
на Україні і Росиї в XVIII в.

На пис ав 0 л е к с а н д е р  Л о т о ц ь к и й .

XVIII в. — час розкладу й погибели історичних Форм укра
їнського житя в Гетьманщині, час нївеляциї й підтягана їх під 
московський лад. В сїм процесі* не лише новоутворені й не скри
сталізовані ще Форми, як козачий устрій, як поземельні відносини, 
а й такі віками вироблені як Форми церковного житя нищились, мо- 
диФІковались, перетворялись на московський взір. На жаль, сей про
цес, з результатами котрого мусимо й тепер ще рахуватись, вияснено 
дуже мало взагалі’, й специяльно в церковній сФері. Як не дивно — 
при надзвичайній ролі церковности в нашім культурнім житі, — по 
істориї церкви в нас зроблено дуже небагато, як, правда, і взагалі 
по істориї культурного житя.

В низше поданій статї автор мав на метї: „оглянути відно
сини до духовенства росийського уряду, всіх станів суспільства та 
духовної адміністрації“ ; головно мав на оці він Московщину, лише 
подекуди подаючи відомости про Україну та порівнюючи тутешню 
практику. Не претендуючи на цїлковиту повність і всесторонність, 
дав він цїкавий образ суспільно-державного становища церкви 
і духовенства в Московщинї XVIII в, — того взірця, відповідно 
котрому переробляв ся церковний лад на Україні*, і сподїемось, що 
студия автора з сього погляду буде інтересна для наших кругів. 
Було-б пожаданим, щоб ш. автор тепер близше перестудиював стан 
українського духовенства і перейшов крок за кроком ті зміни, які 
воно переживало під впливом росийської адміністрації й велико- 
росийської церковної практики; такою студиею ш. автор зробив би 
дуже цїнну вкладку в нашу історичну літературу. Ред.

Записки Наук. тов. ін. Ш евченка т. XXL X
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І.

Реформа Петра 1 рішучо вплинула на становище церкви 
в Московській державі. Основою Петрових реформ було запрова
джено західно-європейської цивілїзациї, тієї цивілїзациї, що зрісши 
на їрунтї протестантства, буйно і плодотворно розвинулась в XVI 
віку. Коли порівняти її до византийської цивілїзациї, що" до того 
часу пановала в Московіцинї, визначаєть ся вона надзвичайною 
рухливостю, поступовістю, перевагою завязів свободи над завя- 
зою авторітету; релїїійно-церковні справи в ній заслонено інте
ресами науковими, социяльними, економічними та т. ин. З рефор
мою, коли почали широко розвивати ся ріжні галузи державного 
житя, релїґія була специялїзована — їй одмежовано одну специ- 
яльну СФеру в державнім житю, і сама ідея церкви мусїла підля
гати під ідею державну. Відповідно таким новим прінціпам пере
ведені були практично всї відміни в ОФІцияльному станї церкви 
і духовенства. До Петра І на чолі духовенства стояв патріярх, 
своїм авторитетом і владою майже рівний з царем; Петро скасовав 
в Росиї патриярхат, признаючись отверто, що патриярх може бути 
небезпечним для царської власти; замість патриярха заведено „св. 
синод“, інституцию колєїіяльну, тим більш безпечну для царської 
власти, що репрезентант уряду царського при Синодї — обер- 
прокурор — по думцї Петра, повинен був бути „оком царевим“ 
і пильно стежити, аби єрархія знову не набула собі колишньої 
власти. До Петра І духовенство володїло великими маетностями; 
з Петра-ж почалась, а за Катерини II доведена до краю секуляри- 
зация церковних земель. До Петра багацько справ судових нале
жало до компетенциї духовенства, з часу Петра ті справи одійшло 
до иньших урядів.

Найбільш значно реформа відбила ся на суспільно-державнім 
становищі духовенства. Петро І, глубоко перенятий ідеєю само
державія, не міг припустити, щоб поруч з ним був другий репре
зентант влади в державі, друга голова; він не хотїв, по словам 
Басєвича, признати головою своєї церкви нікого, окрім себе; він 
уважав себе „монархомъ самовластивымъ, который никому на 
свѣтѣ о своихъ дѣлахъ отвѣта дать не долженъ, но силу и власть 
имѣетъ свои господарства и земли, яко христіанскій государь, по 
своей волѣ и благомнѣнію управляти“1). Церкву трактовав він *)

*) Воинскій уставъ, арт. 20.
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більш з державного, нїж з релїґійного погляду, і пікловав ея про 
кращий устрій її не стільки яко „христіанскій государь и право
вѣрія и всякаго въ церкви святѣй благочинія блюститель“, як 
сказано в реґламентї, скільки просто яко голова держави, „блюсти
тель всякаго благочинія“ та ладу в своїй державі. А що інтереси 
церкви не завсїди відповідали інтересам державним, то дуже часто 
вони й мусїли відступати перед останніми. Після того зрозуміло, 
як повинен був вій поводитись що до колишнього стану духовен
ства в державі. Його обурювала, — як він то і висловив в реґла
ментї, - усяка „удивляющая народъ слава“, напр. слава патріярха 
та епіскопів. Через се з йогсг~приводу стан ерархичний взяли на 
глум. При дворі заведено Петром „сумазброднѣйшій, всешутѣй- 
шій и всепьянѣйшій соборъ“, де головою був „князь-папа“ або 
„всешумнѣйшій и всешутѣйшій патріархъ московскій, кукуйскій 
и всея Яузы“. Тут був і „конклав“ з 12 „кардіналів“, себто 12 
надзвичайних пяниць та роспустників, із штатом епіскопів, архи- 
мандритів і т. ин., з такими деталями, яких ніколи не можна ужити 
в друкованому слові незалежно нї від якого цензурного статуту. 
Петро був за протодиякона в тому соборі і сам склав статут задля 
нього. У собора, що мав на меті* „славить Бахуса питіемъ непо
мѣрнымъ“, були свої молитви і сьпіви, свої облачення, навіть свої 
„всешутѣйшія матери — архіерейши и игуменьи“. У нового соборя
нина, коли приставав, замість „вѣруеши-ли“, — питали „піеши-ли“, 
тверезих грішників одлучали від коршом, всіх „инако мудрству
ющихъ еретиковъ пьяноборцевъ“ анатематствовали. Одно слово — 
се була найбожевільнїйша пародія церковної єрархії та церковного 
рітуалу1).

Від часів Петра стан духовенства цілком залежав від особистої 
вдачі та поглядів державних осіб. Але взагалі протягом XVIII в. 
не можна не бачити надто тенденцийного приниженя духовенства 
як через особисте поводжене та відносини государів, так і через 
законодатні постанови. Ще Петро І хоч і суворо та зневажно по
водив ся що до духовенства, але справедливо оцінював єго значіне 
з державного погляду. Він скарав на смерть ростовського епіскопа 
Досїфєя, що вигадував шкодливі для реформи видїня, але поважав 
ТеоФана Прокоповича, архієрея з рациональними поглядами та щи
рого сторонника реформи. По смерти Петра духовенство принижено 
було ще більше і без огляду на його заслуги. Катерина І, коли

2) Исторія Петра — Устрялова т. II, стор. 131; Дѣянія Петра — Їолїкова, 
IV, 272—299.
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треба було дати приказ синодови, посилала в синод якого небудь 
„уставщика“ (управителя хору) Протопопова, щоб той словами пере
казав волю її. Навіть заслуженого архиепіскопа новгородського 
Теодосия (Яновського) судили за те, що він тяжко, тяжко ображе
ний двірським вартовим, сказав йому щось не зовсім приємне. 
Самого ТеоФана Прокоповича, що все робив в інтересах правитель
ства, з великою зневагою судили в „канцеляріи тайныхъ розыск
ныхъ дѣлъ“1). Час Анни Іванівни та Бирона був найтяжчим для 
духовенства; велика сила духовних осіб постраждали цілком непо
винно, як жертви безпідставного підозріня з боку полохливого пра
вительства. При найменьшому підозрі ню їх посилано до страшної 
„канцеляріи розыскныхъ дѣлъ“. „Архиєреїв, сьвященників, ченців 
розстригали, мордовали, карали на смерть, — говорив опісля про 
сей час Димитрий Сєченов. Безперестанні почти водою та суходо
лом, — куди? чого? ченців, сьвященників, людей благочестивих 
в далекі сибирські міста, в Охоцкий, Камчатку, в Оренбург від
возять“.

Імператриця блисавета Петровна була прихильнїйша до духо
венства, але з прихильности її користувались лише вищі єрархи. Ко
ротке царюванє Петра III визначилось що-до духовенства самими лише 
хлопячими вигадками: він передрочуьав в церкві сьвященників, ви
совував язика дияконови, коли той виходив з вівтаря з євангелієм, 
дав приказ, щоб духовенство голило бороду та ходило у короткій 
одежі на взір протестантських пасторів2). Катерина II вважала 
взагалі релігію лише „pour les gens“3); еФемерні результати Її зно
син з західно-європейськими ФІльозоФами діткнули ся духовенства 
лишень шкодливою стороною, збільшивши і без того принижений 
стан його; так, Катерина II поставила на меті використовувати 
духовенство в справах політичних, хоча-б сі останні зовсім не від
повідали інтересам самого духовенства. Правительство, як казав 
рязанський Губернатор Каменский, поставило собі на віетї „пока
зать народу, что прямая власть не духовная, а свѣтская“4). Хоча 
й прінцип сей поставлено вперше властиво не Катериною та її пра- 
вительством, але впродовж усієї першої половини минулого віку

х) Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время, Чистовича; Историко-статистическое 
описаніе С. Петербургской епархіи, в. I, 156.

2) Memoires de la princesse Dachkoff, I, 41; Исторія Россіи — Соловйова, кн. 
Y, т. X X I-X X Y , с. 1304.

8) Исторія Екатерины II — Більбасова, т. І, 116.
4) Русскій Архивъ 1865 р., стор. 746.
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його не справляно так сьвідомо та виразно, як се стало ся за Ка
терини II. Вона зовсім не в жартї в листах до Вольтера називала 
себе „головою гречеської церкви“1); вона справдї вважала себе 
головою церкви, а її слуг своїми, урядниками, і вона їх або набли
жала до себе або тяжко карала, відповідно тому, як вони 
справляли її волю. Голова грецької церкви, як іменовала себе ца
риця, вимагала повної слухняпости від репрезентантів ерархиї. 
Повсякчасне втручуванне в синодальні справи правительства, що 
трактовало релїґію з політичного погляду, не могло не турбовати 
самих „резонабельныхъ“ з правительственного погляду членів си
ноду; тяжко почуваючи у всїх справах режим правительства, вони 
вивозили з собою в свої єпархиї самі неприємні вражіня з своєї 
присутности в синодї. І справдї, обер-прокурорами синоду, що мали 
припиняти, на думку тогочасних політиків, шкодливе властолюбство 
духовенства, за першу половину царюваня Катерини II були люде 
самоновійших поглядів на церкву та релїґії — Мелїссіно (1763—1768 р.) 
людина протестантських поглядів, та Чебишов (1768—1774 р.), 
характеристику котрого можна знайти в записках Фон-Візіна. Сей 
останній обер-прокурор не вагав ся отверто і прилюдно признавати 
ся в атеізмі, говорив „гнилыя слова“ в присутности членів синоду 
і користаючись з свого становища, не давав друковатп росправ 
релїґійного змісту в православному напрямі; він був обер-проку
рором цілих шість лїт і скинено його з сїєї посади лишень за роз
трату скарбових грошей.

Найбільш характерно виявило ся безправне становище духо
венства в державі підчас Катеринино!* „комиссіи для составленія 
новаго уложенія“. Цілком зрозуміло, що духовенство дуже заінте
ресоване було результатами сїєї комісиї, що мала на метї уре- 
ґулювати права усїх станів росийського суспільства2). Але дивно, 
що' з усїх суспільних станів не покликано до комісиї депутатів 
тільки від духовенства та від крепаків. Останніх, що не мали пов
них горожанських прав, заступали володарі їх — „дворяне“. Духо
венство репрезентував єдиний депутат — Димитрий Сєченов, та 
й то був депутат властиво не від духовенства, а від св. синоду,

1) Переписка Екатерины съ Вольтеромъ стор. 131 та 134.
2) Документальні дати що до сїєї „комісиї“ надруковані Новіковим, Полєно- 

вим, Латкіним, а також „Русскимъ историч. обществомъ“ у 43 т. його „Сборника“. 
Рукописні „пункти“ від українського духовенства можна знайти в Київських архивах —  
Лаври Київо-Софійського собору та духовної консисториї (останні в зшитку синодальних 
указів за 1767 р.), див. Київську Старину 1896, YI і IX.
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Факт дуже характерний для тогочасного державного значіня духо
венства, що на старих московських земських соборах XVII в. зай
мало звичайно перше місце. Димитрий, як і всі иньші депутати, 
повинен був мати від своїх виборцїв „наказ“ для своєї дїяльности 
в комісиї. Як мало в правительственних сферах думали про уре- 
їульованє права духовенства, видно з того, що обер-прокурор си
ноду, відомий Мелїсіно, в своїх 18 пунктах, що мали стати матери- 
ялом синодального наказу, зовеїм не дотикаєть ся державних прав 
духовенства, але заходив ся направити членів синоду на найлїбе- 
ральнїйіні реформи в релігії та в церковному устрою, цїлком в на
прямі тото фільософського часу. Так, він пропонував широку релі
гійну толерантність до чужинців та роскольників, поменьшенне по
стів, скорочене богослуженя, скасоване мощів та образів — для того 
повинно, на його думку, скласти окрему комісию „изъ разныхъ 
неослѣпленныхъ предразсудками особъ“, — більшу свободу шлюбу та 
розводу і т. ин.

