ЦЕРКОВНІ МУЗИЧНІ ОСЕРЕДКИ  

ЛІВОБЕРЕЖЖЯ І СЛОБОЖАНЩИНИ XVII–XVIII СТ. 
 

У статті аналізуються особливості формування та діяльності українських церковних музичних осередків XVII–XVIII ст. 
у Чернігові, Харкові та Переяславі. Відзначено, що вони зосереджувалися при резиденціях місцевих архієреїв і залежали від їх 
особистої зацікавленості.  

The peculiarities of forming and activity of the Ukrainian church musical centers in XVII–XVIII cent. in Chernihiv, Kharkiv and 
Pereyaslav are analysed in the article. It is marked that they were concentrated at the residences of local bishops and depended on their 
personal interest. 
 

Інтелектуальний потенціал України ранньомодерного 
часу зосереджувався в культурно-просвітницьких осеред-
ках, які традиційно перебували під проводом Церкви. Цей 
час відзначався особливим розквітом в музичній сфері, 
що було безпосередньо пов'язано з добре налагодженним 
музичним навчанням – в Києво-Могилянській академії та 
колегіумах у Чернігові, Харкові та Переяславі. 

Метою даної публікації є з'ясування особливостей за-
початкування та діяльності церковних музичних осередків 
Лівобережжя і Слобожанщини XVII–XVIII ст. Крім фрагме-
нтарних згадок про наявність при резиденціях місцевих 
преосвященних церковного хору та музичних класів при 
колегіумах, окремого дослідження про це до цих пір не 
створено. Тому особливо цінним є виявлення нових архів-
них даних для ґрунтовного вивчення цього питання.  

Чернігів 
Для розвитку того чи іншого осередку в музичній 

сфері важливе значення мала особиста зацікавленість 
архієрея. Так, архієпископ Чернігівський і Новгород-
Сіверський Лазар Баранович (1657–1693), поет і 
письменник, особисто любив музику і ще в київський 
період своєї діяльності створив при Київському 
Братському монастирі церковний хор і хорову школу. У 
своєму архієрейському осідку в Чернігові Лазар 
Баранович також започаткував хорову капелу, якою 
керував С. Пекалицький, утримував церковний хор 
власним коштом. Баранович особисто писав музичні 
твори, зокрема "П'ять нот" (1680). Відомо, що один з 
рукописних Ірмологіонів, який сьогодні зберігається у 
Львівському історичному музеї, містив написану 
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Барановичем Херувимську пісню. Є також відомості про 
поширення створених ним кантів і псалмів [7, c. 59–50]. 

Наступник Лазаря Барановича Чернігівський архі-
єпископ Іоанн Максимович також опікувався розвитком 
музичного осередку при Чернігівському архієрейському 
домі. Новий етап цим процесам надало започаткування 
ним Чернігівського колегіуму у 1700 р., де учні навчали-
ся також музичної грамоти. Як пише О. Васюта, тут "ве-
лося викладання музики, був хор, оркестр" [2, c. 163]. 

Подібно до системи, що діяла в Києво-Могилянській 
Академії, у Чернігівському колегіумі значна увага приді-
лялася музичному вихованню. Музика включалася також в 
українську шкільну драму. Відомо, що вже на початку існу-
вання Чернігівського колегіуму в ньому, як і в Києво-
Могилянській академії, складалися та ставилися п'єси. 
Автором драматичних творів, як правило, був учитель 
курсу поетики. "Спудеї" Чернігівського колегіуму часто 
виступали з п'єсами як на громадські, так і на релігійні 
свята [10, c. 73]. На літніх канікулах студенти старших 
курсів, об'єднавшись у своєрідні театральні трупи, ман-
дрували по Україні, розігруючи діалоги, сцени, п'єси в 
містах, селах, садибах, заробляючи таким чином на 
прожиття, на продовження навчання в колегіумі. 

Явищу мандрівного студентства сприяли і самі чер-
нігівські архіпастирі. Так, ще на ранній стадії діяльності 
колегіуму архієпископ Антоній Стаховський дозволив 
бідним учням "миркования и спевание" – "пение духо-
вых песен". Влітку студенти старших курсів мандрували 
Україною, виконували п'єси, окремі сценки чи діалоги, 
співаючи канти, щоб заробити на хліб.  

Відомо також, що Димитрій Туптало – майбутній ми-
трополит Ростовський і Ярославський – за час перебу-
вання в Чернігівському культурно-просвітницькому осе-
редку написав низку поетичних кантів, які пізніше увійш-
ли до антології духовної пісні "Богогласник", що засвід-
чує їх популярність [18, c. 49]. 

