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ВСТУП 

 

Актуальність дисертаційного дослідження. У 1860 – 1870 рр. у 

Російській імперії здійснювалася церковна реформа, що мала на меті відродження 

авторитету одержавленої та забюрократизованої Російської православної церкви, 

а також формування довіри до духовенства, значна частина якого дискредитувала 

себе низькими професійними та моральними якостями. Складовою цих 

ліберальних перетворень стало розширення адміністративної ініціативи мирян. 

Відповідно, православні церковні братства як церковно-громадські організації 

були покликані налагодити комунікацію між парафіянами та кліром, щоб 

підвищити рівень толерантності до останніх зокрема та до Російської 

православної церкви як інституту загалом. У межах цієї стратегічної цілі братські 

організації почасти мали вирішити проблеми незадовільного матеріального 

становища духовенства та утримання храмів. Дослідження спрямоване на 

поглиблення наукового знання з історії православної церкви в Україні в другій 

половині XIX – на початку XX ст. Зокрема робота доповнює розуміння ролі 

Російської православної церкви у збереженні православ’я як офіційно узаконеної 

та фактично панівної релігії в Російській імперії, збагачує поінформованість про 

її діяльність у сфері освіти та соціального служіння, а також сприяє об’єктивній 

оцінці змісту церковно-державних відносин протягом періоду, що вивчається. 

Актуальність теми також зумовлюється відсутністю комплексного 

дослідження становлення та діяльності православних церковних братств 

Лівобережної України у 1864 – 1917 рр., потребує осмислення їх місця серед 

культурно-просвітницьких та благодійних організацій регіону. 

Крім того, розробка цієї проблематики є актуальною з огляду на 

відродження православних братських організацій в сучасній Україні. Так, 

відповідно до даних Державного комітету у справах національностей та релігій, 

станом на 1 січня 2013 р., в Україні існує 76 братств, з них 34 братства належать 

Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ-МП), 12 
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братств має Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ-КП) та 

одне підпорядковане Українській автокефальній православній церкві (УАПЦ) 

[349]. Зокрема в Чернігівські області функціонує Ніжинське молодіжне братство 

імені Іоанна Тобольського (УПЦ-КП). У Полтавській області існують Полтавське 

молодіжне братство при Свято-Успенському соборі (УПЦ-КП) та Полтавське 

православне молодіжне братство на честь Козельщанської ікони Божої Матері 

(УПЦ-МП). Останнє Братство засноване у 1997 р. після з’їзду православної 

молоді України, що відбувся у м. Львові. На з’їзді розроблена концепція 

православних молодіжних організацій, а також визначені пріоритетні напрями 

роботи братств. Тоді ж полтавська і львівська групи віруючої молоді створили 

Спілку Православної молоді України (СПМУ) [286]. 

Знайомство з напрямами та формами діяльності православних церковних 

братств другої половини XIX – початку XX ст. надає можливість критично 

осмислити і використати набутий досвід щодо активізації участі парафіян у 

церковному та громадському житті сучасним братським організаціям України, які 

ставлять перед собою подібні цілі в сфері освіти, місіонерства та благодійності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана у межах науково-дослідної теми «Українська нація в 

загальноєвропейському вимірі. Історія та сучасність» (державний реєстраційний 

номер 11БФ046-01), яка включена до тематичного плану історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Об’єктом дослідження є православні церковні братства Лівобережної 

України другої половини XIX – початку XX ст. як церковно-громадські 

організації. 

Предметом дослідження є створення, розвиток та діяльність (релігійно-

просвітницька, місіонерська та благодійна) православних церковних братств 

Лівобережної України у 1864 – 1917 рр. 

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі широкої джерельної бази 

та здобутків історіографії провести комплексний аналіз процесу становлення та 

діяльності православних церковних братств Лівобережної України в 1864 –



6 

 

 1917 рр. Невід’ємною складовою згаданої мети є виявлення характерних 

особливостей роботи братств на Лівобережній Україні, а також встановлення 

місця, яке займали ці організації в соціальному житті регіону. 

Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання: 

– простежити етапи вивчення і з`ясувати стан наукової розробки теми у 

вітчизняній та зарубіжній історіографії; 

– проаналізувати джерельний комплекс дослідження та обґрунтувати 

теоретико-методологічні засади наукового пізнання проблеми; 

– дослідити передумови, а також процес створення та розвитку мережі 

православних церковних братств Лівобережної України в другій половині XIX – 

на початку XX ст.; 

– розглянути систему внутрішньої організації братств, зокрема з’ясувати міру 

та характер впливу державних інституцій на їх функціонування; 

– вивчити джерела та обсяги прибутків, а також напрями та норми видатків 

братств; 

– визначити способи реалізації релігійно-просвітницької мети створення 

православних церковних братств Лівобережної України в означений період; 

– розкрити зміст місіонерської діяльності братчиків у середовищі 

старообрядців, адептів протестантських деномінацій та православних сект; 

– висвітлити роль братських організацій у наданні благодійної допомоги, в 

межах вивчення якої розглянути церковно-краєзнавчу та церковно-

упорядкувальну роботу братств; 

– сформулювати підсумкові висновки та положення, що прямо випливають із 

проведеного дисертаційного дослідження. 

Географічні межі дослідження охоплюють 3 губернії Лівобережної 

України (Чернігівську, Полтавську і Харківську). Обрання таких територіальних 

рамок зумовило можливість виявити загальні закономірності розвитку 

православних церковних братств, які були характерні для регіону в цілому. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1864 – 1917 рр. Нижня межа 

зумовлена виданням у ході церковної реформи «Основных правил для 
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учреждения православных церковных братств» від 8 травня 1864 р.
1
, які поклали 

початок створенню братств. Верхня межа сягає 1917 р., після якого, в зв’язку з 

державно-політичними та ідеологічними змінами, діяльність та організаційна 

структура братств зазнала докорінних змін, включно з припиненням їх 

функціонування. 

Методологічну основу дослідження складають принципи науковості, 

об`єктивності та історизму. У процесі написання дисертації використовувались 

загальнонаукові методи (аналізу, синтезу, абстрагування, конкретизації), 

традиційні історичні методи (історико-генетичний, історико-порівняльний, 

історико-системний, історико-типологічний) та спеціальний історичний метод 

квантитативного аналізу. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в постановці та 

розробці проблеми, яка раніше не знаходила повноцінного висвітлення в 

українській історичній науці. Віднайдено та класифіковано всі братства 

Лівобережної України другої половини XIX – початку XX ст., інформація про які 

збереглася донині. Вперше досліджена діяльність церковнопарафіяльних братств 

регіону, відомості щодо яких донедавна були практично повністю відсутні у 

науковому середовищі. Вперше вивчено ряд інших важливих питань, серед яких: 

вплив братських організацій на становище бібліотечної та видавничої справи;  

місце братств у сфері соціальної допомоги серед інших харитативних організацій; 

спадковість братських традицій у здійсненні церковно-упорядкувальної роботи 

тощо. Суттєво доповнено розуміння ролі братств у проведенні Російською 

православною церквою місіонерської діяльності в регіоні, їх значення у розвитку 

шкільної справи, а також церковного краєзнавства. До наукового обігу введено та 

проаналізовано численні  джерела з історії православних церковних братств 

Лівобережної України, що раніше не використовувалися або були маловідомими. 

Практичне значення роботи полягає у тому, що її фактичний матеріал, 

теоретичні положення та висновки можуть бути використані при підготовці 

                                                 
1
 Тут і далі дати подані за старим стилем – В. С. 
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узагальнюючих праць з історії України, написанні навчальних посібників, 

створенні лекційних курсів з нової історії України, історії церкви та історичного 

краєзнавства, а також можуть бути враховані у практичній діяльності 

громадських організацій тощо. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

роботи знайшли відображення в доповідях на міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференціях, а саме: XIX Міжнародній конференції студентів, 

аспірантів та молодих учених «Ломоносов – 2012» (Москва, 9 – 13.04.2012 р.); 

XX Міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих учених 

«Ломоносов – 2013» (Москва, 8 – 12.04.2013 р.);  X Міжнародній науковій 

конференції «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії» (Київ, 30.05 –

 1.06.2012 р.); XI Міжнародній науковій конференції «Церква – наука –

 суспільство: питання взаємодії» (Київ, 30.05 – 1.06.2013 р.); XXII Міжнародній 

конференції «Історія релігій в Україні» (Львів, 9 – 13.05.2012 р.); V Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні 

науки історичного факультету – 2012» (Київ, 12 – 13.04.2012 р.); IV Міжнародній 

науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Одеські читання. 

Актуальні проблеми історії, археології та етнології» (Одеса, 16 – 17.03.2012 р.); 

VII Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, 

науки і техніки в Україні» (Київ, 16.03.2012 р.); IV Міжнародній науковій 

конференції молодих учених, присвяченій 20-річчю Незалежності України «Дні 

науки історичного факультету – 2011» (Київ, 28 – 29.04.2011 р.); IV Міжнародній 

науковій конференції «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії 

науки: пошуки, роздуми, знахідки» (Луганськ, 20 – 21.04.2011 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні питання українського 

державотворення: історія та сучасність» (Коломия, 20 – 21.01.2011 р.). 

Публікації. Результати дослідження викладено у 10 статтях. Із них 8 

опубліковано у наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК України 

(7 статей) та ВАК Росії (1 стаття) для публікації результатів дисертаційних робіт. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН НАУКОВОГО ВИВЧЕННЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 

МЕТОДОЛОГІЯ 

 

1.1. Історіографія проблеми 

 

Передумови створення, становлення та діяльність православних церковних 

братств в Україні у другій половині XIX – на початку XX ст. належать до 

малодосліджених питань. Зокрема означені проблеми практично не вивчалися на 

регіональному рівні. Поза науковим обігом донині залишався ряд конкретно-

історичних джерел, що стосуються діяльності братств. Крім того, існуючу 

інформацію не проаналізовано та не узагальнено до рівня цілісного розуміння 

ролі цих організацій в суспільно-політичному та культурному житті Російської 

імперії. Тому вивчення місіонерського, освітнього, благодійного та інших 

напрямів роботи братств залишається актуальним завданням для вітчизняної 

історичної науки. 

Історія православних церковних братств Лівобережної України (Полтавська, 

Харківська та Чернігівська губернії) донині не підіймалася як окрема наукова 

проблема та не знайшла належного висвітлення в дослідженнях. Проте ця 

дисертація завдячує своїй появі ряду досліджень, які безпосередньо чи 

опосередковано стосуються конкретного питання. 

Дослідження діяльності православних церковних братств другої половини 

XIX – початку XX cт., відповідно до основних етапів соціально-економічного та 

суспільно-політичного розвитку українських земель, умовно можна поділити на 

кілька періодів: I період – 1864 – 1917 рр.: від видання «Правил…», згідно яких 

засновувалися братства, до Лютневої революції 1917 р. у Російській імперії. 

II період: 1917 – 1991 рр. – період Української національної революції та 
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перебування України в складі СРСР. III період: 1991 р. – донині – існування 

України як незалежної держави. 