Певна річ, що духовенство сподївало ся від комісиї зовеїм 
не того; через те синод політично відхилив мелїссінівські ре
форми та в наказї свому депутату поручав обстоювати в комісиї 
за державними правами духовенства; такий самий характер ма
ють пункти київського та чернигівського духовенства. У вересні 
синод наказав українським епархияльним архореям — київському, 
чернигівському та переяславському, „чтобы о принадлежащихъ та
мошнему малороссійскому духовенству, какъ о владѣніи грунтовъ 
и мѣстностей, такъ и прочихъ ихъ выгодностяхъ, сочиня обстоя
тельные пункты, Прислали въ Синодъ“. Українські єпископи зібрали 
веї відомости через духовенство своїх єпархий; в київській епархиї 
чорне і сьвіцьке духовенство дали одну спільну відповідь, а в дру
гих двох епархиях — відповідали окремо. „Пункты малороссійскаго 
духовенства“, що склали ся з сих відповідів, остають ся дуже ха
рактерною памяткою суспільно-станової самосьвідомости духовен
ства. „Пункти“" сї ясно показують, що українське духовенство, н« 
вважаючи на веї вївеляцийні заходи, які мали на меті* викоренити 
у його усякі згадки про колишнє державно-громадське значінне, 
серед тих неприємних обставин заховувало розуміннє своїх старо- 
давних прав та висловлювало їх просто і сьміливо, коли з’явила ся 
на те змога. Між иньшим духовенство домагало ся, щоб дозво
лено було вступати в духовний чин людям з иньших суспіль
них верств, щоб і вихід з духовного стану був вільний, щоб 
визволено було духовенство від деяких невідповідних для його 
державних обовязків, дозволено йому мати крепаків, володїти|
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землею та гнати горілку і т. и. Але ще важнїйше було ви
яснити державне становище духовенства, до якого суспільного ста
ну воно належати ме. Се останнє питане обмірковувалось під час 
комісиї уложенія у двох специяльннх комісиях — в коміснї про 
„середній стан“ та в дирекционній. Перша комісия висловилась за 
те, щоб духовенство не володіло землями і належало до середнього 
стану суспільности; характерно, що комісия ся так мало знала 
дійсний стан духовенства, що за материялами для обміркованя сїеї 
справи зверталась до творів „господина Гума“ (Юма) і наберала звідти 
дат, „приличныхъ къ сей матеріи“. Найбільше ознаемленя з спра
вою виявив кн. Щербатов (відомий історик) — йому комісия і до
ручила скласти „Записку“ що до прав духовенства. Кн. Щербатов 
у своїм докладі* схиляв ся до тіеї^думки, щоб духовенство причи- 
слити до середнього стану людности, щоб з прав духовенства ко- 
ристали лишень ті, що дійсно служать при церквах, а всіх иньших 
осіб духовного походженя „въ число оныхъ не полагать; но дабы 
оные не находились безъ мѣстъ, то, яко мещане, могутъ вступать 
въ торги и промыслы или, которые похотятъ, и въ высшую служ
бу“. Комісия прийняла записку Щербатова і навіть дякувала йому 
за ню. У другій комісиї, де засідав репрезентант синоду м. Гавриїл 
(що заступив місце Димитрия Сєченова після його смерти) питанне 
се було порішено инакше. М. Гавриіл рішучо змагав ся проти при
числена духовенства до середнього стану і встиг таки дійти того, 
ще духовенство виділено в окремий упривідейований державний 
стан. Усї-ж иньші змаганя духовенства — про свободу переходу 
і виходу з духовного стану, право володїня кріпаками, право осо
бистого володіння землею - -  не були переведені у комісиї, та 
й сама комісия взагалі*, як відомо, не мала практичного значіня1).

II.

Коли взяти до уваги такі неприхильні та зневажливі відно- 
сини уряду до церкви взагалі* і до вищого духовенства специяльно, 
то можна заздалегідь сподївати ся, що відносини його до низшого, 
рядового білого духовенства мусїли бути зовсім прикрими.

Перш за все неприхильний характер урядових відносин від
бивав ся на горожанських правах духовенства.

х) Православный Собесѣдникъ, 1875 р., IY — Приходское духовенство на Руси 
со времени реформы Петра Великаго, проф. Ц. Знаменского.
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В Московській державі біле духовенство серед иньших станів 
суспільства було осібним упривілейованим станом: члени його не 
несли державної служби та не справляли державних повинностей, 
не підлягали звичайній юрисдикциї, але належали цілком до свого 
духовного уряду. Петрові реформи зробили велику переміну в пра
вах духовенства і поставили його в нові державні відносини.

Перш за все за часів реформи знищено значіне старих надань, 
на підставі яких церковні землї не несли „тягла“. Біле духовен
ство, що повинно було тепер „получать во владѣнье себѣ для про
питанія своего тяглыя крестьянскія земли“, мусїло разом з тим 
нести повинности з тих земель, а „понеже которые изъ нихъ (ду
ховних) за конечною своею скудостью, опредѣленныхъ какихъ по
датей заплатить и работой отправить когда не возмогутъ, тѣ и истя
заніемъ жестокимъ бываютъ озлобляемы, отъ чего нѣкоторые, не 
возмогши такой тягости понести, и домовъ своихъ лишаются и св. 
церкви приходятъ до запустѣнія“ 1). Поземельний податок накла
дав ся навіть на ті ґрунти, на яких стояли церкви та будинки 
церковного клиру3), і лише з 1765 р., коли зроблено „генеральное 
всѣхъ Россійской имперіи земель размежеваніе“3), земля церковна 
стала вільною від поземельного податку.

Право білого духовенства на володїне землею було дуже обме
жено. В Московщинї, з причини загального убожества духовенства 
та його кастового відлученя, духовенство досить рідко володіло 
землею, та коли се й подибало ся подекуди, то ґрунти сї були дуже 
невеличкі, на їх звичайно містили ся самі будинки. Але на Вкраїні 
право духовенства володіти землею було звичайним, і володїне се 
широко розповсюдненим. Стан духовний тут не був обведений ме
жами касти; в склад духовенства вступали тут люде ріжних су
спільних станів і ріжного чину і за їми признавали ся ті самі во
лодарські права, які вони мали до принятя духовного стану. Безлїч 
документів з минулого столїтя сьвідчать про те, що українське 
духовенство Фактично задержало за собою право на володїне зем
лею, принаймні* впродовж усїеї першої половини XVIII в. Наве
демо кілька прикладів з початку XVIII в. Сьвященник с. Гудівки 
Іван Гуд позиваеть ся з гудівським паном ґенеральним хорунжим 
Іваном Сулимою за млин, на який Гуд мав дїдичне право після 
своїх прабатьків-козаків; Сулима, по наказу гетьмана Скоропад-

1) Описаніе документовъ и дѣлъ синодальнаго архива, т. I, с. 138—9.
а) Ibid. стор. 57.
8) П. О. 3., т. XXI, 15654; XVII, 12711 і  12657.
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ського, мусів вернути млин сьвященникови1). 1704 року сьвященник 
Степан Андрузький віддав зятеви свойому подвіре з садком у місті 
Сінному, ліс, байрак з левадою та сіножать2). 1705 р. сьвященник 
Павло Губарівський продав сьвященникови с. Микитовки, Ахтир- 
ського полку, Омелянови Матвієвичу млин на річці Мерлі* за 300 
золотих3). Сьвященник Ісаія Базаринський 1718 р. продав грома
дам сіл Домонтовської сотні „остров свой отцевскій албо рачей 
и дѣдизній, зо всѣми належитостями его£' 4). 1725 р. громада с. Че- 
ревків продає свойому сьвященникови Михайлови озеро5). Сьвящен
ник Петро Кокленський 1741 р. продав свої ПамФильскі землі 
полковникови Семенова Сулимі6;. Тромада с. Ковтунів вже в другій 
половині XVIII в., 1756 р. продає ковгуновському сьвященникови 
Гарасимови вигін7;. Українське духовенство, володіючи землями, 
млинами, ловами та иньш. угодами, користає з усіх прав і несе 
всяку відповідальність звязану з тим володїннєм: сьвященник пере
яславський Прохор 1726 р. отримує від громади с. ІІристром дозвіл 
гатити греблю8) ; 1736 р. переяславський протопоп Андрій Берло 
із сьвящ. Петром Кокленським приймають на себе одповідальність 
перед громадою с. ПамФил, коли буде залито водою памФильскі 
або сусідні землі9) і т. и. По анальогії з московським, росийський 
уряд захожував ся відобрати і від українського духовенства право 
на землю. Думка про скасованне права духовенства володіти ма
етностями підносить ся в указі до гетьмана Апостола10) 1734 р., де 
наказано, щоб від усіх, хто, володівши ґрунтом козацьким, висьвя- 
тить ся в духовний стан, відберати по висьвяченю ґрунт та відда
вати його родині11). Разом з тим затверджено було заборону духо
венству куиовати взагалі усякі землі. 1735 р. українське духовен
ство вдало ся до цариці з петициєю, аби знесено було сю заборону, 
бо вона неиравна і ламає стародавні права та постанови, але за

г ) Сулимовскій архивъ, ч. ЗО.
2) Истор. стат. описаніе харьковской еп., в. III, стор. 210.
8) Ibid., стор. 217.
4 ) Сборникъ матеріаловъ для исторіи общины и обществ. земель проф. Лучиць-

кого, додаток, ч. 2.
б) Ibid., додаток, ч. 5.
6) Мотыжинскій архивъ, ч. 36.
7) Сборникъ матеріаловъ для исторіи общины, додаток ч. 12.
8) Сборникъ матеріаловъ для исторіи общины, додат. ч. 6.
в) Мотыжинскій архивъ, ч. 80.
10) П. С. 3. VIII, 5324.
11) П. С. 3. IX, 6614, 6724.
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мість того відібрало у відповідь від уряду сувору вимову. Князь 
Шаховский, що правив тодї Україною, з наказу цариці секретно 
підбивав українську старшину, аби та послала петпцию, щоб не 
дозволено було закріпляти земель за духовенством; ту саму думку 
Шаховский переводив і в комісиї уложенія1). Тоді дозволено було 
визначати землі' церквам, не наділеним досить землею, але з тою 
лишень умовою, щоб духовенство не мало права сих земель ні про
давати, нї дарувати, нї міняти, і щоб вони по вік зіставали ся 
церковними2).

З тим усїм омеженне права духовенства на володїнне землею 
переводило ся на Вкраїнї зпроквола. Духовенство володіло землею 
ще в другій половині* XVIII в.; але певна річ, згодом урядові за
ходи повинні були взяти силу та відобрати від українського духо
венства володїнне землею, зрівнявши його що до сього з духовенством 
великоросийським.

Терплючи такі утиски в праві володїти землею, духовенство 
заразом мусїло тепер нести багато податків і повинностей. 1704 р. 
уставлено податки з млинів, рибних ловів та пасїк3) ; тодїж на
кладено податок і на всї приватні банї4) ; сї податки істновали 
впродовж всїеї першої половини ХѴШ в.5). Ледви чи не одночасно 
з тими податками уставлено платити з четвертої частини усїх 
господарських доходів6;. За ІІетра-ж накладено податок драгун
ськими кіньми7), що рішучо зносив уиривілейоване становище духо
венства та Фактично розвязував питанне про обовязки духовенства 
що-до військової служби. Духовенство не давало спокою урядова 
своїми скаргами з приводу сього цілком безпідставного податку; 
сам уряд через деякі практичні перешкоди 1725 р. мусїв його зали
шити8), хоч правда, не на довго: 1733 р., за часів Бирона, його за
ведено знову, через те, що Фаворит сей на нещасте дуже кохав ся 
у конях9). Від 1705 р. істновав „церковническій“, або „козловський“

О Исторія Россіи, кн. IV, т. XVI— XX, ст. 1528.
а) П. С. 3. IX, 6991 — „Приходское духовенство на Руси“ проф. Знамен- 

свого, стор. 463.
3) П. С. 3. IV, 1956, 1958, 1959, 1961, 1966, 2007, 2222.
4) П. С. 3. IV, 1954, 1955, 2011.
б) П. G. 3. XX, 14275.
6) П. С. 3. IV, 2150, Описаніе документовъ и дѣлъ Синод. Архива, т. I, ст. 65.
7) П. С. 3. IV, 2142.'
8) П. С. 3 . IV, 3854, VII, 4220, 4528

■' е) П. С, 3. IX, 6497, 7048,
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податок „за государственную службу“ з поповичів, дяків, палама- 
ріа, їх дїтей та родичів, що признавали ся нездатними до вій
ськової служби1). Сю тяжку повинність (по карбованцю з кожної 
душі) було знято тільки 1724 р.2). З 1711 низший клир відбував 
адмиралтейську повинність, але по десяти роках її залишено3). 
1720 р. “у Білозерському повіті* (в Московщинї) зроблено „набор“ 
з дїтей духовенства від 15—20 років у петербурські оружейні та 
иньші заводи4). Від 1718 по 1723 р. істновав „канальный“ податок 
з духовенства — на Ладожський канал5).

Питанне про свободу духовних осіб від особистого (подушного) 
податку довго не було розвязано. 1720 р. заведено подушне і на
турально знято було питанне про податкові відносини духовенства 
до держави. Уряд, здавало ся, спершу вагав ся, чи увільнити йому 
від податків навіть тих сьвященників та дияконів, що дїйсно слу
жили, бо ухваливши заводити в ревізійні реєстри низших клириків 
та дїтей духовенства на рівні зо всею оподаткованою людностию, 
установив сьвященників і дияконів переписати поки що в окремих 
реєстрах6). Законом 1721 р. дано особисту свободу від подушного 
лишень висьвяченому у сан духовенству та й то на якийсь тільки 
час до нового закону; всїх же низших клириків та духовні родини 
заведено до оподаткованого стану7 8). Того-ж року з приводу енер
гійного заступництва синоду, що заходив ся увільнити від подуш
ного не тільки сьвященнослужителїв, але й родини їх та низших 
членів клира, цар видав указ, аби на сьвященників та дияконів по
датків не роскладати; про долю ж низших клириків та дїтей духо
венства указ так таки навіть і не згадував*). Після нового заступ
ництва синоду вийшов указ 1722 р., де все духовенство, що дїйсно 
було на службі, виключивши низших клириків не духовного похо
дження, признавано вільним від подушного разом із своїми ро
динами; з сього часу вони складали дїдичний упривилейований 
духовний стан9).

ł ) П. С. 3. IY, 2130.
2) П. С. 3 . YI, 3854.
8) „Монастырскій приказъ“ Горчакова, додаток, ст. 38. і
4) „Описаніе документовъ и дѣлъ синод. арх.“, т. 1, ст. 422.
5) „Описаніе документовъ и дѣлъ синод, архива“, т. I, ст. 689; „Собраніе 

распоряженій и пост, по вѣд. пр. исп.“, т. 1, ст. 307—310.
6) П. С 3. Y1, 3481, 3492, 3657, 3707.
7) П. С. 3. YI, 3802.
8) „Собраніе расп. и пост, по вѣд. пр. исп.“, т. I, ч. 153.
9) ibid., ст. 300.
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Але й після сього подушне зістало ся на дїтях сверхштатного 
духовенства, що в той час, коли упорядковувались соборні та пара
фіяльні штати, не попало в штат (етат)1). Крім того і тепер істновала 
ще оподаткована кляса духовенства, що походило з кріпацького стану 
та з купецьких, міщанських і селянських громад; в ревізийних ре
єстрах сї духовні особи прирівнювали ся до всїх взагалі* оподатко
ваних душ і нарівні з ними обкладали ся податками2). Ся оподат
кована кляса сьвященства істновала далї і при наступниках Пе
тра І 3). Синод ще 1761 р. видав-утеаз, де дозволяло ся висьвячу- 
вати осіб оподаткованих з такою лишень умовою, щоб податки до 
нової ревізиї платили або вони самі, або їх властителі* та громади, 
аби скарб не мав на тому втрати4). Коли такі сьвященники зали
шали стан, то знов повертали ся у кріпацьке становище до своїх 
властителїв5). Хоч і тут признавала ся взагалі* свобода духовних 
осіб від податку та істнованне оподаткованого сьвященства мотиву
вало ся цїлком практичними вимогами, аби полекшити процес зби
рання подушного, але самий Факт істновання цілої кляси оподат
кованого духовенства був дуже характерним що-до державного 
становища духовенства. Тілько за Катерини II духовенство було 
увільнено від податку та виділено в окремий привилейований стан.