Нотні записи таких творів практично не збереглися. Тому 
дуже цінною є інформація про існування таких записів. Існує 
згадка, що на додаток до першого підручника з ритори-
ки, створеного в Чернігівському колегіумі, — курсу ри-
торики "Clavis scientiarium" ("Ключ знання") 1708 р., його 
автор, перший префект колегіуму Антоній Стаховський 
написав драматичний твір "Провіщення риторської Си-
вілли", два віршовані твори на честь Марса і кант на 
честь св. Катерини [10, c. 73]. Кант на честь св. Катери-
ни співався студентським хором Чернігівського колегіу-
му. Дослідники ще в кінці XVIII століття зазначали про 
існування нотного запису цього канту [4, c. 289]. 

Про кадровий склад Чернігівського музичного осе-
редку у XVIII ст. існують окремі згадки в літературі. Про 
поширення хорового церковного співу Чернігівської 
єпархії у першій половині XVIII ст. свідчить її історико-
статистичний опис, за яким відомо, що у 1737 р. при 
Чернігівській кафедрі було 15 півчих [6, c. 103–104]. 

Певні дані про окремих чернігівських співаків та му-
зикантів цього часу подає дослідник українських впли-
вів на російську культуру К. Харлампович. Він, зокрема, 
зазначає, що Чернігівський архієпископ Іоанн Максимо-
вич 1703 р. під час поїздки в Москву взяв з собою реге-
нта Івана з 4-ма півчими, а отримавши в 1711 р. пере-
міщення на Тобольську митрополичу кафедру, взяв з 
собою 4 співаків з Чернігова: баса Федора, тенора Де-
м'яна, альтів Андрія та Василя. Його наступник і на Че-
рнігівській, і на Тобольській кафедрі Антоній Стаховсь-
кий за свої власні кошти також викликав співаків з Чер-
нігова. Відомо, що у 1730 р. в Москву для задоволення 
музичних потреб імператриці Анни виїхав з Чернігова 
студент риторики Чернігівського колегіуму Петрушке-
вич, який в документах значився як "гуслистий". Проте 

уже в січні 1731 р. він повернувся назад. З 1758 р. ко-
лишній регент Чернігівського архієрейського дому Лука 
Озерський навчав співу у Воронежі підлеглих губерна-
тора Олексія Пушкіна [11, c. 822, 824–826]. 

Збереглися відомості про виклики українських співаків 
з Чернігова також до Санкт-Петербурга. Як свідчать істо-
ричні документи, опрацьовані російською дослідницею 
І.Чудіновою, на вимогу керівництва Олександро-Невського 
монастиря протягом XVIII століття туди постійно відправ-
ляли церковних півчих з київських монастирів, а також з 
Чернігівського Троїцького монастиря [17, c. 207]. 

Вихованцями Чернігівського колегіуму були відомі 
співаки і композитори. Так, близько 1737–41 рр. тут на-
вчався Марко Полторацький, учитель М. Березовського 
і Д. Бортнянського, перший російський оперний співак, 
який 1763 р. став директором придворної співочої ка-
пели в Росії, а згодом зарахований до придворної іта-
лійської опери, яка була загально-визнаним мистець-
ким еталоном того часу.  

Харків 
Церковний музичний осередок Слобожанщни гурту-

вався при Харківському Покровському монастирі, де з 
1726 р. став діяти колегіум, започаткований єпископом 
Єпифанієм Тихорським (1722–1731) на основі Бєлгоро-
дської архієрейської школи. З початком діяльності на-
вчального закладу з'явився перший церковний хор з 
учнів колегіуму, яким керував особисто засновник коле-
гіуму. Співав цей хор виключно в Покровській колегі-
умській церкві. Згадок про нього збереглося небагато, 
але наскільки він був професійним, можна судити з 
того, що півчих, учнів колегіуму, а також решентів, кері-
вників хору, неодноразово викликали в столичні міста 
Російської держави для придворної хорової капели та 
монастирських хорів. Так, 1738 р. указом Св. Синоду 
"для содержанія кіевскаго пенія" в Москов[ському Дон-
ському монастирі було викликано регента Бєлгородсь-
кого архієрейського дому Андрія, в монахах перейме-
нованого на Арсенія [11, c. 837]. За даними архівного 
фонду Харківського колегіуму, який є особливо цінним в 
дослідженні питання кадрового складу хористів, згідно з 
указом Бєлгородської духовної консисторії у 1747 р. 
керівництво колегіуму відправило до Санкт-Петербургу 
двох учнів-співаків – Петра Кожинського і Федора Анд-
рієвського [12, арк. 3]. 