У 1860-их роках в урядових колах Російської імперії з’явився інтерес до ідеї 

заснування православних церковних братств як одного із можливих засобів 

пожвавлення парафіяльного життя. Відгукнувшись на запити влади, ряд 

дослідників звернули увагу на вивчення питань, пов’язаних із походженням, а 

також діяльністю західноукраїнських та західнобілоруських православних 

братств XV – XVIII ст. Серед них слід виділити праці Кояловича М. [294], 

Папкова О. [303], Скабаллановича М. [241], Соловйова С. [243], Флерова І. [317], 

Харламповича К. [319] тощо. Крім того, Коялович М. у 1862 р. здійснив подорож 

по західних губерніях Російської імперії з метою знайомства з сучасним йому 

становищем церковних братств. У своїх подорожніх нотатках він відзначав, що 

більша частина братств, виявлених у Литовській, Мінській, Київській, 

Волинській та Подільській єпархіях, живуть лише обрядовою стороною [294]. 

Варто зауважити, що згадані дослідження акцентували увагу на релігійному 

аспекті діяльності братств, применшуючи їх значення як національних 

українських організацій. Така вибірковість висвітлення змісту діяльності братств, 

а також спроби довести, що традиції середньовічних і ранньомодерних братських 

організацій були перейняті сучасними їм братствами, пояснюється зв’язками 

згаданих вище авторів із російськими православними консервативними колами. 

Останні, в свою чергу, покликані були обстоювати політичні та економічні 

інтереси уряду Російської імперії. 

Серед Київських та Харківських істориків, які зверталися до минулого 

середньовічних та ранньомодерних братств, слід виділити дослідження 

Антоновича В. [270], Багалія Д. [271, 272], Грушевського М. [280], Єфименко О. 

[284], Костомарова М. [293] тощо. Перераховані дослідники акцентували увагу не 

лише на розробленні теорій походження братств, але також на ролі цих 

оргнаізацій у національно-культурному відродженні та збереженні традицій 

українського православ’я. Зокрема відомий дослідник Багалій Д. у своїх працях 
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присвятив увагу діяльності братств Слобідської України в XVII – XVIII ст. [271, 

272]. 

У пресі також з’явився ряд публікацій, присвячених як братствам XV–

XVIII cт., так і братським організаціям, що діяли в XIX ст. У 1862 р. в офіційному 

часописі Київської єпархії «Киевских епархиальных ведомостях» розміщено 

статті Лебединцева Ф. [81 – 83] та священика Успенського [252], які стосувалася 

опису церковно-обрядової, морально-етичної та фінансово-кредитної функцій 

існуючих в Україні братств. Крім того, у згаданому виданні надруковано кілька 

зразкових статутів, на основі яких передбачалося створення нових братств. 

Наприклад, статут для сільських братств, який укладено на основі статутів давніх 

братств [258]. 

У напівофіційному київському журналі «Вестник Юго-Западной и Западной 

России» надруковано апологетичну статтю Юзефовича Н., присвячену 

православним братствам [269]. 

У історико-етнографічному та белетристичному журналі «Киевская 

старина», який присвячено історії та культурі українського народу, опубліковано 

дві статті, що стосувалися опису діяльності залишків братств на Полтавщині [59] 

та, зокрема, в міст. Срібному Прилуцького повіту Полтавської губернії [78]. 

Серед публікацій регіональної преси слід виділити статтю історика 

Павловського І., надруковану в «Полтавских епархиальных ведомостях» та 

присвячену братствам Переяславського повіту Полтавської губернії. Також слід 

згадати статтю в «Черниговских епархиальных известиях», в якій надаються 

відомості про цехове Братство м. Олішевки Козелецького повіту [292]. 

У науковій розвідці Срібницького І. досліджується становище церковних 

братств на Лівобережній Україні у XIX ст. [312]. Автор на основі архівних даних 

усних переказів та звичаїв надав унікальні відомості про братства Полтавщини та 

Чернігівщини XVII – XVIII ст., від загальної кількості яких у другій половині 

XIX ст. залишилася лише невелика частка. Срібницький І. відзначав, що 

організація та діяльність згаданих братств регулювалася виключно звичаєвим 
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правом, тому вони не мали підтримки від офіційної влади, яка поступово 

відібрала більшу частину їх прав. 

Після видання 8 травня 1864 р. «Основных правил для учреждения 

православных церковных братств» однією з перших праць, в якій представлено 

проміжні результати діяльності новостворених братств, стало дослідження 

церковного публіциста Папкова О. Останній підтримував ідею реорганізації 

парафіяльного життя на засадах самоуправління. Він підтримував створення 

православних церковних братств у Російській імперії, вважаючи їх ефективним 

інструментом для встановлення міцної взаємодії між духовенством та 

парафіянами. У брошурі «Начало возрождения церковно-приходской жизни в 

России» [304] автор зокрема проаналізував процес прийняття правил, які 

регулювали відкриття та функціонування православних церковних братств у 

Російській імперії, а також порівняв компетенцію останніх із парафіяльними 

піклувальництвами. 

Окрему увагу слід звернути на нарис Папкова О. про становище 

православних церковних братств до початку 1893 р. [305]. Спираючись на дані 

щорічних звітів братств Російської імперії, автор розглянув розвиток братського 

руху протягом 1864 – 1893 рр. Більша частина нарису присвячена докладному 

опису діяльності братств, в якій дослідник виділив релігійно-просвітницький, 

місіонерський, церковно-упорядкувальний та благодійний напрями. 

Інформативними є зведені таблиці, в яких братства розподілені за єпархіями, 

вказаний рік їх заснування, кількість членів, сума капіталів, мета заснування 

кожного з них. Серед православних братств Лівобережної України автор називає 

5 братств у Полтавській губернії та 3 братства в Чернігівській. Загалом Папков О. 

відзначав ефективність діяльності братств у багатьох сферах. Однак, на його 

думку, братства другої половини XIX ст. значно поступалися середньовічним і 

ранньомодерним у живому спілкуванні між членами та фактично не відповідали 

своїй назві. Слід підкреслити, що Папков О. підняв важливі питання, а саме: 

причини створення православних братств, спадкоємність традицій їх 

попередників, сутність діяльності братських організацій, а також співвідношення 
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церковнопарафіяльних братств та парафіяльних піклувальництв. На жаль, 

подібне дослідження відсутнє для більш пізнього періоду функціонування 

православних церковних братств. 

На початку XX ст. з’являються окремі згадки про православні церковні 

братства в узагальнюючих працях з історії Російської православної церкви. 

Наприклад, у окремій главі твору Лопухіна О. в загальних рисах 

схарактеризовано передумови створення, а також становище православних 

церковних братств у другій половині XIX ст., крім того, автор навів відомості про 

їх кількість станом на 1880 р. [295]. Дослідник церковної історії Рункевич С. у 

праці «Русская церковь в XIX в.» також згадав про існування цих братств [309]. 

Священик Тітов Ф. у дослідженні, присвяченому становищу РПЦ за царювання 

Олександра III, висвітлив діяльність деяких православних братств та значення для 

їх успішної роботи особистого патронату імператора [314]. 

До 50-річчя з дня видання «Правил…» світ побачили ряд публікацій, які 

стосувалися функціонування православних церковних братств. Сповнені 

пафосом, вони беззастережно схвалювали діяльність братств, не залишаючи 

місця для конструктивної критики. Серед авторів даних брошур слід виділити 

Введенського В. [274], Лузгіна М. [296], Малицького М. [297], Міловідова А. 

[299]. 

Інформацію про православні церковні братства включено в енциклопедію 

Брокгауза Ф. та Ефрона І. [343]. Більша частина статті присвячена ренесансним 

західноукраїнським та західнобілоруським братствам, а дані про братства 

означеного нами періоду подані коротко та відображені лише окремі факти щодо 

їх становлення та розвитку. 

Крім того, питання довідкового та термінологічного характеру щодо роботи 

церковних братств розкриті в «Полном Православном богословском 

энциклопедическом словаре» [345]. 

Таким чином, в другій половині XIX – початку XX ст. інформація про 

діяльність православних церковних братств Російської імперії наводилася в 

загальних роботах з церковної історії, періодичних та довідкових виданнях. 
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Також з’явилися перші спеціальні дослідження, присвячені як середньовічним та 

ранньомодерним братствам, так і церковним братствам другої половини XIX – 

початку XX ст. Цей період відзначався розгортанням процесу накопичення 

фактичного матеріалу, дослідники намагалися систематизувати його, підіймалися 

питання щодо передумов створення православних церковних братств, їх 

спорідненості з більш ранніми в часі братськими організаціями тощо. 

На дослідження історії релігії та церкви в радянській історіографії 

вирішальний вплив мала комуністична ідеологія, що відобразилося на виборі 

тематики, методів та загалом об’єктивності досліджень. Відповідно діяльність 

церковних братств практично не вивчалася або шаблонно розглядалася як «форма 

організації клерикалізму» [288, 278]. 

Так у «Великій радянській енциклопедії» у статті, яка присвячена 

православним братствам, міститься згадка про церковні братства другої половини 

XIX – початку XX ст. Ці організації оцінюються як такі, що «не мали нічого 

спільного, крім назви, з братствами XV – XVIII ст., хоча посилалися на традиції 

останніх» [342]. Твердження лише частково відповідає істині, адже, наприклад, у 

сфері церковно-упорядкувальної діяльності завдання та способи їх реалізації 

співпадали як для українських братств XV – XVIII ст., так і для ініційованих 

урядом Російської імперії. 

Протягом даного історіографічного періоду дослідження історії Російської 

православної церкви переважно здійснювалися закордоном. Питанням, 

пов’язаним з історією православних церковних братств, більше приділяли увагу 

російські емігрантські історики. Серед них слід виділити праці Карташова А. 

[291], Поспєловського Д. [307], Смолича І. [311] та Флоровського Г. [318]. 

Смолич І. надає порівняльну характеристику православних братств та 

піклувальництв. Автор робить висновок, що, завдяки ширшому колу 

повноважень та наявності ознак демократичного самоуправління, братства мали 

більше можливостей для успішної реалізації покладених на них завдань. 

Карташов А, Поспєловський Д. та Флоровський Г. безпосередньо історії 

православних братств другої половини XIX – початку XX ст. не торкалися, проте 
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вони окреслили найбільш дискусійні питання церковного реформування, які 

підіймалися в 1860-их рр. у вищих церковних та світських колах Російської 

імперії. 

Українські емігрантські історики безпосередньо не зверталися до діяльності 

православних церковних братств другої половини XIX – початку XX ст. Проте 

продовжувалося вивчення історії Української православної церкви та, зокрема, 

церковних братств XV – XVII ст. Серед подібних досліджень слід виділити праці: 

Грушевського М. [279], Дорошенка Д. [283], Клименка П. [292], Огієнка І. [302]. 

Особливості становища українських, зокрема Лівобережних, єпархій Російської 

православної церкви напередодні створення братств та під час їх функціонування 

досліджував Власовський І. [276]. 

У кінці 1980-х років у СРСР почали з’являтися перші дослідження, які 

підходили до вивчення історії православної церкви з більш виважено. У 

колективній праці «Русское православие: вехи истории» [337] в контексті опису 

церковної реформи 1860 – 1870-х років з критичних позицій оцінюється 

заснування православних церковних братств. Для дисертаційного дослідження 

стали у нагоді статті Литвака Б. та Смирнова М. Дослідники надали великий 

фактографічний матеріал з історії церкви періоду, що досліджується, в тому числі 

торкнулися питання діяльності православних братств. На нашу думку, 

справедливою є оцінка братств Литвака Б. як «центру найбільш правих 

церковних кіл». Також погоджуємося з думкою Смирнова М., який назвав 

братства «новою формою місіонерсько-русифікаторської політики на окраїнах 

країни». Можна також погодитися з висновками авторів про незначну 

ефективність місіонерської діяльності православних братств. 