Окрім ріжних спеціальних податків духовенство повинно було 
нести і деякі натуральні повинности — квартирну (для військ) та 
поліцейську. Першу повинність номінально скасовано ще 1724 р;6). 
Укази про скасованнє її були і після того7), але Фактично вона 
істнує ледви чи не впродовж всього ХУ1ІІ віку. М. СтеФан рязан
ський сповіщав синод, що в Переяславі земські бурмистри та иньші 
посадські люде, „льготя себя и минуя посадскіе дворы“, призначали 
для війська мешкання духовних осіб, против царського указу 1722 р., 
і що салдати діють тим духовним особам велику кривду, напр. 
„берутъ Фуражъ грабительски, и у житницъ замки посбили, и хлѣбъ 
всякой растаскали и служителей архіерейскихъ бьютъ смертнымъ 
боемъ“8). На Україні козацька старшина, здаючись на невиразність

*) П. С. 3. YI, 3932.
2) П. С. 3. YI, 4802, 5202 ■ Y1II, 5264, 5432.
*) П. С. 3. YII, 4802.
4) П, С. 3. XV, 11336. „Поди. собр. пост, и расп. по вѣд. пр. исп.“ VI, 

2066, 2098.
5) „Поли. собр. и расп. по вѣд. пр. исп.“, IY, 1299.
6) П. С. 3. YII, 4571, 4579.
7) П. С. 3. YIII, 5560; XII, 9314.
8) „Опис. док. и дѣлъ арх. св. синода“, т. II, ч. I, ч. 320.
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указів що-до розквартировання війська, становила його на церков
них землях, брала на його харчуванне специяльний податок, а від 
1765 р. і грішми 1 карбов. 2 коп., та против постанов 1740 та 1742 р. 
брала з духовенства підводи під військові речі1). Навіть в самій 
столиці будинки сьвященників віддавали ся на салдацькі кватири. 
Напр., у трох покоях катедрального протопопа Михайла Слонського, 
де він сам жив, було поставлено 20 салдатів; у петропавлівського 
ключара в двох сьвітлицях поставлено по 15 салдатів, ще в одній 12; 
забрали у сьвященника і четверту сьвітлицю, „да къ тому же недо
вольны топленіемъ Фатернымъ, сами своимъ самовольствомъ рубятъ 
бревны и доски и безпрестанно на дворѣ-жг-утъ дрова, отчего опасно 
и пожарнаго дѣла“. Такі Факти давали духовенству право зовсім 
справедливо скаржити ся, що „они претерпѣли несносныя утѣсне
нія и обиды и во исправленіи келейнаго правила, и въ чтеніи св. 
Писанія, въ ученіи, въ сочиненіи проповѣди Слова Божія великое 
помѣшательство“2 *).

Але того мало; духовенство несе таку повинність, що зовсім 
не відповідає його санови і службі, і виразно виявляв, як тодї 
низько ставила ся служба душпастирів, і яке займали вони низьке 
становище в державі. На духовенство було накладено поліцейську 
службу, і духовні особи повинні були в містах ходити на варту до 
рогачок, прибувати на пожежі, бути по черзї на сторожі по „съѣз
жихъ дворахъ“ (росправа, уряд громадський) і в помешканнях офі
церів, що посилали їх до арештантів і на роботу8). 1726 р. прото
попи московські скаржать ся на московську поліцмейстерську 
канцелярию, що вона звелїла, аби всї протопопи, попи і дяки 
разом з мійськими людьми стояли на варті’, в ночи — по 4 чоло
віка, а в день — по 2. Протопопи звертають увагу консисториї на 
те, що їх на варту виражають з великим „нечестіемъ и озлоб
леніемъ“, а дяків навіть і палицями бють4). 1732 р. архиепископ 
Тєофян доводить синодово, що новгородське духовенство, мусячи 
відбувати варту на рогачках, зовсім через те з’убожіло5). 1737 р. 
московський сьвященник Андрій Федоров доносить синодальній кан
целярії, що його взято „на съѣзжій дворъ“ тодї, коли він ішов з св.

1) „Самуилъ Миславскій“ Рождественскою, ст. 73; „Сборникъ русск. ист. 
общ.“, т. 43, ст. 49.

й) „Ист.-ст. описан. Спб. еп в. V , вид. І, 102—3.
8) П. С. 3. IX, 6957; XI, 8596.
4) „Опис. док. и дѣлъ синод. арх.а, т. YI, ст. 496.
б) ibid., ст. 498.
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дарами причащати слабого; з „съѣзжого двора“ його визволив де- 
журний капрал, але під умовою ходити на караули до рогачок, або 
платити штрафу по 50 коп. за кожен раз, коли не прийде. Тодї-ж 
другий сьвященник Силуянов скаржить ся на каштана Ѳрмолаева, 
що той його бив до крови і за чуб тягав в „съѣзжей избѣ“ за те, 
що він не пішов на варту1).

Духовенство добре розуміло, оскільки такі обовязки не відпо
відні його санови та справжній службі і зазначило се перед урядом, 
виставляючи, що через пильнованне-полїцейської служби „въ служ
бахъ во св. Божіихъ церквахъ и въ мірскихъ требахъ бываетъ не 
безъ остановки; и какъ военный артикулъ запрещаетъ съ кара
уловъ отлучаться, то случается, что сущіе въ болѣзняхъ въ прихо
дахъ умираютъ безъ исповѣди и причащенія, церковники-же остав
ляють въ ночномъ времени церкви Божіи безъ всякаго охраненія“; 
а до того ще „за назначеніемъ священно-церковно-служнтелей къ 
рогаточнымъ карауламъ въ бытность поповъ, дьяконовъ и церков
никовъ въ караулахъ чинится зазрѣніе духовенству отъ инослав
ныхъ“2). Але петициї пригнобленого духовенства довго не мали ко- 
ристних для його наслідків. 1736 р. сенат за проханнем синоду увіль
нив духовенство від обовязку ходити на „съѣзжіе дворы“ та до 
офіцерських помешкань на роботу і на варту до арештантів, але 
й після того духовенство повинно було ходити на варту до рога
чок та на пожежі3). Р. 1742 видано указ, що духовенство увільняє 
ся і від сієї повинности (II. С. 3. XI, 546); але Фактично вона 
істновала і після того. Аж 1798 р. за царя Павла І було нарешті* 
скасовано сю кумедну для духовного сану повинність4).

Але уряд накладав на духовенство і иньші обовязки, що теж 
не мали нічого спільного з його безпосередними душпастирськими 
обовязками. Вже Петро звелів, щоб духовенство доносило про гріхи 
своїх парафіян, оповіджені на сновіди. Сьвященники мали стежити 
в своїх параФІях за роскольниками, за всіма, хто ухиляе ся від 
сповіди, за заволоками ченцями та попами, за ворожбитами і ин., 
в ролї полїцийних орґанів, на рівні з нньшими шпигами та посїаа- 
ками полїциї, і підпадали суворій карі за невиконаннє сих обо- 
вязків5). Аби задовольнити ріжним поліцейським та адмінїстратив-

*) ibid., ст. 499.
2) „Истор. Моск. еп. упрЛ  кн. 1, 132—3.
8) П. С. 3. IX, 6957.
4) П. С 3. XXV, 18772.
5) П. С. З, V, 3163, 3183; VI, 4022 та ин.
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вим потребам держави, уряд накладав на духовенство і такі обо- 
вязки: 1704 р. сьвященникам доручено назирати за повитухами, чи 
не вбивають вони дїтей-виродків, і про родини таких виродків спо
віщати манастирський приказ1). Рік після сього на сьвященників 
накладено обовязок доносити про смерть родйїв і за недонесенне 
накладено штраФ2). Підчас ревизійного перепису причти мали пома
гати переписчикам і несли відповідальність за кожну непоказаеу ду
шу: духовних осіб, виноватих у тому, карано каторгою з вирізуваннем 
ніздрів, а як що утаено душу не навмисне, то без вирізування 
ніздрів3). 1767 р. на духовенство накладено обовязок умовляти крі
паків, аби вони корили ся своїм панамі^. 1768 р. уряд закликає 
духовенство, аби ширило серед народу прищіплюванне коровячої 
віспи. В часи пугачівського поветання поручено умовляти народ, 
щоб не приставав до самозванця. Р. 1775 сьвященники три тижні 
читали на літургії указ про те, що цїну на сіль ітоменьшено на 
5 коп.; того-ж року і теж три тижнї, а потім по одному разу на 
рік перед Великоднем — укази про те, кому в яких екипажах 
їздити, яку збрую на коней та ліврею на льокаїв та Фурманів на
дівати, кому можна і кому не можна їздити в позолочених та по
сріблених повозах. 1782 р. чотири тижні оголошувано по церквах, 
чи не схоче хто приписати ся до міщан і т. и.5).

Примушуючи духовенство нести державне тягло нарівні* з усіма 
тяглими людьми держави, накладаючи на його невідповідні обовязки 
та не вбачаючи в сім нічого противного духовному санови, уряд 
дуже близько приймає до уваги відповідність духовному станови 
декотрих зайнять, коли з сим звязано було зменьшеннє прав духо
венства. Напр. з такого приводу заховуєть ся давня заборона дер
жати духовним крамниці, корчми, гнати горілку то-що, взагалі* про
мишляти. Не спочував уряд і тому, щоб духовенство володіло крі
паками. Правда, спершу дозволено було записувати оподаткованих 
низіпих клириків та дітей духовенства за сьвященниками та цер
ковними землями. За Анни Івановни пояснено, що церковників треба 
приписувати властиво до церковної землї, а не до особи того чи 
цньшого сьвященника6). За цариці* блисавети духовенству дозволено}

*) П. С. 3. IV, 1964.
2) ibid., 2054.
8) П. С. 3 . VI, 3906, VII, 4145.
<) П. G. 3. XVIII, 12966.
6 )  П. С. 3. 412, 442, 8844. „Сборы, рус. ист. общ.4', т. 43. 

П 0. 3. VIII, 5944
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нарівнї з усіма ріжночинцями, записувати за собою байстрюків, як 
хто приймав їх до себе на вихованню1). Право володіти кріпаками 
та залюдненими маетностями признавало ся за сьвященниками, що 
або походили з шляхетського роду (на Вкраїні), або одержували 
маетности від царів в дарунок, напр. царські духовники2). Питанне 
про право духовенства на кріпаків здіймало ся опісля Катерининою 
комісиєю, що признала се за виключне право дворянства. Таке 
піклованне уряду про те, аби не припускати духовенства до таких 
праць та не наддавати йому таких прав, що невідповідні його санови 
та перешкажають чистоті його служби, певна річ, мусїло добре впли
вати на духовенство з морального боку. Але, як завважимо на те, 
що сей високий прінцип, яким кёрмовав ся уряд в відносинах до 
духовенства, виступав тоді лиш, коли ходило про зменьшенне горо- 
жанських прав духовенства, та цілком зневажав ся тодї, коли уря- 
дови треба було уживати духовенство для своїх цілей, то буде 
ясно, що таке- платоничне піклованне уряду про чистоту душпастир- 
ської служби не могло в дїйсности бути користним для духовен
ства, а навіть часом було просто шкодливим з боку його социяльного 
становища.

Права білого духовенства що-до суду теж рішучо відмінили 
ся у XVIII в., коли порівняти їх з дореФорменним ладом. В мо
сковській державі духовні особи підлягали суду духовної власти 
не тілько в справах духовних та цивільних позвах, але, доки мали 
сан, і в справах карних. Позви духовенства з мирянами розглядав 
суд загальний або спільний з духовних та сьвітських судцїв; позов 
вчиняв ся перед начальством одвічального. Як видно, за прінцип 
для подїлу судових справ взято не самий характер їх, але стан 
осіб, що позивали ся3). По реформі лад сей відмінено. 1700 р., коли 
закрито „патріаршій разрядъ“4), та 1701 р., коли було знов отво
рено манастирський приказ5), ясно було проведено нові прінципи 
в подїлї суду на сьвітський та церковний : ухвалено, щоб цар прий
мав скарги на людей духовного стану, а сі останні мали скаржити 
ся на людей сьвіцьких у ті прикази, до яких належав одвічальний. 
Манастирський приказ розберав не тільки звичайні судові справи, 
але навіть карні та політичні. Разом з ним розширили свою власть

0  П. С. 3. XII, 9343.
2) „Опис, докум. и дѣлъ синод, арх.“, т. І, ст. 491.
3) Знаменскій „Приходское духовенство*, ст. 432.
*) П. С. 3. IV, 1818.
б) П. 0 . 3. 1829.
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над духовенством і иньші судові інстанциї та уряди, в справах кар
них „судний приказ“, політичних — „приказ преображенський“, за 
бешкет та бродяжництво — полїция, в справах податкових — про- 
вінцияльні та їуберниялькі начальства. В деяких більш важних 
справах сьвітський уряд, забераючи духовних осіб до свого суду, 
сповіщав духовне начальство лишень „для відомости“, не кажучи 
самої вини1).

Після скасовання 1720 р. манастирського приказу для духо
венства настав що-до судових справ тяжкий час. З причини, що нё 
було судової інстанциї для позвів на духовенство, духовних осіб 
тягали по ріжних їубернияльних і провінцияльних судах. Час сей 
тяг ся до самого отворення синоду. Синод, пильнуючи, щоб CKÖH- 

шентровати весь суд над духовенством у своїх руках, вдав ся з сим 
д̂о Петра І. Цар своєю резолюциєю постановив, щоб духовенство 

^належало до синодального суду у всїх справах окрім тяжких по
літичних, які відав преображенськнй приказ, та позвів, що розби
вали ся в специяльних інстанциях2) ; про се сповіщено і преобра- 
ображенський приказ3). Але як за Петра І, так ще більш за його 
наступників уставлений поділ судових справ Фактично не викону
вано. По смерти Петра для самого синоду небезпечно було обстою
вати за права духовенства, дуже дискредитованого в очах підозріли
вого уряду. За часів імператрицї блисавети знов було заборонено 
судити духовних осіб у сьвіцьких судах без відомости єпархияль- 
ного уряду, виключаючи тяжкі політичні вчинки4). Духовні особи, 
як і попереду, мали позивати сьвітських пере^їх урядом, а сьвітські 
духовних — перед урядом духовним. У справах карних духовен
ство судило ся в загальних судових інстанциях, в присутности ду
ховних депутатів5). Той самий лад стверджено за Катерини I I 6).

Таким чином бачимо, що в Росиї прінцип духовного суду 
кардинально відмінив ся з часів реформи. З початку XVIII в. до 
самого кінця його спроквола виробляв ся в Росиї прінцип судового 
подїлу по характеру самих судових справ, а не по стану осіб, що 
вдавались до суду.

На Україні* сей прінцип не переживав такої еволюциї, як у Ве- 
ликороссиї. Тут він твердо заховав ся в Формах звичаєвого права

*) П. С. 3 . IV, 2310; VI, 3632; Знаменскій, „Приходское духовенство“, ст. 436.
2) П. G. 3. VI, 3761.
8) „Собраніе пост, и распор. по вѣд. дух. исп.“, І, ст. 33.
*) П. С. 3. XI, 8666.
6) П. С. 3 . XII, 9079.
б) П. С. 3 . XVII, 12606.
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на підставі Литовського Статуту, Саксонського Зерцала та нныпнх 
правничих норм литовсько-польської держави. В юридичній памятцї 
першої половини XVIII в. въ „Правахъ, по которымъ судится ма
лороссійскій народъ“ — прінцип судового подїлу по характеру 
судових справ виступає з безперечною виразністю. „Духовнимъ пер
сонамъ — сказано тут — мирскихъ людей въ дѣлахъ мирскихъ не 
судить и мирскимъ въ духовніе дѣла не вступатись“1); „кто же би, 
противно сему, въ земскихъ и другихъ суду мирскому подлежащихъ 
дѣлахъ позвалъ кого въ судъ духовній и, принудивъ его къ отвѣт
ствію, получилъ съ него какову управу, — въ томъ онаго суда 
приговоръ, когда обидимій станетъ челобитствовать въ надлежащій 
мирскій судъ, не долженъ быть содержанъ при своей силѣ... Тоже 
разумѣть, если би кто кого въ мирскій судъ позвалъ въ такихъ 
дѣлахъ, которія разсмотренію и рѣшенію духовнаго суда подле- 
латъ“2). Сей поділ — остільки сталпй, що за порушенне його накла- 
даеть ся певна кара: „за такое ненадлежащое позваніе на позвав
шемъ быть имѣетъ доправлено позванному штрафа три рубли де
негъ, а рубль двадцятъ копѣекъ на канцелярскіе расхода въ над
лежащей судъ, съ награжденіемъ удвоє убитковъ, когоріе отъ 
того-бъ позванному приключатись могли“3). „Права“ навіть зазна
чають, на підставі статута, самі інстанциї в поодиноких судових 
справах: „въ спорахъ о имѣнія недвижимія между духовними 
и миреними всякаго чина и званія персонами... бить челомъ на 
духовнихъ персонъ и дѣло производить въ войсковой енералной 
канцеляріи и ву> генералнощъ судѣ; а на мирскихъ духовнимъ бить 
челомъ въ судахъ надлежащихъ“4).