З документів того ж фонду відомо про перебування 
в складі архієрейської капели інших хористів: "1781 го-
да февраля 23 дня по данным Его преосвященству 
дому Его Преосвященства певчій і в Харьковском коле-
гіуме ученик школы риторики Максим Мощенков про-
шеніем о уволненіи его от показанной певческой ка-
пеллы в дом и о выдаче от оного коллегіума атестата 
прошенію Его преосвященства разсмотренію. на кото-
ром прошеніи резолюція Его преосвященства учинена 
таковая: учинить по оному прошенію и Харьковского 
коллегіума консисторіи учинить о том" [13, арк. 1]. От-
же, співаки єпископського хору були, як правило, учня-
ми Харківського колегіуму. 

Викладання музики було запроваджено з самого по-
чатку існування колегіуму. Звіти про викладання цієї 
дисципліни свідчать, що учні вивчали в основному це-
рковний та партесний спів. Водночас дослідники Хар-
ківського колегіуму вважають, що учні навчального за-
кладу знали і співали народні пісні, думи, канти [9, 
c. 96]. В процесі навчання музичної грамоти учні поєд-
нували теорію з практикою, оскільки обов'язковим пра-
вилом для них був спів у хорі колегіуму. Такі виступи, 
крім участі у традиційних колегіумських богослужіннях, 
влаштовувалися і з нагоди святкування визначних 
подій як у самому колегіумі, так і в місті [1, c. 54]. 
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 Провідний навчальний заклад Слобожанщини по-
стійно перебував у центрі особливої уваги бєлгородських 
преосвященних. Крім засновника колегіуму Єпифанія 
Тихорського велику увагу розвитку хорового співу в Хар-
кові надавав Бєлгородський єпископ Аггей Колосовський 
(1774–1786). Своїми указами він намагався віднайти у 
своїй єпархії для архієрейського хору найкращі голоси. 
Так, його указ про набір архієрейських півчих від 16 сер-
пня 1779 р. проливає світло на деталі цього процесу, 
ставлення до нього архієрея і місцевого духовенства. В 
указі, зокрема, значилось: "Его преосвящеииство, разсу-
ждая что ныне в состоящей при доме архіерейском пев-
ческой капелле в разных голосах немалый находится 
недостаток, определил: избрав способных к тому и зна-
ющих совершенно доброту и различіе голосов из свя-
щенников или приичетников отправить в разные по рос-
писанію тракты с инструкціями, коим, по прибытіи в каж-
дое духовное правленіе, истребовав от духовных прав-
леній о священно церковно-служительских детях с пока-
заніем лет без всякой утайки ведомости, отправиться по 
оным селеніям и самолично таковых священно и церко-
вно-служительских детей осмотреть и в голосах каждаго 
испробовать…" [8, c. 212–213]. 

Відомо, що нотний спів вивчався і у філіях колегіу-
му. Так, у влаштованій 1738 р. єпископом Петром Смі-
личем латинській школі у Бєлгороді учителем співу був 
тенор Фома Горубаровський [11, c. 721]. 

Хор Харківського колегіуму протягом довгого часу 
залишався єдиним в місті музичним центром, а напри-
кінці XVIII ст. став зразком для заснування губернатор-
ського хору. Про його діяльність подає свідчення істо-
рико-статистичний опис Харківського Успенського со-
бору: "Хор певчих стал петь в Успенском соборе только 
с 1780 года, т.е. учреждения наместничества. Но и это 
был хор собственно не соборный, а наместнический 
или губернаторский, содержавшийся на средства харь-
ковских наместников и губернаторов и от них исключи-
тельно зависевший. Хор этот пел в Успенском соборе в 
течении 23 лет. До 1779 года богослужение соверша-
лось в соборе только по воскресным, праздничным и 
субботним дням; годовой расход на богослужение по-
этому (да и по тогдашней дешевизне) быль не велик – 
не доходил до 20 рублей: за 200 просфор уплачивался 
один рубль, за две бутылки вина – 30 коп. Во время 
приезда Белгородских владык, в соборе бывало архие-
рейское служение, в великие праздники богослужение 
совершалось соборне, а царские молебны – всем горо-
дским духовенством" [1, c. 54–56].  

Налагодження професійного хору в Харкові значною 
мірою завдячувало місцевим преосвященним. Так, ар-
хієпископ Феоктист Мочульський (1787–1818) розробив 
спеціальну програму прийняття високоповажних гостей, 
в якій поважна роль відводилася церковному хору: "В 
день тезоименитства светлейшего князя должен был 
быть в Коллегиуме акт по такой программе: 1) при вхо-
де в богословскую аудиторию певчие поют кант, 2) по-
сле канта российская речь для посетителей. 3) кант, 4) 
большая речь перед диспутами, 5) кант во время раз-
дачи тезисов, 6, 7, 8) словопрения, разговоры и кант, 9) 
разговор двух лиц, 10) ода, 11 разговор трех лиц, 12) 
благодарный кант. В виду такого пристрастия Феоктис-
та к торжественным речам, начальство Харьковского 
Коллегиума встречало ими и самого преосвященного, 
когда он приезжал в Харьков" [5, c. 5]. 