Після розпаду СРСР та утворення незалежної України стало можливим 

вільно здійснювати наукові розвідки в сфері історії релігії та церкви. З’являються 

узагальнюючі праці з історії православної церкви в Україні, які допомогли 

розібратись в загальному тлі суспільно-політичних та соціально-економічних 

подіях, на фоні яких відбувалося заснування та функціонування православних 

церковних братств. 
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Так фундаментальним історичним дослідженням є 10-ти томна праця 

«Історія релігій в Україні». Особливий інтерес для нас має другий том за 

редакцією Яроцького П., який присвячений діяльності православної церкви в 

Україні [290]. У праці зокрема аналізуються релігійно-церковні процеси другої 

половини XIX – початку XX ст., які призвели до заснування православних 

церковних братств, а також мали вплив на їх становлення та розвиток. Однак у 

дослідженні недостатньо відомостей щодо просвітницько-громадської діяльності 

духовенства, також побіжно згадано про діяльність самих церковних братств. 

Серед монографій, присвячених історії православної церкви в другій 

половині XIX – на початку XX ст. варто виокремити праці Ігнатуші О. [289], 

Надтоки Г. [300], Стоколос Н. [313], Ульяновського В. [323, 324], Шип Н. [320]. 

Слід згадати ґрунтовне дослідження Крижанівського О. та Плохія С. [322], 

окремий розділ якого присвячено характеристиці добродійної та культурно-

освітньої діяльності церкви в Україні протягом XVIII – першої половини XIX ст. 

Проте широкі територіальні та тематичні рамки дослідження не дозволили 

авторам розкрити діяльність православних братств, зокрема на Лівобережній 

Україні. 

На регіональному рівні слід згадати монографію Жилюка С. та Бойко Б. 

[285], окремий параграф якої присвячено діяльності православних церковних 

братств на Волині у другій половині XIX – на початку XX ст. Як зазначають 

автори, «православні братства відродилися вже в новій якості – не оберігати 

православ’я, а насаджувати його» [285, с. 96]. Дослідники докладно розглянули 

внутрішню організацію братств, їх матеріальне становище та основні напрями 

видатків. 

З узагальнюючих праць по історії православної церкви, які написані 

авторами з Росії, слід відзначити праці Нікуліна М. [301], Римського С. [308], 

Федорова В. [315], Фірсова С. [316]. У них православні церковні братства 

побіжно згадуються у зв’язку з проведенням церковних реформ другої половини 

XIX ст. 

Хоча в Україні немає монографічних досліджень, присвячених винятково 
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православним церковним братствам другої половини XIX – початку XX ст., 

однак у ряді праць означене питання розглядається з різних точок зору. 

Зокрема у дослідженні Гладкого С. [277] як один із напрямів церковно-

культурницької діяльності православного духовенства розглядається керівництво 

церковними братствами. 

У книзі священика Матвієнка М. описується історія Харківської єпархії 

протягом 1850 – 1988 рр. [298]. В контексті висвітлення діяльності єпархіальних 

архієреїв згадується про заснування Харківського єпархіального Озерянського 

братства [298, с. 32]. 

Полтавська дослідниця Петренко І. у монографії «Церковнопарафіяльні 

школи Лівобережної України в системі освітньої політики уряду Російської 

імперії (1884 – 1917 рр.)» [306] розкриває просвітницький аспект діяльності 

православних церковних братств Лівобережної України. Так визначено перелік 

братств, які надавали матеріальну допомогу церковнопарафіяльним школам. 

Окремо дослідниця зупинилася на діяльності Лубенської братської вчительської 

школи, відкритої Лубенським Спасо-Преображенським братством [306, с. 126 –

 127]. 

Єдиною узагальнюючою роботою на пострадянських теренах, у якій 

православні бібліотеки, зокрема бібліотеки церковних братств, розглядаються як 

різновид галузевої бібліотеки, є праця російської вченої Фунтікової С. [325]. 

В Україні відсутні також історичні дисертаційні дослідження, що присвячені 

становленню та діяльності православних церковних братств другої половини XIX 

– початку XX ст. 

Проте рівненською дослідницею Тимочко І. захищена кандидатська 

дисертація з педагогіки на тему «Просвітницько-громадська діяльність 

православних братств Волині (друга половина XIX – початок XX ст.)» [361]. 

Авторка дослідження розглянула просвітницьку діяльність братств з точки зору 

педагогічної науки, однак зібраний фактичний матеріал цінний також для 

істориків. Тимочко І. вважає, що діяльність православних церковних братств 

сприяла поширенню благодійної підтримки навчальних закладів та установ 
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соціального захисту, а також стала підґрунтям для залучення громадської і 

приватної ініціативи до розвитку культурно-освітнього простору Волині [363, 

С. 190]. 

Побіжно згадується діяльність церковних братств Волині у дисертації 

Борейка О. У рамках дослідження з педагогіки автор розглядає напрями освітньої 

і просвітницько-культурницької діяльності представників церковних братств 

Волині [352]. 

Байстрюченко С. є авторкою кандидатської дисертації по богослов’ю, в якій 

розглянуто внутрішню місію Російської православної церкви в Харківській 

єпархії в 1882 – 1917 рр. На основі значного масиву фактичного матеріалу 

авторка розглянула місіонерську діяльність братств [351]. Байстрюченко С. 

наголошує на боротьбі з посиленням старообрядництва та збільшенням кількості 

прихильників інших неортодоксальних релігійних організацій як головній 

причині створення та основній меті діяльності братств Харківської єпархії [351, 

с. 43]. 

Крім того, діяльності братств Лівобережної України та інших регіонів 

України опосередковано стосуються дисертаційні дослідження ряду українських 

істориків. 

Так історик Шугальова І. в контексті вивчення ліберальних перетворень 

1860 – 1870-х рр. в адміністративному управлінні українських єпархій торкнулася 

питання заснування та діяльності православних церковних братств. Авторка 

зробила висновок, що єпархіальні братства заначеного періоду «стали блідою 

тінню однойменних організацій XVI – XVII ст.». Відзначено, що оскільки 

ініціаторами створення церковних братств виступали архієреї РПЦ та 

проімперськи налаштовані кола, відповідно, ці організації опосередковано 

виступали носіями державного імперського православ’я [368, с. 96]. 

Черкаська дослідниця Ковальчук Т. присвятила дисертаційне дослідження 

вивченню реформаційних явищ у житті Російської православної церкви у 1905–

1917 рр., де побіжно висвітлила діяльність церковних братств. Історик робить 

висновок про те, що єпархіальні та церковнопарафіяльні братства репрезентували 
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інтереси віруючих та постали в результаті реалізації громадської ініціативи. 

Однак, на нашу думку, суперечливим є висновок, що «братства консолідували 

сили, які зініціювали та очолили національно-патріотичні українські кола 

напередодні національно-визвольної революції 1917 – 1920 рр.» [358, с. 13]. 

У ряді інших питань історик Федорчук О. розглянула благодійно-

просвітницьку діяльність церковних братств у другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. та їх внесок в розвиток культури Півдня України [367]. 

Полтавська дослідниця Федоренко С. частково висвітлила питання 

діяльності братств в аспекті освітньої діяльності духовенства Полтавської єпархії 

другої половини ХІХ ст. [366]. 

Дослідниця Колесник О. побіжно схарактеризувала основні напрями 

діяльності Полтавського та Лубенського єпархіальних братств у межах вивчення 

«Полтавских епархиальных ведомостей» як історичного джерела, що ілюструє 

діяльність Російської православної церкви в 1863 – 1918 рр. [359]. 

Чернігівська дослідниця Гейда О. проаналізувала діяльність Чернігівського 

єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського, з точки зору 

розвитку церковно-історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині 

XVII – на початку XX ст. [354]. Подібну роботу виконала в своїй дисертації 

О. Делія щодо Полтавського та Лубенського єпархіальних братств [355]. 

Дослідниця Полієнко Г. у дисертації, яка присвячена благодійній діяльності 

Православної церкви у Чернігівській єпархії в другій половині XIX – на початку 

XX ст., згадує про благодійну діяльність Чернігівського єпархіального братства 

святого Михаїла, князя Чернігівського. Крім того, авторка наголосила на 

специфіці благодійної роботи місцевих братств єпархії. А саме зазначається, що 

Братство Божої матері у м. Ніжині віддавало перевагу соціальній допомозі 

бідним, а Братство святого Дмитрія, митрополита Ростовського, в м. Новгород-

Сіверську головним чином займалось просвітництвом, підтримувало діяльність 

шкіл [362, с. 13]. 

Харківська дослідниця О. Кравченко побіжно торкалася діяльності 

церковних братств у контексті вивчення благодійної діяльності Православної 
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церкви в Харківській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст. Так авторка 

зауважує, що доброчинна діяльність православних братств у Харківській єпархії 

була порівняно слаборозвиненою й виявлялася в основному у таких напрямах як 

утримання благодійних закладів та видання допомоги бідним [360]. 

У свою чергу істориками з Російської Федерації захищено ряд 

кандидатських та докторських дисертаційних досліджень, які стосуються різних 

аспектів діяльності православних братств та сестринств на території Росії, 

переважно у її європейській частині. 

Першим із них зʼявилося дисертаційне дослідження за назвою «Эволюция 

православных братств Руси/России: опыт конкретно-исторического 

исследования», яке належить історику Дорофєєву Ф. [356]. Автор вважає 

створення православних церковних братств процесом об’єктивним, викликаним 

соціально-економічними, політичними, релігійними та культурними 

передумовами. Серед останніх автор називає відміну кріпосного права, процес 

«розселянювання селянства», майнове розшарування у середовищі селян, а також 

зростання урбанізації та зміну соціально-класової структури міста [356, с. 136 –

 137]. Крім того, він висунув ідею еволюційного розвитку братств протягом X –

 XX ст. Відповідно до його концепції, православні церковні братства Російської 

імперії – це «історична форма православних братств, які зародилися ще в Давній 

Русі та пройшли в своєму розвитку ряд стадій» [356]. Він пропонує наступну 

послідовність: бенкети – братчини – церковні братства – промислові братства – 

релігійно-оборонні братства – сільські селянські братства – православні братства 

пореформеної Російської імперії – післяреволюційні братства – емігрантські 

православні братства – сучасний братський рух. Окремий параграф Дорофеєв Ф. 

приділив висвітленню роботи православних церковних братств Російської 

імперії, переважно використавши матеріали Нижегородської єпархії. Висновки 

дисертації фактично повторює авторська монографія [282]. 

Метою дисертації Іванової Л. визначено дослідження соціально-історичних 

джерел утворення та процесу розвитку православного братського та 

сестринського руху, а також форми та методи їх соціальної діяльності в 
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минулому та сучасній Росії. Авторка не обходить увагою існування православних 

церковних братств у другій половині XIX – на початку XX ст. Слідом за 

Дорофеєвим Ф., Іванова Л. вважає згадані вище братства наступниками 

західноукраїнських та західнобілоруських братств XV – XVII ст. Аналізуючи 

роботу православних церковних братств Росії, дослідниця чомусь наводить 

приклади з діяльності Юзівського Свято-Преображенського братства (нині 

м. Донецьк – В. С.). Історик зазначає, що робота цього Братства «розвивалася 

чітко в межах офіційної політики царського самодержав’я та повністю 

відповідала його інтересам» [357, с. 12]. Найбільш розвиненим напрямом 

діяльності православних церковних братств авторка вважає релігійно-

просвітницьку роботу [357, с. 18]. 