В другій половині XVIII в., коли на Українї почав заводитись 
у всіх сферах великоросийський лад, раціональні судові норми, що 
тим часом розвивали ся у Великоросиї, перейшовши на Україну, 
відповідали тому звичаєвому праву, що істновало тут попереду.

Таким чином, судове становище духовенства вступило на 
справжній шлях; сфери церковного та цивільного суду зовеїм нор
мально були розмежовані, уважаючи на характер самих судових 
сирав, а не осіб, що судили ся. Шкода лишень, що такий судовий

J) „Права, по которымъ судится малорос, народъ“ вид. проф. Кистяковського, 
роздїл VI, артикул 1, п. 1.

2) ibid. п. 2.
8) ibidem, п. 2.
4 )  ibidem, артикул 2, п. 1.
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лад більше істнойав на папері, нїж у самім житі. Реформа Петра І, 
що викликала реакцию попередному церковному напряму держав
ного житя, викликала разом з тим такі невірні і навіть ворожі 
відносини духовенства з боку усїх станів росийського суспільства, 
не минаючи й урядових, що в дійсносте не можна було сподївати 
ся на безстороннє та цілком лєґальне поводженне з духовенством 
в судових справах.

III.

Се несправедливе поводженне з духовенством в урядових Сферах 
не може нас дивовати, бо сам вищий уряд не довіряв духовенству 
і підозрівав його в ворожих потайних замірах. О скільки те недовіре 
та підозріння мали дійсну підставу, не будемо тут доходити, зазна
чимо лиш самий Факт. За Петра І кожний сьвященник, вступаючи 
на свою посаду, присягав, що буде вірним царю та доноситиме про 
все, куди слід1). Справа царевича Олексія, у якій брав участь ду
ховніш царевича, ще більше накинула на духовенство тінь підо
зріння в очах царя і була причиною страшних кар над духовними 
особами по політичним доносам. Р. 1721 воєвода вологодський По- 
тьомкін прислав у преображенський приказ вологодського соборного 
протопопа та протодиякона, з того приводу, що протодиякон нази
вав протопопа зрадником царю, бо він, протопоп, не говорить 
в єктенії прошення „о плавающихъ и путшествующихъ“, значить, 
не молить ся за флот, що недавно заведено царем ;ѵ показало ся, що 
протопоп не читав того прошення просто через те, що вологодський 
архиерей з причини велиісої слоти у своїй епархиї, замінив те про
щенне другим прощеннем про погоду, відповідно требникови Петра 
Могили2). За часів Анни Івановни весь духовний стан підозрено 
в неприхильносте до уряду і віддано під суворий догляд сьвітських 
урядників ; сїж останні, щоб заслужити та виправдпти таке довіре, 
чинили над ним „жестокія и нестерпимыя мученія и экзекуціи“3). 
Се підозріннє уряду до духовенства найбільш виразно виявило ся 
з приводу невідправи царських молебнів та панахид; розстриженне 
з сану, тажкі кари по тілу, заслання падали на духовенство навіть 
за те єдине, що царські молебні правили ся у другорядних ризах.

*) П. С. 3. VI, 4012.
2) „Описан. докум. и дѣлъ синод. арх.а, т. І.
8) П. С 3. XI, 8506.
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Особливо богато витерпіло духовенство з приводу присяг 1730 та 
1731 р. Вільно зітхнуло духовенство після недоладного підозріння 
та доносів лиш тодї, коли Петро III закрив тайну канцелярию. 
В часи Катерини II „політичні“ доноси зовсім втратили своє ко
лишнє значіннє. Коли казанський ґенерал-ґубернатор одного разу 
прислав в Петербург курєра, сповіщаючи, що один дячок при
людно говорив про царицю у шинку неподібні речі, то Катерина 
просто відповіла на се, що для неї неважні які* б не було речі пя- 
ного дяка, що для cero зовсїм не слїд було турбовати курєра; 
що-ж до самого політичного злочинця-дяка, то цариця сказала 
увільнити його з вязницї та послати до єпархияльного архиєрея, 
аби дякам своїм звелїв бути при церквах, а не в шинках1). 
Законом 1766 р. зовсїм знесено колишні суворі кари за невідправу 
царських молебнів та панахид2). Не було вже страшних політичних 
слїдств і за Павла І, хоч духовенство в сей час було замішано 
в селянських повстаннях. Таким чином, біле духовенство лиш в дру
гій половині XVIII в. встигло увільнити ся від грізного урядового 
підозріння, що принесло йому стільки тяжкого страждання.

Сьвітська адмінїстрация цілком переймала ся тими поглядами 
що-до духовенства, яких держалось вище правительство, тільки 
розумієть ся, в зносинах з духовенством усяке меньше начальство 
ще побільшувало прикрість сих відносин. В молодій росийській 
державі усякі аемінїстративні переступи, надужитя правом були Фак
тові надто звичайним і дуже прикро давали себе відчувати усьому 
товіу, що було підвластне або навіть просто низче та меньш сильне.

О скільки духовенство було принижене перед усякивш сьвітсь- 
кими урядниками, може показати справа сьвященника Данила 
Автоназієва на початку XVIII в. Cero сьвященника, постановою 
синоду, видано головою сильновіу Фаворитови Меньшикову за те 
тільки, що він насьмілив ся, без жадної злої дувши, навіалювати 
якісь астрономичні знаки на спідній сгоронї віеньшиківського пор
трету; Автоназієв увільнивсь від тяжкої кари через те тільки, що 
могутний Фаворит царський, задовольнивши до схочу свій образли
вий гонор, сам побачив, що все обвинуваченнє — чиста дурниця, 
і відпустив горопашного провинника з миром3).

Та не одні могутні Фаворити страшні були для духовенства 
через своє безкрає своевольство. І менче начальство, усякі вое-

*) „Русскій архивъ“, 1252.
2) П. С. 3. XYII, 12608.
8) Описаніе докум. и дѣлъ архива синода І, 388—390 .
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води та полкові командири, дозволяли собі таке знущаннє над ду
ховенством, що се останнє ледви чи почувало яку ріжницю між 
більшим та меньшим начальством. І саме мале начальство нї трошки 
не вагало ся арештувати сьвященника, продержати його під 
вартою, покарати на тїлї і т. и. Ось, наприклад, кілька Фактів, 
бпархияльні архиєреї — СтеФан, м. рязанський, Теодосий, архиеп. 
новгородський, Павло, єн. вологодський. Боголїп, еп. устюзький, 
Юрий, еп. ростовський, та манастирський приказ скаржились сино- 
дови, що воєводи, комісарі та земських справ управителі посилають 
в архиєрейські маетности своїх під’ячих із салдатами, і ті дуже 
кривдять селян та духовеиство^-беруть з їх підводи, бють на пра
вежі1), держать довгий час під караулом і нищать їх до краю2). 
Білозерський судя Матвій Лєонтєв та подячий Прожівін вимагали 
від сьвященника Івана Григорєва, щоб він віддав в науку двох си
нів своїх, що були вже дяками, і молодшому з них було вже 34 
роки, довгий час держали Григорєва в вязницї і коли він після 
того помандрував у Петербург скаржитись, конФІсковали його дім 
і всї пожитки3). Лохвицького протопопа Івана Рогалевського взято 
в „приказъ Малыя Россіи“, послано на засланнє в Соловецький 
манастир та коли повернули єго із Архангельського в преобра- 
женський нриказ, щоб переглянути його справу, то ніякого „дѣла 
до него не достало“, а тим часом се була людина осьвічена: коли 
він їхав у Соловки, то віце-ґубернатор архангельський Курбатов 
не пустив його в манастир та звелїв йому бути префектом у новоза- 
веденій в Архангельському школї4). Воєводський товариш в Пере
яславі Залїському Щепін-Ростовский так мордовав одного сьвя
щенника, що він заслаб і умер з того5). Навіть в самій столицї, 
Петербурзі, можливі були такі Факти. О півночі полїциянт — нід- 
поручник Малєр з драґонами розломили двері в господї диякона 
сергієвеької церкви Іванова та, привязавши диякона до коня на 
мотузї, погнали коней; не змігши бігти нарівні з кіньми, диякон 
упав, побив ся на камені, але драїони на те не вважали, волїкли 
його з глумом та лайкою по землі* на мотузї; побитий, знівечений 
диякон ледви прийшов до памяти у поліцаї6).

*) Били „на правежі“, доки хтось не зголошувавсь, що хоче заплатити за нього.
а) ibid., Т, 321.
s) ibid., І, 422.
4) ibid., т. II, ч. 1, N. 199.
ft) Ист. Рос. Соловйова, кн. У, т. XXI—ХХУ, ст. 264.
б) ibid., 327.
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Навіть quasi-гуманний час Катерини II не поліпшив адміні
стративних відносин до духовенства. Якому небудь Звенигородському 
городничому підчас проповіди в церкві забагало ся, наприклад, са
мому сказати проповідь; нимало не вагаючись, як хазяїн, він тут 
таки звертав ся до сьвященника, що стояв за налоем: „пошелъ, 
я самъ скаж у“ і ставши на його місце, починав поучати мійських 
полїциянтів,.вживаючи самі лайливі епітети1). Ярославський ісправ
ник Безобразов, що мав звичай напускати ся з кулаками на всіх, 
хто попадав ся йому по дорозї, одного часу побив сьвященника, не 
вважаючи на те, що він виставив, наперед себе, щоб захиститись, 
дароносицю, з якою йшов на требу; при сїм випадку дістало ся 
не лише бороді сьвященника, але й дароносиці*2).

Військові начальства кривдили духовенство ледви чи й не 
більше. Часто бувало, що військове начальство своєю волею увіль
няло сьвященника від його посади наче-б то „за шумствомъ и сла
бымъ здравіемъ“3). Військовій колєґиї та їенерал-аншеФам доводи
лось розбирати немало скарг військових сьвященників на само
вольство командирів. Наприклад, 1764 р. один сьвященник скаржив 
ся кн. Трубецкому на полковника Гінцера, що від нього він „не 
точію неоенократно держанъ былъ подъ карауломъ, но по прика
занію полковничьему публично чрезъ городъ Ревель, воинскою коман
дою связанный, тащенъ былъ“. Синод не раз посилав в військову 
колєґію укази „о подтвержденіи командирамъ не штрафовать впредь 
полковыхъ священниковъ“4), та, видно, все дарма. Ще з більшою 
зневагою військове начальство трактовало низших клириків. Напри
клад, 1766 р. новгородська консистория іменовала у великолуцький 
піхотний полк штатним дяком сьвященничого сина Бориса Ігнатєва, 
обовязавши його, щоб він „былъ трезвъ и полковому священнику по
виновался“ ; 1768 р. новгородська консистория, переписуючи духо
венство, довідала ся, що cero самого Ігнатєва, по приказу пол
ковника Фреймана, зачислено у салдати. Консистория запитала 
у полкового начальства, яким чином се стало ся, і відобрала таку 
відповідь, що „церковникъ Игнатьевъ за невоздержность и неиспра
вленіе своей должности, также по малознанію грамоты, для исправ
ленія и приведенія его въ доброе состояніе и воздержность, запи
санъ на время въ военную службу“. Консистория писала з сего

1) Русскій архивъ, 1869, ст. 630.
2) Русск. арх., 1865, ст. 937.
8) Н. Невворов. Военное духовенство, ст. 72.
4) ibid.
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приводу у полк, що Ігнатева назначено справляти при церкві служ 
бу Божу, через що записувати його в салдати, хоча би й на час, 
не годилось; коли-ж за ним була яка вина, то військове началь
ство повинно було сповістити про се парафіяльного архиєрея. Кон- 
систория витребовала з полку Ігнатева, учинила слідство, показа
лось, що Ігнатев чоловік для своєї служби здатний; росповів він, 
що коли був дякові, полковник Фрейвіан не раз кликав його до 
себе, увювляв записати ся в салдати і обіцяв надгородити його чи- 
нові унтер* офіцера; коли-ж Ігнатев йовіу відмовив, то Фрейман 
сказав його просто, без жадної вини, взяти в салдати та через три 
дні вивчитись військової віуштри і, поки не вивчить ся, давати йовіу 
цїпком по тисячі „лозанів“, „каковой экзерциціи онъ, Борисъ, чрезъ 
оные три дня и обученъ и таковые несносные бои евіу при ученіи 
онымъ были чинены“1).

Або ось як скаржив ся 1784 р. в Київо-печерське „духовное 
правленіе“ сьвященник с. Хотова Андрій Капкан на двох офіцерів, які 
нї за-що, нї про-що чинили йовіу тяжкі кривди. Через село Хотів йшли 
з ковіандою Офіцери підпоручник Микола Петров і штик-юнкер Ми
хайло Александров. Зайшли вони до сьвященника в хату і спитали, 
чи далеко ще до Гвоздова. Коли їм сказали, що буде верстов з ві
сім, один з їх відповів: „лжешъ, бестѣя“. „Попадя моя, — пише 
сьвященник у своїй скарзї — ио слабости своей будучи на печѣ 
сказала: на что и спрашуете, когда сами знаете, то они оба стали 
бранить, называя старою чортовкою“. Господаря не було дома. Коли 
його сповістили, що в його робить ся в хатї, він nocniщив до дому 
і заставши, що офіцери лають його жінку та дочку, спитав офіце
рів, чого вони лають ся і коли їм чого треба, нехай звернуть ся 
до прикащика. Тодї „единъ с нихъ тотъ часъ вдарилъ мене — пише 
далі’ сьвященник — в щоку і вхватя заволосы повалилъ черезъ 
порогъ о землю навзничь, и приказалъ салдату: прійми ево, салдатъ 
за волосы держалъ, а онъ ногами топталъ, билъ до удовольствія, 
салдатъ же и попадю билъ кулач’емъ, а за дочерю единъ по двору 
гонился с вилами, которая естлибъ не утекла, то убилъ бы или ско
лолъ. Потомъ, какъ выбѣжали с хаты, і я тотчасъ сѣнечные двери 
затворилъ, то они командою атаковавши кругомъ хату, крича и ла- 
мая двери, гдѣ иская мене въ коморѣ всю стекляную посуду пе
ребили; я видя такой нечаянной смертной страхъ, схоронился на 
комору“. Після того офіцери ще раз вертали ся у двір сьвященника,

г) Ibid,
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„чтобъ, — як він казав, — убить мене на смерть, что отъ великой 
запальчивости конечно, естлибъ сискали, и учинили бы“1).