Саме на часи архіпастирського правління Феоктиста 
Мочульського припадає діяльність в Харкові уже відо-
мого на той час композитора А.Л. Веделя. За неповних 
два роки короткого, але плідного перебування в Харкові 
Ведель організував новий намісницький хор і оркестр, 

викладав спів і музику в училищі при Харківському ко-
легіумі. Водночас продовжував і творчу працю – напи-
сав 3 концерти: "Воскресни Боже" та "Услыши Господи 
глас мой" та "Проповедника вери, слугу Андрея восх-
валим" – двохорний концерт. Концерти Веделя вивча-
лися й виконувалися у Харківському колегіумі та у міс-
цевих храмах [7, c. 102–104]. 

Переяслав 
За аналогією з Харківським та Чернігівським культур-

но-просвітнцькими осередками церковне музичне життя 
Переяслава зосереджувалося при архієрейській резиден-
ції – в Переяславському Борисоглібському монастирі. На-
вчання музичній грамоті відбувалося в заснованому єпис-
копом Арсенієм Берлом 1737 р. Переяславському колегі-
умі. Відомо, що нотному співу в Переяславській семінарії 
починали навчати з класу синтаксими [3, c. 748]. 

На відміну від інших, Переяславський церковний му-
зичний осередок був, очевидно, менш потужний: по-
перше, тут значно пізніше відкрився колегіум, який го-
тував музичні кадри; по-друге, відсутність власної дру-
карні не давала достатньої можливості забезпечувати 
хористів необхідною музичною продукцією.  

Проте досить успішне функціонування осередку за-
свідчують віднайдені нами матеріали, які дають можли-
вість реконструювати і його кадровий склад. Так, Ілля 
Турчиновський, який походив з сім'ї козацької старшини 
м-ка Березані, навчався у Києво-Могилянській академії, а 
з 1710 р. пішов у мандри по Україні та Білорусі, де в тому 
числі вдосконалював і свої музичні задатки. Співав у хорі 
єпископа Мстиславського, Оршанського і Могильовсько-
го Сильвестра Четвертинського, де засвоїв мистецтво 
партесного співу. Пізніше працював регентом хору 
Шкловського Благовіщенського монастиря, протягом 
року був півчим дяком у домовій церкві генерального 
обозного Я. Лизогуба, а близько 1716–1717 рр. він у су-
проводі співака Івана Мазуровича повернувся в Бере-
зань, де був "принят в певчіе в катедру переяславскую к 
Кирилу Шумлянскому за регента". 3 листопада 1718 р. у 
Березанській Свято-Успенській церкві за "певческие за-
слуги" йому дали місце священика [7, c. 549–550]. 

Відомий дослідник українських церковних впливів на 
Росію К. Харлампович, подаючи переліки українців, які 
у XVII–XVIII ст. перебували в Росії, під 1727 р. згадує 
співака цариці Катерини Олексіївни Леонтія Ливчинсь-
кого, який жив раніше у переяславського єпископа Ки-
рила Шумлянського. Звідси також дізнаємося, що єпис-
коп Іоаким Строков, їдучи в 1730 р. з Переяслава до 
себе у Вороніж, взяв з собою співака та бандуриста, 
проте їхніх прізвищ не наводить [11, c. 822, 837]. 

Зберігся указ Переяславського єпископа Гервасія 
Лінцевського 1758 р., яким він зобов'язував місцевих 
священиків готувати своїх дітей до вступу в семінарію – 
навчати їх грамоті і церковному співу [3, c. 743].  

Багато даних про хористів Переяславського музич-
ного осередку у другій половині XVIII ст. дають докуме-
нти Переяславської духовної консисторії. Так, "доноше-
ніє" сина священика церкви м.Переяслава Степана 
Стефановича від 11 червня 1780 р. засвідчує його ба-
жання стати співаком єпископського кафедрального 
хору. У своєму проханні він вказував, що "он Степано-
вич при вокалной Его Преосвященства музике служить 
желает, как и доношеніем Его Преосвященства просил, 
не с каковою либо надеждою, но чтоб точію обучится 
той музике. А быть желает на таком содержаніи, как и 
протчіе певчіе находятся; или как от Его Преосвященс-
тва повелено будет" [16, арк. 2]. 

Рапорти духовних правлінь за 1780 р. також свід-
чать про пошуки співаків для єпископського хору. Такі 
відомості надало, зокрема, Шаргородське духовне пра-
вління від 18 вересня 1780 р., надіславши Переяслав-
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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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