Дисертація російської дослідниці Гажви І. стосується створення та релігійно-

просвітницької діяльності православних церковних братств у Володимирській та 

Костромській губернії в другій половині XIX – на початку XX ст. Історик 

дотрималась позиції названих вище дослідників у питанні про еволюцію братств 

та виключно позитивно оцінила діяльність православних церковних братств. Крім 

того, вона зробила висновок, що «включення православ’я до суспільного життя 

шляхом заснування православних церковних братств стало одним із центральних 

досягнень епохи Великих реформ» [353, с. 158]. Однак, на нашу думку, такий 

висновок є передчасним з огляду на ряд суперечностей, які характеризували 

діяльність цих братств. 

Дослідниця Носова Т. також повністю підтримала Дорофеєва Ф. у питанні 

визначення передумов створення православних церковних братств, а також їх 

еволюційної зміни. Більш самостійною є її спроба аналізу діяльності 

православних церковних братств Вологодської єпархії в означений історичний 

період. Носова Т., з одного боку, згадує про певні елементи демократичності в 

роботі братств. З іншого боку, дослідниця наголошує на тому факті, що їх 

створення було частиною охоронної політики держави, тому в управлінні був 

присутній достатньо сильний елемент державного втручання [361, с. 172]. 
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Історик Тимченко В. на матеріалах Дону, Кубані та Ставропілля розглянув 

діяльність у другій половині XIX ст. південноросійських благодійних товариств, 

парафіяльних піклувальництв та православних братств [364]. 

Таким чином, пояснюючи походження православних церковних братств, 

згадані вище російські історики слідом за своїми попередниками другої половини 

XIX – початку XX ст. стверджують, що православні церковні братства Російської 

імперії можна назвати правонаступниками західноукраїнських та 

західнобілоруських середньовічних та ранньомодерних братств. При цьому вони 

або не намагаються довести свою позицію, вважаючи її очевидною, або, 

мотивуючи власну точку зору, ігнорують ряд фактів, які суперечать їх 

твердженням. Автори не зважають на принципові відмінності між означеними 

братствами за своїми цілями, внутрішньою організацією, відносинами з органами 

церковної та державної влади, а також впливом на суспільне життя. 

Іншу точку зору висвітлює одна з останніх дисертацій, написана 

Трофименком В., який досліджує виникнення та діяльність православних 

церковних братства на Європейській Півночі Росії в 1864 – 1918 рр. [365]. Він 

наголошує на тому, що ці організації відрізнялися від ренесансних братств, адже 

не могли втручатися у справи нижчого духовенства та єпископату, залишаючись 

залежними як від світської, так і церковної влади. Дослідник однак відзначає, що 

церковні братства Російської імперії не обмежувалися у напрямах своєї 

діяльності, виявляючи активність у багатьох сферах релігійного життя: від 

книговидавництва та місіонерства до просвітництва та благодійності [365, с. 15]. 

У цілому названі вище дисертації повноцінно розкривають тему 

дослідження, є корисними з точки зору великої кількості фактичних даних та 

дають можливість здійснити історико-порівняльний аналіз діяльності братств, які 

існували на території сучасних Росії та України. 

Останнім часом активізувалося дослідження діяльності православних 

церковних братств у Білорусі, яке до недавнього часу практично не відбувалося. 

З’явилося  кілька публікацій, авторство яких належить Восовичу С. [327], 

Кузьміну А. [332], Мицику К. [333]. 
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Слід згадати про таке важливие джерело інформації, як довідникові видання, 

в яких узагальнено основну інформацію про заснування та діяльність церковних 

братств Лівобережної України у другій половині XIX – початку XX ст. 

У «Православной энциклопедии Харьковщины» [348] зібрано ряд статей, 

присвячених церковним братствам Слобожанщини в період, що досліджується. 

Згадана вище дослідниця Байстрюченко С. описала роботу Білопільського 

братства ревнителів віри та Огульчанського (Шарівського) братства Покрови 

Пресвятої Богородиці. Енциклопедія містить докладні відомості про процес 

утворення, напрями діяльності Харківського єпархіального братства Озерянської 

ікони Божої матері, а також його повітових відділень [348, с. 352 – 357]. 

Дванадцятий том енциклопедії Полтавщини «Полтавіки» висвітлює 

найважливіші моменти релігійного та церковного життя регіону від найдавніших 

часів до початку XXI ст. У ньому представлена загальна історія церковних 

братств на Полтавщині (Федоренко С.), а також окремих єпархіальних братств: 

Лубенського та Полтавського (Петренко І.) [346]. 

Окремим аспектам діяльності православних церковних братств на території 

Лівобережної України присвячено ряд наукових досліджень, що розміщені у 

періодичних виданнях. 

Освітній діяльності церковних братств Лівобережної України присвячені 

наукові статті Ковальчук Т. [331], Потапової О. [336], Федоренко С. [340, 341]. 

Церковно-краєзнавчій діяльності церковних братств Лівобережної України 

присвячено роботи Гейди О. [328], Делії О. [329], Коваленко О. [330], 

Тарасенко О. [339]. 

Місіонерську діяльність братств Харківської єпархії вивчала харківська 

дослідниця Байстрюченко С. [326]. 

Таким чином, історіографічний огляд показує, що діяльність православних 

церковних братств другої половини XIX – початку XX ст. маловивчена. Нині 

відсутнє комплексне дослідження, яке б стосувалося братств Лівобережної 

України. Більшість існуючих робіт висвітлюють лише поодинокі моменти роботи 

братств, вони мають описовий характер, а також надають недостатньо повні та 
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несистематизовані відомості про функціонування братств. Наявна потреба в 

аналізі діяльності братств, класифікації братських організацій, складання їх 

повного списку тощо. Крім того, порівняно з єпархіальними братствами, історія 

церковнопарафіяльних братств Лівобережної України практично не знайшла 

відображення в історіографії. Подібні висновки дають підстави поставити 

питання про необхідність вивчення заявленої теми дослідження. 

 

1.2. Характеристика та класифікація джерельної бази дослідження 

 

Як відомо, у синодальний період своєї історії, тобто протягом 1700 –

 1917 рр., Російська православна церква існувала як складова частина 

забюрократизованого державного апарату. Тому стосовно функціонування 

православних церковних братств другої половини XIX – початку XX ст. 

залишилося широке та різноманітне коло документальних свідчень. 

Важливе значення мають фонди Російського державного історичного архіву 

(м. Санкт-Петербург). Зокрема, у фонді Канцелярії Святійшого Синоду 

(фонд 796) наявні щорічні звіти правлячих архієреїв Лівобережної України про 

становище їх єпархій. Частиною даних звітів є інформація про діяльність 

православних церковних братств Лівобережної України другої половини XIX – 

на початку XX ст. Варто відзначити, що остання практично ідентична тим даним, 

що подані в щорічних звітах єпархіальних братств Лівобережної України, 

опублікованих у місцевих єпархіальних відомостях. Також використано дані 

фонду Канцелярії Обер-прокурора Святійшого Синоду (фонд 797), що містить 

інформацію про заснування Лубенського єпархіального братства. Особистий 

фонд Зінченка Ігнатія Клементійовича (фонд 858), члена Святійшого Синоду, а за 

сумісництвом засновника та покровителя Лубенського єпархіального братства. У 

вищезгаданому фонді, зокрема, розміщено інформацію про проекти статутів, за 

якими планувалося заснування Лубенського єпархіального братства, а також 

звіти та доповіді про перші кілька років діяльності згаданої організації. У фонді 
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Департаменту загальних справ Міністерства внутрішніх справ (фонд 1284) наявні 

дані про історію заснування Харківського єпархіального братства. 

На жаль, інформація, наявна в архівних установах України, має дуже 

обмежений та уривчастий характер. Частково це можна пояснити тим фактом, що 

протягом існування Радянського Союзу частину матеріалів втрачено чи 

переміщено до центральних архівів федерації. Попри названі труднощі, було 

віднайдено деякі архівні справи, в яких описана історія відкриття деяких 

лівобережних братств, їх установчі документи та звітна документація тощо. 

Серед матеріалів Центрального державного історичного архіву України в 

м. Києві варто виділити дані фонду Київської духовної консисторії (фонд 127), 

фонду Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (фонд 128), фонду Управління 

Київського навчального округу (фонд 707), фонду Чернігівського жандармського 

управління (фонду 1439).  

Також стали в нагоді фонди трьох обласних державних архівів України. Так 

у Державному архіві Полтавської області використано справи фонду Полтавської 

духовної консисторії (фонд 706). У Державному архіві Харківської області 

досліджено фонд Канцелярії харківського губернатора (фонд 3), фонд 

Харківського губернського у справах про товариства та спілки присутствія 

(фонд 29), фонд Харківської духовної консисторії (фонд 40). У Державному 

архіві Чернігівської області опрацьовано фонд Чернігівського губернського 

правління (фонд 127), фонд Чернігівської духовної консисторії (фонд 679), фонд 

Новгород–Сіверської духовної консисторії (фонд 712). 

Основу джерельної бази дисертаційного дослідження становить газетна та 

журнальна періодика, яка зберігається в Національній бібліотеці України імені 

В. І. Вернадського (м. Київ), Національній історичній бібліотеці України 

(м. Київ), Російській державній бібліотеці (м. Санкт-Петербург), а також в 

наукових бібліотеках при Центральному державному історичному архіві України 

в м. Києві, Державному архіві Полтавської та Чернігівської областей, 

Полтавському та Чернігівському обласних краєзнавчих музеях. 
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Виходячи з характеру, змісту та форми опрацьованих джерел, їх можна 

згрупувати наступним чином: 

– нормативно-правові акти; 

– діловодна документація; 

– періодична преса;  

– статистичні джерела. 

До першої групи джерел слід віднести закони та підзаконні нормативно-

правові акти, які регулювали діяльність православних церковних братств. 

Варто нагадати, що православна церква в Російській імперії 

підпорядковувалася імператору. Тому затверджені ним закони, а також накази та 

інші підзаконні нормативно-правові акти мали обов’язковий характер для всіх 

церковних установ та організацій, зокрема для православних братств. 

Безпосередньо імператору підпорядковувався Святійший Синод та його очільник 

– Обер-прокурор. Синод вважався найвищою духовною установою в державі, 

проте повну владу над ним мав Обер-прокурор, який фактично виконував 

обов’язки голови Російської православної церкви. У віданні Синоду знаходилися 

єпархіальні духовні консисторії, якими керував єпархіальні архієреї. Всі 

перераховані органи та посадові особи видавали нормативні акти, якими 

зобов’язані були керуватися у своїй діяльності православні церковні братства. 

Джерела офіційного характеру зокрема розміщені в «Полном собрании 

законов Российской империи» [56]. Воно надає можливість проаналізувати 

правову базу функціонування православних церковних братств, а також розвиток 

урядової політики у цьому напряму. 