Відповідно великоросийськнм порядкам, на Україні’ духовенством 
необмежено правили гетьман, полковники та иньша старшина, що не 
признавала над ним ніякої духовної власти. Духовенство повинно було 
підлягати навіть низшій військовій старшинї-сотникам, а разом 
з ними бурмістрам та війтам. Кролевецький сотник Г. Огіевський ві
добрав від кролевецького протопопа „за якусь неслухнянність“ всї 
землі* та наказав клирикам, щоб його не слухались; один паламар 
не послухав ся сего приказу, і за се його тяжко бито киями. Та 
cero ще мало: грізний сотник зовсім віддалив протопопа з його по
сади у всїй своїй сотні та сам взяв ся правити духовенством, зве
лів духовенству звертатись до його зо в сім и справами і головна 
річ відсилати йому церковні гроші. Деякі сьвященники не пристали 
на те; тоді* він поїхав по сотні* гамовати сих бунтівників, звелів їх 
бити та грабувати. Забезпечивши собі таким чином право над духо
венством, він почав судити сьвященників. В селї Алтинівцї сьвя- 
щенників, що явили ся до його „з поклоном“, але не згодились ви
дати йому церковні гроші, він „бранилъ и попа Аѳанасія Савича 
велѣлъ атаману выпхать въ шею зъ хаты, которій выпхалъ и кіемъ 
по спинѣ вдарилъ“; У другий раз в тім самім селї* Алтинівцї* дяк 
поскаржив ся за щось на сьвященника; Огіевський взяв за се коня 
у сьвященника і віддав його ображеному дякови, взяв крім того 
для себе три рублі’ штрафу, відобрав „у сьвященника весь ґрунт 
і збудував на тім ґрунті* шинок. Не змігши далі* терпіти, сьвящен
ники попробували поскаржитись на його, але накликали сим ще 
більшу біду на свою голову. Сотник зробив на їх наїзд із коза
ками, у одного сьвященника побив дочку серед двора нагаями, 
другу дочку бив по обличю, чоловіка її — киями, самого сьвящен
ника, що поспішив до його з поклоном — запер у дзвінницю.

Усі скарги духовенства здебільшого йшли йому-ж на шкоду, 
бо консистория звичайно передавала їх у суди козацькі, а сї останні, 
бувши занадто дражливими що-до козацької чести, або без огляду 
на судову справу визначали кару духовним особам, або — що най- 
меньше — примушували їх „перепросить милостивого пана“, що 
образив їх, аби він залишив справу2).

х) Архив київської духовної коней сториї.
а) „Руководство для сельскихъ пастырей“, т. II, 5 0 3 —4 ; „Ист.-стат. опис, 

черниг. епархіи“ Філярета, V. 3 4 4 —7.
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ІУ.

Після сказаного про відносини правительства та адмінїстрациї 
до духовенства, треба для повнїйшого характеризовання суспільного 
стану його поглянути й на відносини до нього всего загалу росий- 
ського суспільства.

Духовенство істнуе для задовольнення релігійним та мораль
ним потребам суспільства, і коли суспільство поважає служенне 
та гідність духовних осіб, коли пґдлягае їх голосу в Сфері релігійно- 
моральній, своєю дорогою — виявляючи свій законний ‘ протест 
проти хиб його, то духовенство може триматись на відповідній ви
соті; і коли духовенство з успіхом виконує свої релїгійно-моральні 
обовязки що-до суспільства, то по заслузі тішить ся повагою у нього. 
Але в Росиї бачимо зовсім иньший — супротилежний сему і ненор
мальний — стан річей, що викликав теж і супротилежні наслідки. Не 
входячи в попередні часи, зазначимо, що від часу реформи суспільні 
симпатиї потягли ся зовсім у иньший бік, ніж де стояло духовенство 
із своїм ідеалом і змаганнями. Росийський сьвященник живе попе- 
редним старим ідеалом, тим самим яким жив він і тоді ще, коли 
житє суспільне розвивало ся під переважним впливові церковности. 
Між суспільством та духовенством стала ся, таким чином, непро
хідна безодня. Сьвященник стає чужим для суспільства передовсім 
не через які особисті вади, але як репрезентат ідеї, з якою розпро- 
щало ся суспільство. Кожна ріжниця в поглядах та в житі духо
венства, хоча-б вона виходила з характеристичних прикмет духо
венства, яко репрезентанта релігії, або із справедливого протеста 
проти односторонности суспільного сьвітогляду, вважав ся тепер за 
ознаку духового обскурантизму. У другій половині XVIII в. безодня, 
що розділяла осьвічену клясу суспільства від духовенства, виросла 
ще більша. Релігійна проґрама тогочасного осьвіченого суспільства 
складала ся з цілком неґативних поглядів на віру, як на „суевѣріе 
и предразсудокъ“, виявляла ся практично в заходах осьміяти та 
принизити все, що належить до релігії. Нова росийська література* 
що починала ся з XVIII в., стає орїаном глузовання над духовен
ством, — часто тендецийно несправедливого. Ще Кантемір вистав
ляв служителя релігії яко неосьвіченого ханжу, росповідаючи про 
те, як „невѣжество гордится подъ митрой“, або як :

„Критонъ съ четками ворчитъ и вздыхаетъ,
И проситъ свята душа съ горькими слезами 

, Смотрѣть, какъ сѣмя наукъ вредно между нами“. .
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Діскредитувала духовенство і quasi-безсторонна наука в особі 
Татїщева. Дуже відомий погляд Татищева на духовенство, яко на 
стан властолюбний, обскурантний та своекористний. І сей погляд 
держав ся в літературі росийській протягом усего ХУ1ІІ віку. 
За Татїщевим провадить його Ґолїков; у тих місцях, де він 
дотикаеть ся духовенства, він завсїди цитує Татїщева1). Не Вважа- 
ючи на нові основи, яких держав ся Болтїн у своїм поглядї на 
церков та єрархию, погляди Татїщева займають у його дуже по
важне місце. Він навіть дорікав Щербатову за те, що він у своїй 
іеториї не йшов за Татїщевим2). Та й Щербатов, як ми бачили, не 
геть-то був безсторонним до духовенства і щиро признавав ся, що 
всі заходи духовенства сходять ся на тому, аби захопити у свої 
руки колишню власть над суспільством3). При такому поглядї на 
духовенство, останнє ледво що терпіли в державі і терпіли для того 
власне, що признавали його потрібним для неосьвіченого загалу 
„подлаго народа“, бо той не розвинув ся ще до того, аби бути віль
ним від „предразсудковъ и суевѣрій“. Після сего зрозумілим нам буде 
той зневажно-ворожий тон, який помічаємо в відносинах суспільства 
до духовенства. На практиці відносини сї виявляли ся у приниженню 
та знущанню над духовенством, де і як тільки було можна.

Велика сила Фактів з іеториї минулого віку доводять нам дій
сність таких саме відносин. Тільки на Українї ще суспільний стан 
духовенства, пережитком від давнїйшого, був вищий. В духовний 
сан дуже часто вступали значні чини козацької військової стар
шини, що само собою дуже підоймало престіж його серед суспіль
ства. Духовенство тут мало родинні та суспільні (часом з попередньої 
служби) звязки зо значними адміністративними особами; напр. 
о. Григорий Помаранський, син стародубського сьвященника, женив 
ся 1743 р. з небогою матери ґраФІв Разумовських, а друга небога 
її була за новгородським сотником Жоравкою, а у сього до хресту 
держала дочку сама цариця блисавета4). Дневники таких значних 
осіб козацької старшини, як Маркевича5), Ханенка6) та ин., сьвід-

г) „Дѣянія Петра В.“, XIII, 138— 140, 142 -146 .
2) „Критич. замѣч. на исторію Щербатова“, ст. 18, 25, 191—193 та ин. — 

„Исторія Россійская“ див. Знаменского — „Труды К. Д. Академій“, 1862 р., т. І.
8) „Статистика въ разсужд. Россіи“, — „Чтенія въ общ. ист. и др. Рос.“, 

1859 р. т. 3.
4)  „Историко-стат. опис. Черниг. епархіи“, YI, 61.
б) „Дневныя записки Я. Марковича“, ч. II, ст. 100, 110, 164, 168, 191 та ин.
в) „Дневникъ генеральнаго хорунжаго Н. Ханенка“, ст. 222 та ин.
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чать про дуже близькі інтімні та сердечні відносини сих осіб до 
духовенства. Не те було у Великороси!. Правда, ще за Петра І 
видано закон, що дозволяв кадетам дворянських Фамілїй вступати 
у духовний чин, але се дозволенне не мало ніякого практичного 
значіння, бо духовенство так низько стояло в суспільних поглядах, 
що ніякий найбезчаснїйший дворянин не захотїв-би осоромити себе 
належністю до духовного стану. Усї чужоземні мемуаристи в один 
голос сьвідчать про черезмірне приниженне духовенства, що про- 
ґрессивно розвивало ся протягом всего XVIII в. Ще Корб помітив 
недостачу в суспільстві поваги до духовного чину. У попередні 
часи — каже він — сьвященникам давали у всїх зібраннях перше 
місце; тепер їх так принижено, що їх майже не приймають вже 
до компанії1). Вебер помічає, що біле духовенство в Росиї має не 
більше поваги, як оподатковані (низші) суспільні стани, що нарівні 
з ними воно примушене нести державні повинности та платити до 
скарбу усякі збори2). По словам Фо&еродта, біле духовенство, окрім 
протоєреїв по містах, знало одну зневагу. „Дворянин рідко коли 
посадовить сьвященника з собою за стіл і тілько що той прочитав 
по обідї молитву, зараз його відсилають до домової челяди3).

х і
Такі-ж самі сьвідоцтва подибаємо і про другу половину мину

лого віку Кокс з здивованнєм завважає: „за час мого пятимісячного 
пробування у Петербурзі*, хоч менї завсїди і що дня доводилось 
мати зносини з росийською аристократиєю та дворянством, менї 
нї разу не трапляло ся бачити у господах, де я був, анї одного 
репрезентата білого духовенства; се почасти залежало від того, що 
тутешні парафіяльні сьвященники о стільки некультурні та необте
сані, що їх не можна пускати до осьвіченого товариства4). Вебер 
констатує Факт, що „більшість попів в Росиї — люде низького по
ходження5).

Се демократичне походженнє духовенства вже само собою ви
кликало зневагу до його. О скільки сьвященник залежав від свого 
дїдича-пана, о скільки він повинен був йому коритись та перед ним 
запобігати, — видно з записок великоросийського сьвященника 
(ярославської єпархиї) Матусевича. „У відносинах до сусїдних дїди-

*) „Чтенія въ обществѣ ист. и др. Рос.и, 1867, З, IV, 260.
2) „Рус. Архивъ“, 1872, 1131.
3) „Чтенія въ общ. ист. и др. рос,“, 1874;, 2, IV, 113—114.
4) „Русская Старина“, 1877, И, 46.
5) „Русскій Архивъ“, 1872,.ст. 1447 ; порівн. „ХѴІИ-й вѣкъ“ Бартенева, т. IY, 

336; „Бытъ русскихъ“ Трегубова, 164— 167.
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ч ів ,— говорить д. Семевский, - -  сільський сьвященник був у ЦІЛКОМ 

залежному стані: кожен такий дїдич був для його „барином“ (Ма- 
тусевич так і називав його у своїх записках), якому доводилось 
кланяти ся за кожну маленьку подачку“1). І сї слова справді ствер- 
джають ся тими місцями записок Матусевича, де він росповідае про 
свої відносини до -дідичів. Заїхав, напр., Матусевич до дідича Вол
кова попрохати соломи, але у того були гостї, — „такъ другимъ 
временемъ приказалъ побывать“, і через два дні „пожаловалъ возъ 
соломы“. Коли дідич ласкаво приймав Матусёвича, то він з вдяч
ністю зазначав се у своїх записках: „пошелъ къ Николаю Андре
евичу въ горницу, — пише Матусевич, — и съ приходу чашку чаю 
выпилъ, а потомъ рюмку водки, и по окончаніи стола изволилъ 
приказать пива въ бутылкахъ подать, и я выпилъ два стакана 
большихъ, да пожаловалъ мнѣ соломы“. Або ось як описує Мату
севич приїзд дїдички, що в її маетности був він сьвященником: 
„въ обѣдню пріѣхала сюда ея превосходительство, генеральша Анна 
Ивановна Нарышкина, изволила быть въ церкви и по исшествіи изъ 
церкви просила къ себѣ на квартиру... Изволила жаловать меня 
водкою“ ; другого разу для зустрічи дїдича „изъ вобщихъ“ причт 
купив сайку (булку) і підніс йому: „въ пріѣздѣ ихъ высокородія 
поздравляли“2).

Певна річ, що трафляли ся серед дворян виняткові особи, що 
добре тямили суспільне значіннє духовенства, що вказували уря- 
дови на хиби духовного стану не через те єдине, щоб його прини
зити, але для того, щоб уряд заходив ся підняти його осьвіту, ма- 
терияльне та заразом социяльне значіннє серед суспільства. Такі 
відносини дворян виявляють ся по части і в „наказах“ депутатам, 
що їздили у Москву засідати у Катерининій комісиї3). Але як заува
жити, що тільки дворяне 5 повітів виявили у своїх наказах депу
татам прихильність та співчутє до духовенства і що впродовж 101 
засідання комісиї ледве на двох дотикнулись духовного стану та 
й то на підставі думки „господина Гума“ зачислили його до серед
нього стану —- то таку прихильність і співчутє мусимо признати 
виїмковими.

г )  „Русская Старина“, 1877.
2) ibid.
3) „Сборникъ рус. ист. общ.“, т. 14; „Свѣд. о Єкатерин, коммиссіи“ Поленова 

„Русскій Вѣстникъ“ 1865 р., І та 1869 р., VI.
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У.

Ми розглянули, так би сказати, переважно^ теоретичну сто
рону відносин вищих верств росийського суспільства до духовен
ства. Практичні безпосередні відносини їх були далеко гіршими, ніж 
се можна гадати. Офіцияльний документ другої половини минулого 
столїтя так обмальовув нам сї відносини: „деякі дїдичі кривдять 
сьвященно-та церковно-служителїв не тільки бійкою, але й карою по 
тілу, та на се укривджені — одні не- мають зовсім від сьвітських 
команд сатисФакциї, другі-ж — з причини свого убожества зріка- 
ють ся судового Формального процесу“1). Наведемо для ілюстрациї 
кілька Фактів.

Один сьвященник вологодської єпархиї скаржив ся своєму 
архиєреєви, що одрого разу після служби божої дідич Теодор Лє- 
вашов покликав його до себе в господу та побив його „мучительски 
дубиною безвинно“, що другого разу, саме Різдвяної ночи, нагло 
напав з своєю челядию на оселю самого сьвященника, говорив 
і йому, і жінцї його і дітям, дочкам-дївчатам, „всякія скаредныя, 
неподобныя слова, и пѣсни пѣлъ, и неволею и нахальствомъ своимъ 
желалъ съ дочерьми его танцевать“, що ще раз він нагнав його, 
сьвященника з дітьми, як той вертав ся натомлений з поля, почав 
стріляти в них (певно, сліпими набоями) і стріляв аж поки вони, 
перелякавшись, не сховали ся у лїсї2).