Базовим є імператорський указ від 8 травня 1864 р. про «Основные правила 

для учреждения православных церковних братств» [27], на основі якого 

створювались та діяли вищезгадані організації до 1917 р. Проект закону склав 

міністр внутрішніх справ Валуєв П., ґрунтуючись на записці російського 

державного діяча та історика Батюшкова П. «О состоянии православного 

духовенства в Западном крае». Згаданими «Правилами…» визначалися загальні 

засади створення та функціонування православних церковних братств. 
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Доповнювали нормативну базу, що визначала діяльність братств, 

«Временные правила об общеставах и союзах» [56], які затверджено наказом 

імператора від 4 березня 1906 р. Крім того, наказом Синоду від 18 –

 25 листопада 1906 р. за № 6590 затверджено «Правила определяющие 

отношения церковной власти к обществам и союзам, возникающим в недрах 

православной церкви и вне ее, и к общественно-политической и литературной 

деятельности церковных лиц» [56]. Порівняно з «Правилами…» від 

8 травня 1864 р. цей нормативний акт значно посилював значення єпархіального 

архієрея для діяльності братств. Так якщо раніше архієрей лише дозволяв 

відкриття братства та затверджував його статут, то відтепер він також 

зобовʼязувався бути обов’язковим опікуном та головним духовним керівником 

усіх союзів та товариств, включно з братствами, які діяли в його єпархії. 

Правовий статус місіонерів православних братств визначали «Правила об 

устройстве миссий и способе действий миссионеров и пастырей церкви по 

отношению к раскольникам и сектантам» від 25 травня 1888 р. [56]. 

Відкриття братських місіонерських гуртків регулювали затверджені 20 – 

26 травня 1908 р. Святійшим Синодом «Правила об устройстве внутренней 

миссии Православной русской церкви» [56]. 

Велике значення, з огляду на підтримку шкільної справи православними 

церковними братствами Лівобережної України, відігравали «Правила о церковно-

приходских школах» (13 червня 1884 р.), «Правила о школах грамоты» (4 травня 

1891 р.), «Правила об уездных отделениях епархиальных училищних советов» (28 

травня 1888 р.) [56]. 

Правовий статус братств також регулювали нормативні акти, видані 

Правлячим Сенатом. Наприклад, Постанова Сенату від 31 січня 1900 р. «О праве 

религиозных обществ и братств приобретать и отчуждать движимое имущество 

без Высочайшего соизволения» [2] забезпечила майнову основу діяльності 

братства та фактично надавала їм повноваження юридичних осіб. 

До локальних нормативно-правових актів належать статути братств, які 

затверджувалися єпархіальним та губернським керівництвом. У статутах 
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містилася інформація про цілі та завдання братства, а також засоби їх реалізації, 

склад, матеріальне забезпечення та управління справами організації тощо. 

Важливе значення для дисертаційного дослідження мають проекти статутів та 

статути Полтавського єпархіального Свято-Макаріївського [236, 265], 

Лубенського єпархіального Спасо-Преображенського [12, 237], Чернігівського 

єпархіального імені святого Михаїла, князя Чернігівського [12, 255, 256, 257] та 

Харківського єпархіального Озерянського братств [26, 266] та відділень даних 

братств [253, 254, 260, 261, 262]. 

Братства також розробляли та видавали різні положення та правила для своїх 

повітових відділень та церковнопарафіяльних братств. У роботі розглянуто 

«Правила для открытия уездных отделений Харьковского епархиального 

братства Озерянской Божьей Матери» [230] та «Руководственные правила для 

православных церковно-приходских братств в Полтавской епархии» [239]. 

Таким чином, аналіз даних документів дозволяє визначити правовий статус 

братських організацій та порівняти їх між собою. Співставлення статутів зі 

звітною документацією дозволяє оцінити результативність братської діяльності. 

До другої групи джерел відносяться матеріали діловодства. Варто відзначити 

їх велику цінність для дисертаційного дослідження завдяки інформативності  

Діловодну документацію можна поділити на чотири групи: 

– звіти Обер-прокурора Святійшого Синоду; 

– звіти православних церковних братств Лівобережної України; 

– акти ревізії грошових сум братств; 

– журнали та протоколи засідань рад братств. 

Звіти Обер-прокурора Святійшого Синоду серед іншої інформації містять 

короткий огляд діяльності православних церковних братств. 

Найважливішим та найбільш інформативним серед усіх видів джерел є 

щорічні звіти, які надавали єпархіальні братства та їх відділення. Наявні 

практично всі звіти про діяльність єпархіальних братств. Вони містять докладу 

інформацію про стан справ православних церковних братств в губерніях 

Лівобережної України: відомості з усіх напрямів діяльності, визначених у статуті, 
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дані про прибутки та видатки за рік, кількісний склад братства та органів його 

управління, іноді додавався поіменний список членів братства з зазначенням їх 

соціального статусу. 

Доречно зауважити, що необхідним є критичне ставлення до джерельної 

інформації, зокрема до звітності братств, з огляду на їх ймовірну тенденційність. 

Адже єпархіальне керівництво очікувало від братств постійного підвищення 

річних показників успішності їх роботи. Тому у керівних органів братств були 

підстави, щоб дещо завищувати результати своєї діяльності. До прикладу, не 

можливо встановити, чи точною була кількість церковнопарафіяльних братств, 

про яку звітували єпархіальні братства Лівобережної України. Часто ці невеликі 

братства роками не надсилали своєї звітної документації та цілком могли de facto 

припинити свою діяльність. Тому інформація про їх функціонування є більшою 

чи меншою мірою вибірковою. Також доволі складно пояснити стрімке зростання 

мережі церковнопарафіяльних братств Чернігівського єпархіального братства 

святого Михаїла, князя Чернігівського, протягом Першої світової війни лише 

зростанням патріотичного духу населення. 

Зазвичай після звіту братства публікувалися акти ревізій їх грошових сум. 

Ревізії здійснювалися спеціальними комісіями, створеними при братствах, щоб 

перевіряти їх бухгалтерську документацію. 

Журнали та протоколи засідань рад та загальних зібрань братств 

відображають поточну діяльність православних братств. У журналі хід засідання 

фіксувався більш коротко, ніж у протоколі. У ньому викладалися обговорювані 

питання, записувалися думки більшості братчиків, а також особливі думки та 

вказувалося прийняте рішення. 

Крім того, у нашому розпорядженні знаходилася переписка Полтавського та 

Харківського єпархіальних архієреїв зі Святійшим Синодом щодо питання 

заснування Лубенського та Харківського єпархіальних братств відповідно. 

До третьої групи джерел відноситься центральна та місцева періодична 

преса, яку можна розподілити на дві групи: газети та журнали. 
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Перш за все слід згадати про журнал «Церковные ведомости» (1888 –

 1918 рр.), який був офіційним органом Святійшого Синоду. Журнал друкував 

його постанови та розпорядження по духовному відомству, в тому числі щодо 

православних церковних братств. 

Переважна більшість матеріалів, яка стосувалася православних братств 

Лівобережної України друкувалася в місцевій церковній періодиці або офіційних 

губернських газетах. 

Серед видань, які найбільш докладно висвітлювали діяльність даних 

братств, варто відзначити «Полтавские епархиальные ведомости» (1863 –

 1918 рр.), «Черниговские епархиальные известия» (в 1912 р. перейменовані на 

«Вера и жизнь») (1861 – 1917 рр.) та «Харьковские епархиальные ведомости» (в 

1884 р. перейменовані на «Вера и разум», а в 1915 р. перейменований на 

«Пастырь и паства») (1867 – 1917 рр.). Відомості виконували роль офіційного 

друкованого органу єпархіальної влади, покликаного формувати суспільну думку 

в традиціях російського православ’я. Вищезгадані видання розміщували звіти про 

діяльність братств, замітки з приводу цих звітів, протоколи та журнали засідань 

рад братств та витяги з них, фіксували щорічні засідання їх загальних зборів, 

друкували історичні нариси про діяльність братств тощо. 

До даної групи джерел відносяться також братські періодичні видання. Так у 

відання Чернігівському єпархіальному братству святого Михаїла, князя 

Чернігівського, в 1893 р. передано видання місцевих єпархіальних відомостей. 

Крім того, протягом 1914 – 1917 рр. згадане Братство друкувало власну газету 

«Черниговский церковно-общественный вестник», який є надзвичайно важливим 

у плані отримання інформації щодо благодійної та місіонерської діяльності 

Братства під час Першої світової війни. 

Четвертої групи стосуються документи статистичного характеру: пам’ятні 

книги та адрес-календарі губерній Лівобережної України, дані I Всеросійського 

перепису населення (28 січня 1897 р.), історико-статистичні нариси за тривалі 

періоди діяльності православних братств Лівобережної України тощо. Останні 
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містили зведені таблиці про кількість братчиків, обсяги прибутків та видатків, 

дані щодо шкільної, місіонерської діяльності тощо. 

Таким чином, для проведення даного дослідження залучено ряд архівних 

матеріалів,  деякі з яких вводяться до наукового обігу вперше. Також використано 

комплекс опублікованих джерел, що знаходяться в обмеженому доступі та є 

доволі рідкісними. Загалом на основі характеру, змісту та форми всі конкретно-

історичні джерела поділено на наступні групи: 1) нормативно-правові акти; 2) 

діловодна документація; 3) періодична преса; 4) статистичні джерела. Водночас 

необхідним є критичне ставлення до джерельної інформації, зокрема до звітності 

братств, з огляду на їх ймовірну тенденційність. Загалом для комплексного 

дослідження становлення та діяльності православних церковних братств 

авторкою залучено широку джерельну базу. Критичний аналіз свідчить про її 

достатність та репрезентативність для висвітлення даної теми дослідження. 

 

1.3. Теоретико-методологічні засади 

 

Теоретико-методологічним підґрунтям даної наукової праці є діалектичний 

та формально-логічний методи пізнання. У процесі підготовки дисертаційного 

дослідження згадані методи взаємно доповнювали одне одного, відображаючи в 

загальному підсумку цілісну картину процесів створення, розвитку та діяльності 

православних церковних братств Лівобережної України в 1864 – 1917 рр. 

Діалектичний та формально-логічний підходи до аналізу предмету 

дослідження характеризуються власними принципами наукового пізнання. Під 

останніми розуміють емпірично вироблені, науково осмислені й усталені 

практикою найважливіші правила пізнання, що лежать в основі глибокого 

вивчення та об’єктивного висвітлення процесів, явищ, подій [321, с. 26]. 

Дослідження ґрунтується на трьох базових принципах діалектики, а саме: 

принципі розвитку або історизму; принципі загального зв’язку; принципі 

протиріччя. 



32 

 

Принцип історизму дає змогу дослідити виникнення, формування та 

розвиток процесів і явищ у хронологічній послідовності та конкретно-історичній 

обумовленості, що спонукало вивчити соціально-економічні, політичні, релігійні 

та законодавчі передумови створення православних церковних братств, а також 

звернути увагу на суспільно-політичну ситуацію в державі, яка супроводжувала 

їх діяльність. При цьому побудова дисертації виявляє логіку розвитку теми у 

смисловій послідовності відтворення фактів, подій та явищ об’єктивної дійсності, 

які складають історію братств Лівобережної України. 

Принцип загального зв’язку передбачає вивчення різноманіття зовнішніх та 

внутрішніх зв’язків, які притаманні предмету дослідження, а також виділення 

серед них істотних. Конкретним виявом цього принципу є системний підхід. 

Сутність системного підходу полягає у комплексному досліджені великих і 

складних структур, таких як православні церковні братства Лівобережної України 

у другій половині XIX – на початку XX ст., тобто у розгляді їх як єдиного цілого з 

узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин. 

Завдяки діалектичному принципу протиріччя можливо проаналізувати 

основні суперечності предмету, які водночас є джерелом його розвитку. 

Наприклад, протиріччя, яке відобразилося на існуванні православних церковних 

братств, є між тими ознаками, які характеризували їх як громадські організації, та 

рисами, які свідчили про сильний бюрократичний елемент в їх управлінні. 

Дотримуючись формально-логічного принципу тотожності та виключення 

третього, у дослідженні використано незмінний термінологічний апарат та, в разі 

вживання конкретного терміну у значенні відмінному від встановленого, внесено 

спеціальні застереження та уточнення. Крім того, було намагання слідувати 

принципу несуперечливості у процесі викладу матеріалу, а також обґрунтовувати 

власні твердження доступними історичними фактами. 

На описаних методологічних принципах базуються загальнонаукові та 

спеціальні методи історичного дослідження. Нагадаємо, що термін «метод» 

походить від грецького слова μέθοδος – шлях дослідження, теорія і спосіб 

пізнання процесів та явищ природи і суспільного життя [321, с. 26]. 
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Серед ряду загальнонаукових методів використано наступні: аналіз та 

синтез, а також абстрагування та конкретизація. 

Аналіз (від грец. αναλυζις – розклад) – включає в себе вивчення предмету 

пізнання за допомогою мисленнєвого або практичного розчленування його на 

складові елементи (частини предмету, його ознаки, властивості, відношення). Так 

внаслідок аналізу актів законодавства, установчих документів братств, їх звітної 

документації, а також інших джерел, з’ясовано внутрішню організацію 

православних церковних братств, зокрема встановлено структуру та 

повноваження їх керівних органів, соціальний та статевий склад братських 

організацій, матеріальне забезпечення, а також головні напрями та види 

діяльності братств даного регіону. 

Синтез (від грец. ζυνθεζις — поєднання) — поєднання абстрагованих 

сторін предмета і відображення його як конкретної цілісності. За допомогою 

синтезу сформовано цілісне уявлення про православні церковні братства 

Лівобережної України як різновид церковно-громадських організацій. 

Метод абстрагування (від лат. abstrahere – відволікати) полягає в уявному 

відволіканні від несуттєвих ознак предмета вивчення та в одночасному виділенні 

однієї або декількох істотних для дослідника його властивостей. Завдяки цьому 

методу дослідження вдалося знайти спільні характерні ознаки, що є базовими для 

доволі відмінних за цілями та способами їх реалізації братств Лівобережної 

України. 

Конкретизація (від лат. concretus – густий, твердий) – метод дослідження 

предметів у якісній багатосторонності реального існування на відміну від 

абстрактного вивчення. При цьому досліджується стан предметів у зв’язку з 

певними умовами їх існування та історичного розвитку. Завдяки методу 

конкретизації стало можливим побачити не лише узагальнені тенденції в 

розвитку братств, але також виділити одиничні, виняткові факти, що забезпечило 

всебічність розгляду теми. 
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Серед ряду загальноісторичних методів для використання у даному 

дослідженні обрано наступні: історико-генетичний, історико-порівняльний, 

історико-системний та історико-типологічний. 

Створення даного дослідження в його теперішньому вигляді було б 

неможливим без використання історико-генетичного методу, який належить до 

одного з найпоширеніших в історичних дослідженнях. За допомогою історико-

генетичного методу вивчаються факти, події, явища та процеси в ході їх 

історичного розвитку. Генетичний метод поєднує в собі індуктивний та 

дедуктивний процеси судження. Таким чином даний метод дозволив розглянути 

православні церковні братства у часовій послідовності, взаємозв’язку та 

спадковості явищ минулого. Так керуючись вимогами історико-генетичного 

методу, здійснено аналіз суспільно-політичної та соціально-культурної ситуації у 

Російській імперії напередодні створення православних церковних братств, а 

також на вплив даних факторів на становлення та діяльність братських 

організацій Лівобережної України протягом 1864 – 1917 рр. Завдяки даному 

методу описано динаміку розвитку православних церковних братств 

Лівобережної України, зокрема зміну чисельності братських організацій та їх 

членів, зростання матеріального забезпечення та розширення напрямів роботи 

братств тощо. 

Історико-порівняльний метод розкриває зміст історичних подій та явищ 

шляхом співставлення їх спільних та відмінних ознак і властивостей, а також 

вивчення їх проявів у просторі та часі, в конкретних соціально-економічних та 

інших умовах. Історико-порівняльний метод використано для аналізу деяких 

спільних та відмінних рис у діяльності українських середньовічних і 

ранньомодерних братств та православних церковних братств Російської імперії. 

Крім того, даний метод вжито для співставлення цілей та завдань різних 

єпархіальних братств та їх відділень на Лівобережній Україні, що дозволило 

відрізнити їх за певними характерними особливостями від аналогічних братств 

Правобережжя. Також даний метод застосовано під час порівняння функцій та 

повноважень православних церковних братств з іншими церковно-громадськими 
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організаціями царської Росії. Наприклад, завдяки зіставленню братств із 

парафіяльними піклувальництвами, конкретніше визначено місце перших серед 

культурно-просвітницьких та благодійних організацій Лівобережної України у 

другій половині XIX – на початку XX ст. 

Історико-системний метод синтезує спільні елементи, які містяться в 

індивідуальних та неповторних історичних подіях, ситуаціях та процесах, у 

результаті чого створюється єдина система. Відповідно проводиться вивчення 

цієї системи не з точки зору окремих її ознак чи властивостей, а як цілісного 

утворення, яке займає певне місце в ієрархії інших систем. Тобто історико-

системний метод вимагає структурного та функціонального аналізу минулого. 

Завдяки даному методу організацію та діяльність братств Лівобережної України 

вписано в більш широкий контекст історії Російської православної церкви. Також 

створення братств пов’язано із загальними тенденціями в урядовій політиці 

Російської імперії в другій половині XIX ст., спрямованої на реорганізацію 

адміністративного устрою православної церкви та на розширення ініціативи 

мирян. Остання, в свою чергу, була зумовлена розростанням кризи у середині 

Російської православної церкви, яку вищезазначена інституція переживала в 

другій половині XIX – на початку XX ст. 

Історико-типологічний метод дозволяє виявити те загальне, що притаманне 

різноманіттю одиничних фактів історії. За його допомогою серед тяглості 

історичних подій можна виокремити зміну одних якісних станів (стадій) іншими. 

Метод допоміг виділити напрями роботи православних церковних братств 

Лівобережної України та класифікувати їх по виду діяльності. Крім того, 

виділено етапи здійснення внутрішньої місії братствами, що досліджуються. 

Для даного дослідження цінними виявилися деякі методи джерелознавства, 

а саме: бібліографічної та архівної евристики, класифікації, герменевтики, 

аналітичної та синтетичної критики джерел та наукової літератури тощо. 

Згідно методів бібліографічної та архівної евристики організовано пошук та 

виявлено неопубліковану і опубліковану джерельну та історіографічну базу 
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роботи. Здійснено класифікацію останньої за родами та видами, походженням, 

змістом, місцем зберігання. 

Герменевтичний метод допоміг встановити суть понять, термінів, що 

вибули нині зі вжитку або набули іншого значення. 

Аналітична критика використовувалася для перевірки достовірності, 

повноти інформації, розміщеної в опублікованих чи неопублікованих джерелах і 

літературі, та отриманні з неї наукових фактів. За допомогою синтетичної 

критики визначено зв’язки між джерелами, сформовано їх комплекси. 

Дослідження цих комплексів дозволило отримати сукупність фактів із наукової 

проблеми, що досліджується. 

Завдяки використанню квантитативного аналізу (кліометрії) оброблено 

масив цифрових даних та визначено зміну динаміки чисельності православних 

церковних братств Лівобережної України, їх соціальний та статевий склад, а 

також матеріальне забезпечення протягом періоду, що вивчається. 

Отже, мета та завдання дослідження зумовили використання зазначених 

принципів та методів дослідження, які, в свою чергу, вплинули на логіку викладу 

матеріалу в дисертації. 

Таким чином, огляд наукової літератури з теми дисертаційного 

дослідження проводився за проблемно-хронологічним принципом, керуючись 

яким історіографічний доробок поділено на три періоди: перший – 

дореволюційний або дорадянський – з другої половини XIX ст. до 1917 р.; другий 

– радянський – 1917 – 1991 рр.; третій – сучасна історіографія, тобто праці, 

опубліковані з 1991 р. до 2013 р. У межах цієї періодизації розглянуто 

дослідження українських та російських істориків зарубіжжя. 

Загалом дослідниками проведена значна робота з вивчення передумов 

виникнення та діяльності православних церковних братств другої половини 

XIX – початку XX ст. Проте нині відсутнє комплексне дослідження, яке було б 

присвячене братствам Лівобережної України. Більшість існуючих робіт 

висвітлюють лише поодинокі моменти роботи цих братств, вони мають описовий 

характер, а також надають недостатньо повні та не систематизовані відомості. 
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Критичний аналіз джерельної бази свідчить про її достатність та 

репрезентативність для висвітлення теми дослідження. На основі характеру, 

змісту та форми всі конкретно-історичні джерела поділено на наступні групи: 1) 

нормативно-правові акти; 2) діловодна документація; 3) періодична преса; 4) 

статистичні джерела. 

Мета та завдання дослідження зумовили використання конкретних 

принципів та методів дослідження, які вплинули на логіку викладу матеріалу в 

дисертації. Так підґрунтям даної наукової праці є принципи діалектичного та 

формально-логічного методів пізнання. Серед ряду загальнонаукових методів 

використано аналіз та синтез, а також абстрагування та конкретизацію. Поміж 

загальноісторичних методів обрано історико-генетичний, історико-порівняльний, 

історико-системний, історико-типологічний та спеціальний історичний метод 

квантитативного аналізу (кліометрії). 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВ 

2.1. Передумови створення та становлення мережі 

православних церковних братств 

 

Традиція заснування православних братств на Лівобережній Україні, хоча не 

настільки розвинена, як на західноукраїнських землях, проте існувала впродовж 

XVII – XVIII ст. 

Перші церковні братства на Полтавщині виникли у литовсько-польський 

період. Докладні свідчення збереглися про братства у містах Лубни та 

Золотоноша. Так джерела вказують на купчий запис «року бувшого 1681, місяця 

Серпня 29 дня», в якому згадуються три лубенських братства: Свято-Троїцьке, 

Свято-Пречистинське та Свято-Нікольське [12, арк. 13 (зворот)]. Про існування 

цих братств навіть у другій половині XIX ст. продовжували опосередковано 

свідчити топографічні джерела. Наприклад, ліс, який знаходився у власності 

Лубенської Нікольської церкви, мав назву «Братські луки» [12, арк. 13 (зворот)]. 

Інше Братство існувало в с. Хитці Лубенського повіту. Воно складалося з 

15 – 20 членів, які за походженням належали до козацького та селянського станів. 

Вступити до братською союзу міг кожний місцевий заможний господар за 

спільною ухвалою усіх братчиків. Братство існувало за рахунок членських 

внесків у розмірі 2 – 3 руб. та завдяки прибутку від утримання пасіки. Як свідчать 

документи, згадане Братство припинило діяльність через відсутність ініціативи 

його членів: «той собі не схотів, той собі, загубили ряд, так й нема братства» [346, 

с. 71]. 