В тій самій єпархиї дїдич Засєцкий покликав до себе до дому 
сьвященника Михайла Вагсулова разом з дияконом, ухопив сьвя
щенника за волосе і поволїкши його у другу сьвітлицю, бив його 
„чеками и кистенями и топками топталъ“. Після такої бійки голова 
та груди у сьвященника попухли, на ногах зосталось 23 рани, во- 
лося на голові та на бородї було обірване; побитого та скрівавле* 
ного сьвященника Вакулова жінка повезла у Вологду до архи- 
єрея3).

Дїдич Старицького повіту, прапорщик Полїкарпов, примушу
вав сьвященника, щоб той повінчав кріпака його селянина з десяти- 
лїтною дївчинкою; коли-ж сьвященник не згожував ся на те, Полї
карпов прийшов до його з челядию, погрожуючись убити його;

ł) п. С. 3. ХУІІІ, 13286.
2) „Опис, докум. и дѣлъ синод, арх.“, 1, 395.
3) ibid., 396.
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сьвященник сховав с я ; тоді Полїкарпов звелів руйновати його хату, 
пограбовав усі його пожитки, дочку його цькував собаками і т. и.1).

Серпухівський сьвященник Степанов так скаржив ся москов
ській дикаетериї. Раз він з дароносицею за пазухою поспішав у друге 
село запричащати свого парафіянина. Коли проходив він через поле 
князя Вяземского, князь верхи догнав його і бив „большою ѣзжа
лою конскою плетью“. Сьвященник говорив, що він лїтуріісав у той 
день, що він має за пазухою дароносицю із св. дарами, — князь 
таки бив його; сьвященник пустив ся тікати до гаю, — князь 
верхи, доганяючи його, усе бив та бив; кріпаки князеві, з його 
приказу, спіймавши, „били попа кулачьемъ и топтунами“, та після 
поволїкли його за волосе через поле у сусїдне село. Тут кн. Вя
земський злїз з коня, лаяв сьвященника „матерними словами“, бив 
„кулачьемъ“, топтав ногами у груди, від чого дароносиця випала 
на землю; Вяземский одіихнув її ногою, вона розсипалась і св. 
дари з неї випали; сьвященник ледве живий вернув ся до дому2).

УІ.

Відносини до духовенства иньших станів сусйільства — ку
пецтва та селянства — були трохи лїпші, бо вони, принаймнїй, не 
відкидали самих прінціпів релїіії, а через се з їх боку не могло 
бути і таких ворожих відносин до її репрезентатів. Але що-до ку
пецтва, то й тут бачимо ще більш може дикі Факти в відносинах до 
духовенства, ніж се було з боку дворянства. Дуже часто бувало, 
що в церкву на службу божу приходив пяний, але заможний та 
поважний купець, поучав сьвященника, як йому правити службу, 
а безправний, убогий сьвященник, що цілком залежав від такого 
парафіянина, мусів покірливо все те зносити3). Неймовірним здаеть 
ся такий напр. Факт, що дійсно був не де небудь у далекій провін- 
циї, а у самій Москві. Року 1753 студент московської академиї 
Олексїй Некрасов просив у московського архиерея дияконської по
сади ; архиерей і висьвятив його до одної московської церкви. Але 
парафіянин тїєї церкви, купець Сергій Азбукін, хотів другого ди
якона. Коли-ж сьвященник почав доводити сему купцеви, що Не
красов — студент богослови, і значить, має певну перевагу над

*) „Исторія Россіи“, кн. Y, т. XXI—XXY, 615—616.
2) „Исторія моск. en. ynp.u, увага 456 до ч. II, кн. 1, ст. 197—198.
8) „Ист.-стат. свѣд. о С.-Петерб. єн.“, в. VI, вид. І, ст. 58.
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його невченим кандидатом, то Азбукін відповів просто: „я-де плюю 
на богословію и что намъ есть отъ богословіи?“. Коли-ж Некрасов 
прийшов до церкви та почав читати часи, Азбукін вигнав його 
з крилоса. Після відправи сьвященник знов почав умовляти Азбу- 
кіна та його „партизанів“, але ті почали кричать на теє, що їм 
школярів непотрібно, що нехай собі школярі ідуть учити „деревен
скихъ мужиковъ“, а вони, московські купцї, „до нихъ-де еще пере
учены, да и лучше ихъ“, коли-ж би який школяр прийшов до їх 
церкви, то вони „генеральное опредѣленіе положили — метлой изъ 
церкви выгнать“1). Далеко пізнїише подибаємо ще більш різкий* 
Факт купецької своєволї. 1770 р. сьвященник московської миколо- 
їнєзднїківської церкви йшов собі до дому. ПараФІянин тої церкви/ 
купець Мамонов, покликав його до себе, звелів своїм слугам на
дягти сьвященникови на шию залїзну „рогачку“, замкнув її на ко
лодку, ключ взяв до себе, а сьвященника в такому вигляді пустив 
до дому2).

Здаєть ся, можна-б сподївати ся, що кращі були відносини до 
духовенства з боку селянства вже хоч-би через те, що їх єднала 
спільність їх безправного, приниженого становища в державі і серед 
суспільства. Відносини між селянством та духовенством залежали 
передовсїм від способу заміщення парафії — вибором чи спадком. Не 
будемо дотикати ся у подробицях cero дуже цікавого питання, бо 
воно завело би нас далеко на бік, зазначимо лишень, що обраннє 
духовних осіб парафіянами, і дїдичність церковних посад не мали 
сталих та безпечних підвалин; обидві сї Форми переходу церковних 
посад оперались більш на право звичаєве. В XVIII в. у Великоро
си! вже уставляєть ся дїдичний ирінцип в переходї церковних 
посад. Прінцип виборний заховав ся на Україні, істновав тут майже 
без перешкод впродовж першої половини XVIII в. і починає зустрі
чати перешкоду — з боку духовного і сьвітського уряду — лише 
в другій половині столїтя, коли епархияльний уряд починає наста
новляти своїх кандидатів, що одержували осьвіту по школах. Ви
борний спосіб був найбільш рациональним та користним за-для 
релігійно-моральних інтересів громади, особливо у той час, коли 
не було осьвічених кандидатів на церковні посади і громада сама 
мусїла своїм контролем забезпечувати моральну вартість духовенства, 
але для самого власне духовного стану він мав той дуже неко- 
ристний бік, що ставив його у повну, цілковиту залежність від

*) „їїст. моск. епарх. упр.“, ч. II, кн. І, ув. 123.
2) ibid., ув. до ч. II, кн. 2, ст. 52.
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громади, зовсім не забезпечаючи його від найнесправедливійшої та 
грубої параФІянської своеволї. О скільки громада спочувала та добре 
поводила ся з милим за-для неї сьвященником, напр. у складку 
заводила йому господарство, а коли він ще не висьвятив ся, на свій 
кошт одвозила його „промоватись на попа“, забезпечивши його 
грішми на всї потрібні видатки, о стільки неприхильно поводилась 
вона з сьвященником, що не заслужив її ласки. Ось напр. такий 
Факт. Чернигівський архиерей, Іродіон Жураковський, висьвятив 
до одної церкви у Мглин „Философскаго ученія добре навыкіпого“ 
Івана Якимовича і дав йому ставильну грамоту. Прибувши на свою 
парафію, Якимович спитав про церковні ключі, щоб прочитати у церкві 
свою грамоту, але параФІяне так розсердились, що їм настановлено 
пароха без їх обрання і навіть без їх згоди, що не хотіли слухати 
грамоти і не пустили Яхимовича до церкви. Ех-парох пішов до 
другої церкви, щоб там прочитати грамоту, але параФІяне його, 
довідавшись про се, справили проти його і там манЇФестацию: „по 
обыкновенію ихъ Мглинщанъ лисовому, — як писав про се Ж ура- 
.ковський до гетьмана, — аки вепри, возгоготаша, рекуще, яко 
весьма Якимовича священникомъ маты соби не хощуть, кромѣ отъ 
ихъ ядовытого роду якійсь изъ вышпомынныхъ дывыхъ звырій“1).

Далеко гіршими були відносини до сьвященника парафіян 
у Великороси!. 3 причини дїдичного характеру сьвященничих посад 
параФІяне тут поводились з своїми душпастирами взагалі’ байдуже. 
Обрядовий характер великоросийської релїїійности дуже впливав на 
те, що духовенство трактовало ся з коммерчеського погляду і мало 
одно обрядове значінне. При недостачі тїсних моральних звязків між 
парохом та його иарафіє^о ніщо не могло забезпечувати добрих від
носин між їми. Наведу напр. такий характерний Факт. В маетности 
ладожського вовводи кн. Мишецкого сьвященником був Терентий 
НїкІФоров. Де-кому з парафіян він чогось не подобав ся, — особ
ливо двом парафіянам — Сїлїну та Іванову, що нераз лаяли його 
„всякими скверными словами“. Одного часу Сїлїн прийшов у двір 
до сьвященника і тут роспочав бійку; вибіг сьвященник і виштов
хав забіяку з двору. Тому такі проводи не подобались і він, узявши 
сокиру, почав ходити біля сьвященничого дому, погрожаючи соки
рою і кидаючи в вікна цурупалками та каміннем; попавши в дитину, 
він поранив і ледве не вбив її. Сьвященник скаржив ся, та се не 
привело нї до чого. Другого разу до сьвященника приїхав брат його 
диякон та иньші родичі. Всї вони пішли до дяка в гості. Над вечір

х) „Труды Кіев. дух. акад “, 1860 р., II, 247—9.
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прибули туди де-які селяне того села та почали, хто поліном, хто 
просто ломакою, бити диякона „и голову ему коломъ разломали, 
и руки съ плечъ вышибли, и прочіе причинили смертные побои“. 
Присутні там сьвященники уступили ся за свого родича, але й їм 
дісталось так само. Місцевий парох Иїкіфоров ледве втїк та сховав 
ся. Побитого диякона висповідали, запричащали та повезли у Ладогу, 
щоб скаржитись, — але знов нічого з того не вийшло. По якімсь 
часї, коли сьвященник вертав ся з треби, підбіг до його один пара
фіянин, ухопив його, не кажучи й слова, за волосе та кинув із 
св. дарами в болото; наспів народ і не дав сьвященника більш 
бити. Тим часом Сїлїн оселив ся поблизу^ сьвященника, не давав 
йому спокою та погрожувавсь, що „онаго священника, гдѣ ни поймавъ, 
хуже свиньи“ убити. І се, як сьвідчить історик петербурської епар- 
хиї, було у той час звичайною річию!1).

VI.

Ми розглянули в загальних рисах урядові та суспільні відно
сини до духовенства. Позбавлене повних горожанських прав в дер
жаві, духовенство не придбало собі нї прихильності!, нї навіть 
простого довірия від уряду. Не бачило воно сиівчутя собі серед 
суспільства Так званий monde зовоїм не цікавив ся їм і в практич
них житевих відносинах поводив ся з ним з очевидною зневагою. 
Зневажливе становище духовенства найбільше прирівнювало його до 
„подлого“ низшого стану суспільства, але уряд поставив його у такі 
відносини до cero стану, що й народна маса мусїла відвернутись 
від него. Бажаючи ужити духовенство для своїх потреб, уряд 
втягнув його в систему невідповідних для його політичних доносів, 
що вважали ся тодї за кращу підставу державного ладу. Коли 
Петро І звелів, щоб духовник доносив про горіхи, у яких призна
вали ся йому на сповіди, духовенство повинно було зрозуміти, що 
з того часу уряд став між ним та народом, що він заходить ся 
зруйновати той духовний звязок, то обопільне довірв, що повинно бути 
між паствою та душгіастирями. Маючи такі Фіскальні обовязки, 
сьвященник був просто поліцейським орґаном уряду на рівні* 
з иньшими поліцейськими шпигами, що заводили свою жертву 
у страшні застінки преображенського приказу. При таких умовах 
духовний характер дїяльности сьвященника пропадав зовсім за уря

х) „Ист.-ст. опис. С-пет. еп.“, в 7, ст. 36 — 38.

Записки Наук. тов. іде. Шевченка т. XXI. б
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довим його значіннем. А між тим, справжня діяльність його вияв- 
ляеть ся у моральному впливі і засновуеть ся на ґрунтї свобідно- 
моральних відносин; в місиї духовенства меньпі, нїж де инде, мають 
силу і значінне обовязковість, Формальність; сила чи безсиле його 
залежать від свобідного співчутя до його суспільства. А суспільство 
дивилось на сьвященника, як на офіцияльного виконавця обрядів, 
як на поліцейського шпига, і в холодній, офіцияльній сфері не було 
місця для тих свобідних, моральних відносин, що саме складають 
основу і дух душпастирських обовязків. Сумним наслідком такого 
становища духовенства була суспільна його самотність, відокрем- 
ленне його в межах специяльного духовного стану, відірваного від 
иньших суспільних станів, що давав лише багаті сюжети для народ
них жартів та глуму літератури. В сім становищі духовенство па
дало все низше та низше, падало в очах суспільства та своїх влас
них, надало і в своїй моральній гідности. Инакше й не могло бути. 
Коли який стан відриваеть ся від суспільства, в йому починають 
складати ся специяльні клясові інтереси, що утворюють для його 
цїлкОхМ штучне жите; коли почала звужуватись Сфера, в якій мало 
жити духовенство, почав разом з тим звужуватись самий сьвіто- 
гляд його.

Суспільна самотність духовенства зміцнилась і правною доро
гою впродовж усего XVIII в. і завершила ся станово-кастовим 
правшім відокремленнем його від иньших суспільних верств. В дав
ній Руси духовенство не складало специ яльно обмеженого суспіль
ного стану; тодї вільно було вступати в духовний стан людям усїх 
суспільних станів, аби тільки кандидат на духовну посаду не мав 
за собою тих вад, що перешкаджали по церковним канонам при- 
нятю сана. Так само і для родин духовенства в стародавній Руси 
зовсім вільно було чи оставати ся в духовному станї, чи виходити 
з його, і діти духовних осіб широко користувались з cero права. 
Правда, і в той час контінгент духовенства складав ся переважно 
з дітей самого духовенства, але се було тільки простим звичаєм, 
а не правною нормою, і цілком натурально залежало від того, що 
дїти духовенства були найбільш підготовлені та здатні для духов
ної служби.

В XVIII в. відокремленнє духовенства повинно було вступити 
у нову Фазу. З самого початку XVIII в. виявляєть ся в Росиї змаганнв 
до класового подїлу народа. Перш за все відокремлено мійський стан — 
купцїв та ремісників з поділом перших на гільдії, а других — на 
цехи. Вищий стан суспільства теж виділив ся в окрему станово- 
юридичну корпорацию під назвою „шляхетства“. Ревізия закріпила
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селян, що складали тепер окремий оподаткований етан суспіль
ства. Відповідно тому і духовенство повинно було замкнути ся 
у межі окремого суспільного стану1). Ослабленнє виборчого прін- 
ципу теж повинно було вплинути на відокремленне духовенства 
в окрему корпорацию, що мала побільшуватись лишень через одно 
натуральне помноженнє.