Зазначені братства існували як християнські громади, що об’єднувалися 

навколо парафіяльної церкви з метою її утримання, а також задля регламентації 

релігійно-церковного життя парафії. Громадська діяльність братчиків переважно 

спрямовувалася на благодійну допомогу нужденним. Одне з таких харитативних 
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братств існувало в міст. Срібному Прилуцького повіту. Грамоту для відкриття 

Братства в 1689 р. видав Київський митрополит Гедеон (Святополк-

Четвертинський) [346, с. 71]. 

Наявні окремі відомості про існування братств на Чернігівщині в містах 

Кролевець, Новгород-Сіверський, Путивль, Стародуб, Чернігів тощо. 

На Слобожанщині церковні братства ставили перед собою за мету 

благодійну та просвітницьку роботу [272, с. 185]. Так протягом XVII – XVIII ст. 

лише у м. Харкові братства діяли при шести церквах. Як зазначає відомий історик 

Багалій Д., «в дійсності їх повинно було бути ще більше, мабуть, стільки, скільки 

було церков» [272, с. 185]. Також братства існували в інших населених пунктах 

Слобожанщини. Наприклад, у сучасних селах Колонтаївка, Липці, Перекіп, Ямне, 

селищах міського типу Буди, Кириківка та Котельва, а також у містах Білопіллі 

та Змієві [272, с. 185]. 

Наприкінці XVIII cт. церковні братства Лівобережної України практично 

зникли, а функції тих, що залишилися, звузилися до виконання виключно 

зовнішньої, обрядової сторони діяльності. 

Однак на середину XIX ст. у Російській імперії склалася така суспільно-

політична та культурна ситуація, яка змусила уряд та вищих церковних ієрархів 

звернутися до ідеї заснування православних церковних братств, при цьому 

апелюючи до традиції західноукраїнських і західнобілоруських ренесансних та 

ранньомодерних церковних братств. 

Так важливою передумовою створення урядом Російської імперії 

православних церковних братств була девальвація цінності Російської 

православної церкви як інституту, який дедалі більше дискредитував себе перед 

народом, зокрема, через здирництво, низькі професійні та моральні якості її 

служителів, співпрацю із царською владою тощо. Відповідно православні 

церковні братства були покликані налагодити комунікацію між православними 

парафіянами та кліром, щоб підвищити рівень толерантності до останніх зокрема 

і до Російської православної церкви як інституту загалом. 
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Також братські організації хоча б частково мали вирішити проблему 

незадовільного матеріального становища духовенства. Тому на братства 

планувалося перекласти деякі обов’язки з його утримання. 

Крім того, існувала кореляція між кризою довіри до Російської православної 

церкви та поширенням в Російській імперії нових релігійних течій як способу 

задоволення духовних пошуків народу. До того ж, у другій половині XIX ст. 

ультраконсервативне старообрядництво залишалося наймасовішим релігійним 

опозиційним рухом. Тому важливою складовою діяльності братств була так звана 

«охоронна» мета – попередження навернення православного населення до інших 

конфесій. 

До завдань православних церковних братств також належала місіонерська 

діяльність серед членів Римо-католицької церкви, протестантських та 

старообрядницьких деномінацій, православних сект, язичницьких культів та 

інших релігійних меншин. Зокрема у зв’язку з польським національно-

визвольним повстанням 1863 – 1864 рр. та в умовах посилення експансії Росії на 

Правобережжі, православні братства, як зазначає історик Жилюк С., 

«відродилися вже в новій якості – не оберігати православ’я, а насаджувати його» 

[285, с. 96]. Тут варто відзначити, що на відміну від правобережних братств, які, в 

першу чергу, створювалися для протидії католицькій традиції, для лівобережних 

братств, де більшість населення належало до православ’я, актуальною була 

боротьба проти відцентрових тенденцій у Російській православній церкві та 

стримання поширення різних неправославних релігійних меншин. 

Також варто зауважити, що філософські ідеї, які розвивалися в Європі в 

кінці XIX – на початку XX ст., знайшли відгук серед частини російської 

інтелігенції. Між представниками цієї верстви населення поширювалися 

релігійний індиферентизм та атеїстичний світогляд. Мали популяність також 

соціалістичні ідеї, які заміняли християнську есхатологію ідеєю можливості 

побудови раю на землі. 

Таким чином, православні церковні братства повинні були привернути увагу 

суспільства до складного становища парафіяльного духовенства, вирішити, 
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принаймні частково, такі проблеми, як фінансове забезпечення кліру, підвищення 

авторитету духовного стану, захист офіційної ідеології від релігійного та 

матеріалістичного інакодумства. 

Крім того, варто також наголосити на законодавчих передумовах створення 

православних церковних братств у Російській імперії. Так заснування 

православних братств зокрема стало можливим завдяки відміні кріпосного права, 

яка відбулася після проголошення царського Маніфесту «Об отмене крепостного 

права» від 19 лютого 1861 р. Саме тоді для організації братств почали 

створюватися необхідні соціально-економічні передумови, а саме: формувалися 

вільні капітали, маси особисто незалежних людей та нові прошарки суспільства 

тощо. 

Головним нормативно-правовим актом, який регулював діяльність братств, 

були «Основные правила для учреждения православных церковных братств» від 

8 травня 1864 р. Згідно з «Правилами…», православними церковними братствами 

називалися «товариства, що складалися з Православних осіб, різного звання та 

стану, для служіння потребам та користі Православної Церкви, для протидії 

посяганням на її права зі сторони іновірців та розкольників, для створення та 

прикрашання Православних храмів, для справ християнської благодійності, для 

поширення та утвердження духовного просвітництва» [37, арк. 1 (зворот)]. 

Різновидом православних братств були сестринства, які відрізнялися від 

перших лише тим, що могли складатися виключно з жінок. 

Відповідно до «Правил…», кожне братство зобов’язувалося прийняти 

статут, де зазначалися цілі заснування братства, способи їх реалізації, склад 

братства, структуру органів управління та їх повноваження, джерела 

фінансування та напрями видатків тощо [18, арк. 229 (зворот) – 231 (зворот)]. 

Статути братств складалися за єдиним зразком. Однак вони також містили окремі 

положення, які відображали особливості діяльності братств у конкретному 

регіоні. Так у Чернігівській єпархії першочерговою вважалася місіонерська 

діяльність серед старообрядців, де вони становили найбільшу, після членів 

Російської православної церкви, релігійну громаду, тоді як у Харківській єпархії 
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братства переважно протидіяли поширенню протестантських деномінацій. У 

Полтавській єпархії братства концентрували свою діяльність на просвітництві та 

благодійності. 

Єпархіальні братства, окрім прийняття власних статутів, які частково 

регулювали відкриття та діяльність підконтрольних їм церковнопарафіяльних 

братств, із метою більш докладної регламентації функціонування останніх 

створювали типові статути. Так у 1891 р. Радою Полтавського єпархіального 

братства укладено та видано «Руководственные правила для церковно-

приходских братств в Полтавской епархии» [47, с. 319]. Правила докладно 

визначали устрій, завдання церковнопарафіяльних братств та способи їх 

реалізації. Аналогічні правила діяли для церковнопарафіяльних братств 

Чернігівщини та Харківщини. 

У «Правилах…» не зазначено класифікацію братств. Однак, відповідно до 

території, на яку вони поширювали свій вплив, доречно виділити: єпархіальні 

братства, їх повітові відділення (існували не у кожного єпархіального братства) та 

церковнопарафіяльні братства. Так Чернігівське єпархіальне братство 

сформувало трьох рівневу структуру своєї організації, а саме: 

єпархіальне братство 

 

повітове відділення 

 

церковнопарафіяльне братство 

Інші три єпархіальних братства Лівобережної України сформували 

двохрівневу структуру. Зокрема Полтавське та Лубенське братства відкривали 

свої відділення в парафіях, а Харківське єпархіальне братство – в повітах. 

На вершині цієї ієрархії знаходилося єпархіальне братство. Повітові 

відділення перебували в безпосередній залежності від ради єпархіального 

(центрального) братства, яка полягала в тому, що вони діяли за розпорядженнями 

ради, віддавали свої рішення та звіти про діяльність їй на затвердження [257, 

с. 595]. 
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Церковнопарафіяльні братства були підзвітними та підконтрольними 

відповідному повітовому відділенню чи єпархіальному братству, проте вони мали 

більше самостійності у питаннях забезпечення власної життєдіяльності. Братства 

всіх рівнів створювалися та діяли при місцевих церквах та монастирях. 

Варто відзначити, що намагання світської та церковної влад отримати 

більший контроль над діяльністю братств відобразилися ще під час роботи над 

«Правилами…», в результаті якої прийнято компромісний варіант закону. Так 

згідно з «Правилами…», процедура відкриття православних церковних братств 

повинна була полягати у виконанні наступного алгоритму дій. Особи, які бажали 

заснувати братство, зобовʼязувалися звернутися з проханням до єпархіального 

архієрея та надати проект статуту. Останній, якщо не знаходив підстав для 

відмови у клопотанні, передавав проект статуту для розгляду начальнику губернії 

[15, арк. 1 – 1 (зворот)]. Після отримання схвального відгуку від губернатора, 

єпархіальний архієрей затверджував статут та дозволяв відкриття братства. Таким 

чином, фактично прийнято пропозицію Київського митрополита Арсенія, який 

рекомендував віддати питання прийняття статутів братств на розсуд 

єпархіального архієрея, а губернатора лише ставити до відома про братство, що 

відкривається [5, арк. 8]. 

Статути братств, які були засновані до видання «Правил…», а також зміни 

та доповнення до новозатверджених статутів, мали вноситися тим самим шляхом. 

Однак не завжди цієї процедури чітко дотримувалися. Так проекти статутів 

церковнопарафіяльних братств Полтавського єпархіального братства 

розглядалися та передавалися на затвердження єпархіальному архієреєві не лише 

Радою даного Братства, але також Полтавською духовною консисторією. 

На практиці єпархіальні братства Лівобережної України створювалися за 

ініціативи місцевих єпархіальних архієреїв. Церковнопарафіяльні братства також 

відкривалися переважно завдяки діям «згори», в той час як приватна ініціатива 

парафіяльного духовенства та мирян була менш поширеним явищем. Так 

центральні братства в єпархіях утворювали свої відділення у повітах та через 

посередництво останніх спонукали до утворення церковнопарафіяльних братств. 
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Наприклад, Полтавський і Переяславський єпископ Іларіон (Юшенов) 

29 червня 1891 р. доручив Раді Лубенського єпархіального Спасо-

Преображенського братства обрати зі свого середовища осіб, зобов’язаних 

проводити агітаційну роботу з парафіяльними священиками та мирянами щодо 

відкриття відділень Братства. Відповідно до розпорядження єпархіального 

архієрея, було обрано двох осіб, членів Ради єпархіального Братства, які 

пояснювали цілі та завдання Братства в різних пунктах повіту [189, с. 812 – 813]. 

Церковнопарафіяльні братства відкривали місцеві священики, яких 

контролювало вище церковне начальство. Саме через них діяли єпархіальні 

братства, коли шукали актив, на який можна покластися у справі заснування 

братств. Так, відкриваючи відділення Чернігівського єпархіального братства у 

м. Кролевці, Рада Братства через парафіяльного священика Тарасевича І. 