Духовний уряд сам вельми сприяв розвпткови класового ха
рактера духовенства, бо се давало йому можливість більш розви
нути свою власть над духовенством та впорядковати його стано
вище. Але ще більше інтересована була у розвитку станового 
прінципу серед духовенства власть державна. Пильнуючи, аби дер
жава не мала втрати від вступу в духовний стан людей иньших 
станів, відокремлюючи, як ми бачили, усї суспільні стани пев
ними межами, уряд пильнував зробити духовний стан неприступ
ним для сторонних людей; навіть в разі великої недостачі духов
них кандидатів він дозволяв висьвячувати оподаткованих („тяглих“) 
людей на духовні посади з тією лишень доконечною умовою, аби 
належні повинности виконував за їх хто иньший2). Таке пильно- 
ванне урядом державної користи доходило до того, що заборонено 
було висьвячувати у духовний сан навіть клириків, коли вони на 
своє нещастя попадали у подушний оклад після розборів3). Після 
довгого вагання доля сих клириків була порішена на тому, що їх 
по указу 1774 р. не тілько заборонено надалі приймати на духовну 
службу, але звелено виключити з неї й тих, що в і й ш л і і  до неї 
попереду і тепер дійсно при церквах служили4).

На Україні духовенство не було нїколи становив!. Тут воно 
завсїди поповняло ся особами з иньших станів, що з власної волі 
віддавались церковному служенню, на духовній службі вони захову
вали права і того стану, у якіді попереду були, так що дїти їх, 
коли не хотїли духовної служби, користувались становидш пра
вами і зайвіали суспільне становище батьків своїх. В українських 
епархиях бачивю сьвящешшків і з простих козаків5) і з військової 
старшини — з сотників6) а часові з більш значних військових урядів

х) „Приходское духовенство въ Россіи“ Знаменського.
») П. С, 3. VIII, 6432; X, 7836; XVJII, 13326.
8) П. С. 3. VII, 4802, 4804.
*) XX, 14475.
5) „Ист.-стат. описаніе екатериносл. єн.“, т. І, ст. 73, 78, 83—4; 233, 339, 

316, 567 та ин.
6) „Ист.-ст. опис, харьк. еп.“, ч. ІІ, ст. 20; III, 25, 505— 6 ; IV, 102, 208; 

„Ист.-ст. опис, черниг. en.“, VI, 221 та ин.
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дїти сих духовних осіб заховували свої „шляхотські“ права. Правда, 
що й великоросийське шляхетство могло вступати до духовного сану; 
по закону 1714 р. кадети дворянських Фамилій, що не одержували 
в спадок маетностей, могли досягши 40-літнього віку, висьвячуватись 
на сьвященників1) ; але від 1730 р., коли скасовано дворянський 
майорат, дозвіл сей втратив свою силу2); до того-ж, духовний сан 
в Великороси!* з самого початку XVIII в. так було принижено, що 
ніякий дворянин не міг вступити до його з одного вже шляхецького 
гонору; самий указ 1714 р., дозволяючи кадетам висьвячуватись на 
сьвященників, вважав за потрібне зауважити, щоб „тѣмъ, которые 
въ сіе вышеописанное вступятъ, не ставить ни въ какое безчестіе 
имъ и ихъ Фамиліямъ, ни словесно, ни письменно“. Ще менын 
могли великоросийські дворяне вступати до духовного сану у другій 
половині* XVIII в., саме в час повного розвитку гордого аристокра
тизму та дворянських тенденций, коли над духовенством глумило 
ся все, що тільки вважало себе осьвіченим та поступовим або хоч 
трохи не „подлим“ серед росийського суспільства. Через те не 
можна сподївати ся, щоб перспектива духовного сану могла бути 
популярною серед великоросийського шляхетства. На Українї-ж ду
ховні з шляхетного стану були річию звичайною. Мойсей Бугаєв- 
ський був 1720 р. військовим капеляном при гетьмані Скоропад
ській; один з шляхетних панів Бутовичів був сьвященником3). Ба
гато українських сьвященників того віку, що походили з козацької 
старшини, претендували на шляхетство; таких прав шукали напр., 
сьвященничі роди Тиховичів та Залїських і були в правах тих за- 
твержені4). Доказав права свої на шляхетство навіть один дяк, що 
був оселений за Катерини II у Новоросиї5).

Право вільного вступу ріжного стану людей до духовного сану 
о стільки було звичайним на Україні*, що тут склали ся навіть що-до 
cero певні правові норми. Останні зовсім не виходять в сїм разі 
з якого станового прінципу, а лише з нрактично-материяльного 
прінципу державної користи. „Права, по которымъ судится мало- 
россійскій народъ“, трактуючи „о людехъ воинскаго званія, кото-

Ч П. С. 3. Y, 2789, п. 15.
2) П. С. 3. VIII, 5653.
8) „Дворянство въ Россіи“ проф. Романовича-Славатинського, ст. 149.
4) „Южно-русскіе священники, отыскивающіе права дворянства“, „ Кіевская 

Старина“, 1885, V.
б) „Переселеніе заштатныхъ церковниковъ въ Новороссію при Екатеринѣ II“, 

„Кіевская Ст.“, 1894, IY.
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рихъ въ священство не производить, а которихъ производить“, яко 
головну умову для вступу військових людей у духовний сан, ви
ставляють дозвіл військових канцелярій, що повинні були в сім 
разі стежити, аби військова служба не мала втрати. „Не имѣютъ, — 
говорить ся тут, — никакіе прихожане никого изъ войсковаго зва
нія, а паче знатнихъ людей, въ чинъ презвитерскій избирать и для 
посвященія архіеереемъ представлять мимо тѣ канцеляріи, въ ко
торыхъ они вѣдоми суть; а хотя бъ и представлений были, тако- 
вихъ архіереи не должни посвящать- безъ соизволенія и аттестатовъ 
тѣхъ же канцелярій ; да и канцеляріи оніе по искуиу или но дру
гой страсти аттестатовъ ни за какими войсковаго званія людми да
вать не должни; а давать аттестати токмо за таковими, кто би не 
былъ къ службѣ воинской способенъ, или би имѣлись у кого другіе 
сини, брати или родственники, вмѣсто его служить могущій, онъ 
же бы былъ во всемъ того сана достоинъ, и аттестовать за тако
вими съ яснимъ показаніемъ о егожъ способности и желаніи при
хожанъ. Которіи же би противно сему, не по достоинству и не по 
приличію, а по одной страсти, избрали и аттестовали за нимъ, и по 
тому въ священническій чинъ онъ былъ произведенъ, — тѣ, по 
разсмотренію вишшей власти, подлежать будутъ отвѣту“ 1). Се саме 
отвержено було указом цариці Анни Івановни 1734 р.

Що справдї такий лад що до вступу військових людей у ду
ховний сан був самою дійсною практикою і навіть в другій поло
вині XVIII в., на се маємо певний доказ з одного документу, який 
довело ся нам відшукати в архиві київської духовної консисториї 
(ч. 1112, р. 1773). Се — аттестат сотенного первоковалївського 
осаула Андрія Гришка, виданий йому з полкової Гадяцької канце- 
ляриї. Осаул Андрій Гришко, старшинський сші, спершу 20 лїт 
служив в Січі, а після, оженивши ся на козачці, „опредѣленъ 
на снабдѣніе тестя его козака ковалювского Остапа Волика 
и его свойственныковъ сотеннымъ асауломъ“ і справляв сю службу 
16 років. „Теперъ же де будучи уже онъ старыхъ лѣтъ и чрсзь то 
не в состояніи на далѣе отправлять службы, намѣренъ по желанію 
всѣхъ ковалювскихъ церквы рождества пресвятія Богородыцн па- 
рохіянъ на остаючоесь прі той церквѣ на вакансѣ священныческое 
мѣсто искать священныческого чина“. Військова канцелярия робить 
до сего такі уваги : „по елику и по усмотренію полковой канцелля- 
ріи просітель асаулъ Грышко но старости его ко отправленію на- 
предъ службы црізнается неспособнымъ, тестя жь его козака Во- *)

*) Роздїд 6, артикул 4.
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лыка дворъ, гдѣ іонъ асаулъ состоитъ, какъ по справки съ ревизіею 
764 года оказалось, написанъ въ болшомъ числѣ дворовыхъ въ во- 
сми хатахъ, слѣдственно за увольненіемъ его асаула тѣ дворовые 
сами дѣиствытельно отправлять козачую службу могутъ а затѣмъ 
въ оной и умаленія небудетъ“ ; тут же наводить ся указ Анни 
Івановни: „состоявшимся же въ прошломъ 1734 году высочаи- 
шымъ имяннымъ блаженныя и вѣчно достойныя памяти Государыни 
Императорицы Анны Іоанновны самодержицы всероссійской указомъ 
повелѣно козачого званія людей въ попы и въ діаконы за атеста
тами полковниковъ и полковой старшины под такимъ токмо резо
номъ, чтобъ въ козачои службѣ умаленія не слѣдовало, выпускать“. 
На підставі сего всего канцелярия постановила: „его асаула
Грышку от нынѣшного его званія уволнить икъ безпрепятственному 
ему до вышеозначенной рождества пресвятія Богородицы ковалюв- 
скои церквы священнычеекого чина полученію дать съ полковой га- 
дяцкои канцеляріи аттестатъ, зъ засвидѣтельствованіемъ, что за 
проізвожденіемъ его во* священныки умаленія въ козачои службе 
но вышеписанному не будетъ. Къ тому же онъ состоянія честного, 
въ штрафахъ и порокахъ не бывалъ и дольговъ, какъ изъ дѣлъ 
позабиратои зъ сотеннымъ Первоковалювскимъ правленіемъ справки 
оказалось, не убѣгаетъ“.

О скільки вільно було для всїх на Україні вступати у сан 
духовний, о стільки-ж вільно було і виходити з його. Син сьвящен- 
ника, що висьвятив ся з козаків, був де який час у козацькому 
станї, а після знову вступає до духовного стану1). Сьвященницькі сини, 
що залишали духовний стан та вступали у службу козачу, прий
мали ся тут з титулом значкового товариша2). Гетьман Скоропад
ський, ствержуючи маєтки за сином ґенерального суді* Домонтовича, 
сьвяіценником Павлом Домонтовичом, так висловляеть ся у свойому 
універсалі* про дїтей останнього: ми, — каже він, — „взяли домъ 
пречестного отца Домонтовича въ особливую протекцію нашу, по* 
вволяючи синамъ его не при полку черниговскомъ, лечь подъ на
шимъ бунчукомъ въ походахъ войсковихъ служити3). От через що 
на Україні часто можна було подибати сьвященника — дїдича; 
з сего-ж повели ся численні між українськими селами назви Попі- 
вок та Протопопівок4).

*) „Матеріалы для ист.-ст. опис, екатер. en.“, І, 343.
2) „О дозволеніи сыновьямъ священниковъ вступать въ козачье сословіе со зва

ніемъ значковаго товарища“, „Кіевск. Ст.“, 1888, т XX, 28—30.
3) „Ист.-ст. опис, черниг. еп.“, У , 64—5.
4) „Дворянство въ Россіи“, 150.
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Всї сї обставини, також і виборна практика, вплинули на те, 
що на Україні* духовенство, під впливом росийських порядків, від
окремилось значно пізнїйше.

VII.

Безправне в державі, принижене в своїх суспільних відноси
нах, духовенство не красше почувало себе і в СФері єпархияльної 
адмінїстрациї. І в сій, так би сказати, своїй духовній сфері дово
дилось йому випивати не меньш гірку чашу приниження та без- 
правя. В духовно-адмінїстративній Сфері довше, нїж де иньше, за
ховавсь той лад, де основою було „смиреніе“ підвладних. Міра cero 
„смиренія“ не мала нїяких законних меж і здебільшого залежала 
просто від вдачі та хвилевого настрою духовного адміністратора. 
Певна річ, що така система не могла забезпечувати прав підвласт- 
ному духовенству; вона повинна була шкодливо впливати на саму 
адмінїстрацию і прикрим тягарем лягати на тих, хто входив в сферу 
її сили.

бпархияльні архиереї того віку часто не визначали ся гуман
ними та справедливими, відносинами до підвластного духовенства. 
Ось як, иапр., характеризує один мемуарист тамбовського владику 
Нахомия (Симанського): „він був самий тиран та забіяка і про його 
росповідали менї один дивний анекдот. Був за його в м. Ранебурзї 
один заможний пін, що мав вуликів з 300 пчіл; на посаду наста
новив його сам синод. Архиерей, скоро приїхав у єпархию, зараз 
пронюхав про його і — треба було його притягти, треба було по
мордувати. На своє нещастя, той упер ся, не вважаючи себе під 
архиєрейською командою, і не хотїв їхати до архиєрея та везти до 
його свою ставельну грамоту. Архиерей звелїв силоміць притягти 
його та мордовав його нагаями і тиранив, аж поки не вимучив від 
його 500 р. та не знищив його до краю“1). Иньший сучасник так 
росповідає про викария сївського Кирила (Флоринського). Преосьвя- 
щенний завсїди, навіть за службою божою, доходив до такого роз- 
ярення, що кому з підвластного духовенства трикиріями бороду 
підпалить, кому пук волося вирве, кому кулаком дасть в зуби, кого 
пхне у живіт ногою. Все се робить він, лаючись на всю церкву, 
де-б то не було, — чи в вівтарі, чи серед церкви, особливож в той 
час, як на його надягають сьвяті облачення“. Київське духовенство,

*) „Записки Болотова,,, „Русская Старина“, 1871, т. II, 725—6.
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що не звикло до такого поводження, зрікло ся правити з ним 
службу Божу і м. київський Арсенїй на сплу умовив київських 
сьвященників правити службу з небезпечним сївським владикою1). 
Архангельський архиєрей Варсонофій на самий Великдень звелїв 
срборному протопопу з сьвященниками та дияконами простояти всю 
службу Божу босими на снїгу за те, що з вечера не правили 
служби. Підпивши, він власноручно карав духовних осіб по тїлу, 
казав водити їх на ланцухах кругом церкви, брав хабарі з духо
венства та т. ин.2). Характерно, що і один з гуманнїйших владик 
свого часу — Новгородський архиеппскоп Амвросий Юшкевич — 
пригсро дорікаючи у листі* архангельському архиерееви за його 
„тираничне“ знущаннє над духовенством, дав врешті* таку адміні
стративну пораду: „повинно попереду карати, вважаючи на вину, — 
цепуром, нагаем та иньшим, та щоб милостиво, рахманно і не при
людно“3;. Правда, з часом ся груба нелюдскість адміністративних 
відносин повинна була зменьшитись; що близше до кінця XVIII в., 
тим більш подибаємо гуманних і справедливих владик, що поводили 
ся з иідвластним духовенством в межах законности; між такими 
поступовими архиереями перш завсе треба зазначити м. москов
ського Платона Левшина, що перший провадив думку, аби духо
венство нереймало ся „благороднымъ честолюбіемъ“ та поводило ся 
в суспільних відносинах „съ осанкою“4). Але се були лише виїм
кові заходи поодиноких людей, що не могли відразу круто відмі
нити старого уставленого ладу.

Ще меньш забезпечувано було духовенство від надужить ріж- 
них низших органів епархияльного уряду. Система консисторського 
урядовання визначала ся великою грубістю. Поклик до суду чинив 
ся таким способом, що покликаного арештовували та, заковавши 
у кайдани, везли у консисторню. Далі йшов допит із всіма нелюд- 
скостями так званого у той час „иристрастия“ та вязенне до судо
вої постанови в смердючій, повній всякого люду тюрмі. Се все було 
лишень початком того приниження і тих кривд, яких зазнавала 
духовна особа після судової постанови. Кари визначали ся з див
ною нелюдскістю. Самою популярною була кара нагаями. Та
ких резолюций, як : „бить плетьми нещадно, чтобъ на то смотря

*) „Записки Добрынина“, 1871, III.
а) „Исторія Россіи“ Соловйова, т. XXI— XXV, 529.
8) „Чтенія въ общ. ист. и древн. россійскихъ“, 1880, кн. І.
4) „Чтенія изъ ист. рус. церкви“, „Православный Собесѣдникъ“, 1875 р., 11—12.
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и другимъ чинить такихъ про дерзостей было неповадно“, „за чинъ 
священства вмѣсто кнута учинить нещадное шелепами наказаніе“, 
або, як писали на Україні, скарати „барбарами“, „кіиками“, — 
можна бачити велику силу по консисторських судових актах мину
лого віку. І такі нелюдські кари накладали ся не за які великі зло
чини; р. 1726 трох московських сьвященників за те, що не по
дали у свій час метрик, консистория постановила „въ страхъ про
чимъ, дабы впредь имъ, такъ и другимъ чинить было не повадно, 
при собраніи старостъ и знаменитыхъ церквей поповъ, учинить на
казаніе плетьми безпощадное“1).__Практиковало ся ще вязненне
в острозі* до кількох років, засланне в манастир на так званий 
„подначалъ“ або — на Україні’ — на „мукосїяннє“, „на труди“ 
в архиерейський дім, розстриженне з сану і т. и.

Тіею-ж самою жорстокістю переймали ся і низші бпархияльні 
урядники, що вибирали ся з самого білого духовенства. Таким чи
ном, брудна атмосфера утисків, безправя, приниження, брутальности 
та жорстокости чорною хмарою обгортала все жите духовенства 
і повинна була до краю деморалїзовати його своїм неминучим 
впливом...

VIII.

У другій половині* XVIII в., як ми вже по части завважали, 
тяжка, неможлива атмосфера духовного житя почала потрохи наче 
вияснюватись. Новий дух Катерининого часу, як-би він там не 
хисткий був, повинен був зробити свій добрий вплив на адміністра
тивні відносини і поліпшити їх. Ідеї, висловлені у „Наказі*“, що 
підвластні істнують не задля начальства, що адмінїстрация повинна 
не страхом держатись, але засновуватись на почутю чести та обо- 
вязку підвластних, — повинні були почасти дотикнутись і духовних 
адміністративних відносин. Сам уряд заходив ся запровадити полїп- 
шеннє адміністративних відносин серед духовенства. Указом 1765 р. 
заборонено епархияльним архиереям розстригати духовних осіб без 
відомости синоду2). Р. 1766 цариця звелїла видати з синоду указ, 
щоб кари на духовенство накладали ся вважаючи на вину та від
повідно людським немощам, — переважно епитимиями, штрафами 
на шпиталі та т. ин.3). Р. 1767 заборонено карати по тїлу сьвя-

х) „Исторія моск. епарх. упр.“, ув. 291 до 1 ч., ст. 216.
2) П. С. 3. ДУ И , 12471.
8) П. С. 3 . XY1I, 12618.

Записки Наук. Тов. ім. Ш евченка т. XXI. 6
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щенників та єромонахів1), а 1771 р. — і дияконів2). Таким чином, 
з 1771 р. de jure скасовано в сфері епархияльннх відносин кару по 
тїлу. Хоч de facto кара ся все-ж істновала, як і попереду, але се 
вже було з боку епархияльного уряду надужитем, противним зако
н ові Р. 1796 скасовано кару по тїлу і в справах сьвітського суду3), 
але другого року сю привілеґію знесено4). Все-ж таки самопочуте 
і гідність духовенства повинно було підвисшитись: се скасованнє 
ганебної кари по тїлу було вже ознакою якоїсь горожанської пов- 
ноправности для безправно-приниженого духовенства.

За часу Катерини II стала ся ще й иньша дуже важна для 
духовенства реформа — скасованнє його податкових („тяглових14) 
відносин до своєї адмінїстрациї. Податки з духовенства були дуже 
ріжнородні. Між ними на першому місці стояла архиєрейська або 
церковна дань, з кожного двора в парафії. Крім того духовенство 
платило т. з. скарбові гроші („алтини“), шпитальні, на удержуваннє 
адмінїстрациї, на „заѣзд“ попівських старост, закащиків, благочин
них, духовних управителів та иньших начальств, на „ѣзд“ архи- 
єрейський, на школи і т. д. Були ще більш-меньш припадкові по
датки — ставельні, крестцові, штрафні, мирові, піднаказні, судові, 
вінцеві, виводні та ин.5). Трудно з певностию обрахувати загальну 
цифру сих податків; проФ. Знаменський налічує їх для невеличкої 
парафії з 100 дворів — 6 рублів6), цифра, досить значна для пер
шої половини XVIII в. Коли додати до cero, що в самому процесі 
збирання сих податків було багато надужить, що крім сих офіци- 
яльних зборів було ще багато иньших, нєофіцияльних та незаконних, 
то податкове становище духовенства до 1760-х р. того віку було дуже 
тяжким. Одно, напр., висьвяченнє на сьвященника, по сьвідоцтвам 
Болотова7), м. Платона8;, Добринїна9), ставало у 100 р., і се вже 
в другій половині XVIII в., коли податки офіцияльно були знесені. 
Як ще завважити, що річний бюджет сьвященника був дуже неве
личкий, то всї сї податки дуже тяжко лягали на духовенство. Але

0  П. С. 3. XVIII, 12909.
2) П. G. 3. XIX, 13609.
3) П. С. 3. ХХІУ, 17624.
4) П. С. 3. ХХІУ, 17916.
5) „Приходское духовенство“ проф. Знаменского, 343—360.
6) ibid., 360—1.
7) „Русская Старина“, 1871, II, 724.
8) „Русскій Архивъ“, 1864, 1173.
9) „Русская Старина“, 1871, III, 251.
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гірш за все було те, що духовенство мусїло почувати себе оподат
кованим перед своїм духовним начальством, — так само, як крі
паки почували себе оподаткованими своїми дідичами, і дізнавало на 
собі всю сувору жорстокість податкових відносин, до самого пра
вежа навіть. З cero можна собі уявити, яке значінне мало зне- 
сенне cero кріпацького права висілої ерархиї до низшого духовен
ства; ся радикальна реформа в системі духовної адміністрації і ста
новить епоху в істориї росийської церкви. Р. 1764 скасовано цер
ковну „дань“ з духовенства1); р. 1765 знесено податки за став
леные в сан; з сьвященників та дияконів звелено брати всего по 
2 р., з дяків та паламарів — по 1 р.2) ; р. 1771 знов вийшов указ 
про скасованне ставельних податків3).

Серед українського духовенства податки держали ся довше. 
М. Самуїл лише 1783 р. скасовав у Київщині* податки на катедру 
столових, мирових, солодових та клирових грошей4), що давали ка- 
тедрі до 3.000 р. річно5). В иньших єпархиях українських податки 
сї задержали ся до реформи 1786 р.

Піднесенне гідности духовенства мало на увазї і надгороди 
для духовенства, заведені Павлом І. Р. 1797 постановлено видавати 
в надгороду білому духовенству наперстаі хрести, камилавки, ску- 
ф и ї та митри6), а після і ордена; своєю дорогою, що се побільшало 
й способи впливу уряду на духовенство.

Всї значні реформи другої половини XVIII в., що дотикались 
становища духовенства, себто: полїпшеннє адміністративних відно
син, знесенне тягла, заведенне надгород, — повинні були мати дуже 
добрі наслідки для духовенства і різкою, кардинальною рисою по
ділити для його обидві половини XVIII столїтя. Але що-найменьше 
оптимістично було-б сподївати ся, що одні урядові постанови могли 
скоро і радикально відмінити той устрій адміністративних відносин, 
що склав ся цілими віками. На се треба було і довгого часу, 
і справжньої, глибокої осьвіти серед духовенства і — нарешті — 
більш серйозних, постійних та сталих заходів уряду. Але за часу 
Катерини II нові, гуманні прінципи урядовання держали ся дуже 
хистко. На духовній сфері цілком відбилась двоїстість того часу,

*) II. С. 3. XVI, 12060, п. 5.
2) П. С. 3 . XVII, 12379.
3) „Ист. моск. еп. уіір.а, ч. II, кн. 2, ст. 102—5.
4) „Описаніе кіевософійскаго собора“, 263—4 ;  266.
5) „Самуилъ Миславскій“ Рождественскою, 119.
6) П. С. 3. XXIV, 18273.
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через яку на дїлї зовсім не удержувались ті прінципи, що так 
голосно провадили ся в леориї. Емансипация духовенства далеко не 
була ще закінчена і в другій половині* XVIII в. Гуманний настрій 
та поводженнє кількох поодиноких осіб серед тогочасної ерархиї 
не виключало ще суворої самоволі таких крутих владик, як Арсе
ніи Мациевич, Кирил Флоринський, Пахомий Симанський та ин. 
Вплив нового часу сам по собі дуже мало забезпечував права під- 
властного духовенства і його нове становище. Се найкрасше видно 
з прикладу найхарактернішого репрезентанта Катерининого часу 
в духовній сфері — м. Платона. Вимагаючи від духовних осіб „са
новитости“, внушаючи їм „благородное честолюбіе“ та самоповагу, 
він дуже обурювавсь, коли хто з духовенства осьмілював ся бути 
сановитим в його присутності! та упоминав ся про свої права; дуже 
характерна з cero боку істория відносин м. Платона до москов
ського протопопа Петра Алексеева1). В другій половині XVIII в., 
як і попереду, висота власти міряла ся етупінем приниження пе
ред нею підвластних, і емансипация підвластного чоловіка розвивала 
ся в тій мірі, як принижало ся його начальство. Безодня між ви
щим та низчим духовенством не зменьшала ся. Тоді саме, як архи- 
ереї ремствовали на кривди від сьвітського уряду, білий сьвящен- 
ник, згаданий протопопа Алексеєв писав свойому собратови: „начи
нающимъ симъ бывати, восклонитеся, зане приближися избавленіе 
ваше“2).

В духовно-адміністративних відносинах було ще багато попе
редньої грубости. Як духовна адмінїстрация не виробила для 
себе иньших законних норм, окрім „Духовного регламенту“, що 
зазначав власне одні лиш загальні прінципи урядовання, то заходи 
де-яких архиєреїв перевести в жите гуманні урядові укази не при
водили нї до чого. Низший духовний уряд, як і попереду, уживав 
суворі кари, окрім хиба одних нагаїв. 1788 р., коли скасовано кру- 
тицьку епархию, крутицька консистория передала, напр., в наслїд- 
ство московській консисториї „желѣзъ ножныхъ пятеро и одни 
кандалы, да стульевъ съ цѣпьями три, изъ нихъ одинъ большой3). 
Манастирські начальства, куди посилались на покуту сьвященники, 
визначали ся особливою деспотичністю. З актів московської конси
сториї 1791 р. про одного сьвященника, що пробував на покуті

*) „Русскій Архивъ“, 1871, 1 ; „Душеполезное Чтеніе“, 1869, І ; „Ист. моск. 
еп. упр ч. III, кн. І, уваг., ст. 176. 7

2) .Правое. Соб.“ 1875, X I-X II , ст. 398.
8) „Ист. моск. еп. упр.“, ч. III, кн. I, 179.
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у перемишльському манастирі, довідуємось, що ігумен того мана- 
стиря Иннокентий поводив ся з покутним духовенством над міру 
суворо, — кому голову і бороду голив, а кого, поставивши до де* 
ревляної стїни, припечатав ниткою по-під горло і так держав годин 
по чотири саме на відсонї1).

Нові реформи не увільнили духовенство навіть від податкової 
системи, що істновала впродовж усего XVIII в. Ми вже згадували 
про податки та висьвячення кандидатів сьвященства; разом з тиві 
була ще осібна плата з висьвячених за ставельні гравюти. Дуже 
багато було податків з духовенства, що хоч були противні указам, 
але істновали зовсїві отверто. впархияльні урядові інституциї, що 
не віали штатного удержання, держали ся податками з духовенства. 
Штатне удержаннє духовних шкіл було о стільки віале та нікчемне, 
що духовенство віусїло давати на їх і багато своїх власних коштів; 
правда, се вважало ся добровільною жертвою савюго духовенства, 
але цифри тієї жертви зазначали ся наперед єпархияльниві урядом, 
і коли духовенство ухиляло ся від тієї жертви, то підлягало суво
рій карі2). Були і цїлком незаконні податки з духовенства, напр., 
для ревюнту архиєрейської ризницї в Москві за м. Т имофія Щер- 
бацького, на дзвони в Тамбові по рублів 50 та ин.3).

Ми віали на віетї оглянути відносини до духовенства росий- 
ського уряду, всїх станів суспільства та духовної адвіінїстрациї. 
Огляд сей довів нас до дуже сумних виводів що-до социяльного 
становища духовенства впродовж усего XVIII в. Навіть не хочеть 
ся няти віри тій глибині' социяльного приниження та безправя, 
у якім пропадало тодї духовенство, — але неублагані докумен
тальні Факти сьвідчать савіі за себе. Біле духовенство XVIII в. з’яв- 
ляєть ся, по тиві Фактаві, якивісь немилим, отверженним, надто при
ниженим станом суспільниві, що для всїх був чужий, що не бачив 
для себе співчутя навіть в сфері відносин своєї-ж таки духовної 
корпорації. Тільки на Україні за духовенством признавали ся ще 
деякі права горожанські та загально-людські, помічала ся якась 
тїнь суспільної поваги; але й тут права духовенства залежали від 
того єдине, що воно ще не все стратило з свого давного становища,

ł ) „Ист. моск. еп. упр.“, ч. III, кн. 1, ув. 430.
2) Багато фактів про се подано проф. Знаменским в цінній моноїрафії „Ду

ховныя школы въ Россіи“. -
3) „Православный Собесѣдникъ“, 1875, XI—-XII, 400.

Записки Наук. тов. ім. Ш евченка т. XXI. 6^
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не порвало звязків із иньшими станами суспільства і затримало 
у себе де які прероґативи сьвітського стану. Взагалї-ж становище 
духовенства в Росиї було сумне та темне без краю й просьвітку. 
Без душевного зворушення не віожна собі уявити морального по- 
чутя духовенства після всего того, що воно мусїло перетерпіти. 
Самі по собі виникають питання: як все те мало вплинути на 
духове становище духовенства? Де і як могло воно набирати ся 
моральних сил для виконання своєї місиї? Чи могла в йому 
заховати ся при таких обставинах хоч іскра морального чутя, люд
ської гідности, розуміння своїх обовязків? Самі сучасники добре 
бачили, до яких сумних наслідків доводила така система відносин 
до духовенства. Відомий їр. Панїн писав до цариці Катерини II, 
що духовенство потопає „въ самомъ вышнемъ невѣжествѣ и гру
біянствѣ“, що серед його здаєть ся якимсь дивом людина „съ на
стоящимъ чувствомъ добродѣтели и хотя съ нѣкоторымъ познаніемъ 
должности пастыря“1). Але всї такі далекоглядні сучасники у кра
щому разї омежували ся враз з Панїним таким наївно-плятонїчним 
ремствованнєм : „ссли-бы духовный чинъ хотя мало былъ инаковъ !“2).

1897, УІ, 10.

х) „Русскій Вѣстникъ“, 1869, YI.
2) ibid.