дізнавалися інформацію про особливості місцевості, яка була потрібна для 

організації та функціонування відділення, а також про наявність осіб, які 

співчувають цілям Братства. Священик звернувся до парафіян із запрошенням 

вступити до відділення Братства. Після отримання відповідей розпочалася 

процедура відкриття братства [251, с. 89]. 

Загалом варто зазначити, що кількість православних церковних братств 

невпинно зростала упродовж другої половини XIX – на початку XX ст. Так 

дореволюційний дослідник Лопухін О. зауважив, що до 1880 р. діяло 63 братства 

[295, с. 653]. Папков О. відзначав, що станом на 1 січня 1893 р. у Російській 

імперії функціонувало 159 братств, членами яких було більше 27 642 осіб. Ці 

братства володіли майном на суму більше 1 629 707 руб., а також щороку 

отримували прибутки вартістю більше 803 963 руб. [305, с. 46]. У 1914 р., тобто 

через півстоліття після видання наказу про заснування православних церковних 

братств, кількість цих церковно-громадських організацій становила більше 

700 [228, с. 241]. 

Православні церковні братства Лівобережної України почали засновуватися, 

починаючи з 1880-х рр. У Чернігівській єпархії діяло єпархіальне братство 

святого Михаїла, князя Чернігівського, засноване 20 вересня 1888 р. за ініціативи 
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єпископа Чернігівського та Ніжинського Веніаміна (Биковського). У першому 

статуті Братства від 1888 р. зазначено, що воно засноване в м. Чернігові при 

Свято-Михайлівській церкві на території Чернігівської духовної семінарії, 

наступний статут від 1893 р. прикріплював братство до Єлецького Успенського 

монастиря. 

Незалежно від структури повітових відділень та церковнопарафіяльних 

братств, підпорядкованих Чернігівському єпархіальному братству, в 

Чернігівській губернії існувало два братства. Перше з них – Ніжинське братство 

Божої Матері «Всіх скорботних радості» – засноване 26 жовтня 1884 р. при 

Ніжинському Благовіщенському чоловічому монастирі. Воно отримало 

найменування від однойменної ікони, яка знаходилася в монастирі. Друге – 

братство святого Дмитра, митрополита Ростовського
2
, – відкрите 

27 травня 1890 р. при Спасо-Преображенському чоловічому монастирі в 

м. Новгород-Сіверському [105, с. 281 – 282]. 

Ще до заснування єпархіального братства в Харківській губернії за 

єпископства Амвросія (Ключарьова) організовувалися братські союзи. Перше 

церковнопарафіяльне братство відкрите в слободі Кирилівці Охтирського повіту 

9 серпня 1893 р. [227, с. 531]. Наступне церковнопарафіяльне братство, назване 

на честь Пресвятої Богородиці, відкрито у м. Білопіллі 23 липня 1895 р. 

Заснування братства зумовлювалося поширенням в цьому районі православних 

сект та протестантських деномінацій [104, с. 373 – 374; 29, арк. 31]. 

Крім того, архієпископ Харківський та Охтирський Амвросій планував 

утворення у м. Харкові єпархіального братства, однак реалізувати задум йому 

завадили постійні хвороби. Наступником архієпископа Амвросія став 

архієпископ Флавіан (Городецький), який згодом зайняв кафедру митрополита 

                                                 
2
 Дмитро Туптало – автор відомих церковно-релігійних збірників «Четьї Мінеї», 

митрополит Тобольський, а також Ростовський та Ярославський, який у 1699 –

 1701 рр. був настоятелем Спасо-Преображенського чоловічого монастиря в 

м. Новгород-Сіверському. 
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Київського та Галицького. Новий архієпископ поставився до справи відкриття 

єпархіального братства з інтересом. Тому 18 грудня 1901 р. на щорічному з’їзді 

харківського духовенства група священиків підняла питання про необхідність 

заснування єпархіального братства. Архієпископ Флавіан відповів на пропозицію 

згодою. 

Помічником преосвященного Флавіана у справі організації Харківського 

єпархіального братства став єпископ Сумський Стефан (Архангельський). 

Останній у листопаді 1902 р. очолив спеціальну комісію, покликану розробити 

статут майбутнього братства [3, арк. 1; 14, арк. 11]. 

Водночас архієпископ сприяв об’єднанню харківських священиків у 

проповідницькі гуртки та відкриттю релігійно-моральних читань для народу у 

м. Харкові. Всіх читань у 1903 р. проведено близько 600, на кожному із них були 

присутніми не менше 200 осіб [55, с. 58]. Із цього часу братство де-факто починає 

своє існування, хоча офіційно воно ще не було відкрито. 

За наступника Флавіана архієпископа Арсенія (Брянцева) справу утворення 

єпархіального братства завершено. Узявши під своє керівництво його 

організацію, новий єпархіальний архієрей направив проект статуту Братства на 

розгляд Святійшому Синоду. Після внесення змін, запропонованих Синодом, 

архієпископ Арсеній 31 грудня 1903 р. затвердив остаточний варіант статуту. 

Згодом, а саме 25 січня 1904 р., відбулося офіційне відкриття Братства. 

Новоутворена братська організація, за пропозицією архієпископа, названа на 

честь шанованої у м. Харкові Озерянської ікони Божої Матері. 

За ініціативи єпископа Полтавського та Переяславського Іларіона 

29 квітня 1890 р. при Полтавській духовній семінарії засновано Полтавське 

єпархіальне Свято-Макаріївське братство. Воно названо на честь 

преподобномученика Макарія архімандрита Овруцького, мощі якого знаходилися 

в Вознесенському монастирі м. Переяслава Переяславського повіту Полтавської 

губернії [17, арк. 1]. Відкриття Братства здійснювалося урочисто. Після літургії, 

яку провів єпископ Іларіон в Свято-Успенському кафедральному соборі, за участі 

численного духовенства та кількох тисяч мирян, розпочалася хресна хода до 
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Троїцької церкви при Полтавській духовній семінарії. Там відслужено молебен 

перед іконою преподобномученика Макарія, який водночас вважався небесним 

покровителем Братства [225, с. 581 – 582]. 

Інше єпархіальне братство Полтавської губернії відкрито 10 грудня 1889 р. у 

м. Лубнах та названо на честь монастиря, при якому воно було створено, Спасо-

Преображенським [11, арк. 2]. Не в останню чергу Братство виникло завдяки 

клопотанню таємного радника Зінченка І., який і надалі в ролі братчика 

опікувався його благополуччям. Остання інформація про діяльність Братства 

датована 1904 р., а далі зникають будь-які відомості щодо його подальшої долі. 

На жаль, ніяких даних, які б прояснили цей факт, виявити не вдалося. 

Лубенське та Полтавське єпархіальні братства розділили між собою 

Полтавську губернію на сфери впливу. Так у Лубенському повіті діяло виключно 

Спасо-Преображенське єпархіальне братство та його відділення (або так звані 

«училищні» братства), а в інших 14 повітах – Свято-Макаріївське єпархіальне 

братство. Особливістю Лубенського Спасо-Преображенського братства було те, 

що його відділення відкривалися лише в тих парафіях Лубенського повіту, в яких 

існували церковні школи. 

Кількість церковнопарафіяльних братств Полтавського єпархіального Свято-

Макаріївського братства була наступною. У 1900 р., тобто через десять років 

після відкриття Братства, функціонувало 40 церковнопарафіяльних братств, у 

1910 р. – 52 братства, у 1915 р. – 93 братства (див. Додаток А). Однак вказані дані 

не є абсолютно точними, адже деякі церковнопарафіяльні братства ухилялися від 

обов’язку щорічно звітувати про результати своєї діяльності Раді єпархіального 

братства. Тому деякі братства, які відкривалися зі спеціальною метою, після її 

досягнення могли припинити існування, не повідомляючи про це Раду 

єпархіального Братства [152, с. 2034]. 

Упродовж перших років існування Лубенського Спасо-Преображенського 

братства відкрилося 25 відділень, кількість яких надалі залишалася постійною 

(див. Додаток Б). 
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Чернігівське єпархіальне братство святого Михаїла, князя Чернігівського, 

мало шість відділень: Клинцівське, Конотопське, Кролевецьке, Ніжинське, 

Новозибківське, Стародубське. Через ці відділення єпархіальне Братство активно 

розвивало мережу церковнопарафіяльних братств. Особливо активізувалася його 

діяльність після реорганізації на більш широких началах у 1911 р. У результаті, 

станом на 1914 р., єпархіальному Братству підпорядковувалося 

1050 церковнопарафіяльних братств [45, с. 125 – 126]. 

Харківське єпархіальне братство відкрило відділення в таких містах: 

Охтирці, Богодухові, Валках, Вовчанську, Змієві, Ізюмі, Куп’янську, Лебедині, 

Сумах, Старобільську, Слов’янську та слободі Біловодську. Крім того, у віданні 

Братства знаходилися автономні братства: Білопільське, Мурафське, Ольшанське, 

Шарівське (див. Додаток В). 

Варто відзначити, що однією зі специфічних рис братств Лівобережної 

України була доволі пізня їх організація, порівняно з іншими регіонами 

Російської імперії. Так до початку 1880-х років православні братства діяли в 

багатьох губерніях європейської частини імперії, (переважно в Західному краї, 

Поволжі, Москві, Санкт-Петербурзі), однак не в регіоні, який досліджується. 

Братства Лівобережної України розгорнули активу діяльність лише 

наприкінці 1890-х рр. Наприклад, відділення Чернігівського єпархіального 

братства в м. Стародубі та Новозибкові, пос. Клинцях та при Климському 

Покровському єдиновірному монастирі до середини 1890-х рр. фактично не 

функціонували, останнє відділення навіть довелося закрити через неефективність 

[138, с. 503]. Проте відтоді братства невпинно розвивалися як кількісно, так і 

якісно. Особливо їх діяльність активізувалася під час Першої світової війни. 

Революційні події 1917 – 1921 рр. застали православні церковні братства 

Лівобережної України на пікові розвитку, обірвавши їх подальше зростання. 

Існував ряд причин, які протягом 1864 – 1880–х рр. гальмували розвиток 

мережі православних церковних братств на Лівобережній Україні: 

–  Як зазначалося вище, братства, створені в результаті церковних реформ 

середини XIX ст., значно відрізнялись від ренесансних братств. Від початку вони 
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вбудовувалися в загальнодержавну вертикаль влади та підпорядковувалися 

єпископам, а через них – Святійшому Синодові. Крім того, братства не мали 

права контролювати церковні фінанси та майно, діяльність кліру та єпископів, 

судити чи обирати духовенство. Ці обставини викликали несприйняття братств з 

боку демократично налаштованих прошарків російського суспільства та не 

сприяли виявленню ініціативи серед парафіян. 

–  На заваді збільшенню кількості братств було погана поінформованість 

населення про конкретні цілі та засоби їх реалізації, які ставили перед собою 

братства, та їх відмінності від інших організацій. Наприклад, одночасно із 

братствами почали виникати парафіяльні піклувальництва та церковні ради, які 

ставили перед собою завдання, що часто були суміжними чи перетиналися з 

відповідними у православних церковних братств. 

–  На братства покладено багато різнопланових завдань, зокрема щодо 

матеріального забезпечення парафіяльного духовенства та місцевих храмів, які 

вони не мали коштів реалізовувати. Тому братства зазвичай ставали успішними 

лише в одному-двох напрямах роботи. 

–  Через тривале існування кріпосного права в Російській імперії були 

відсутні традиції громадського самоврядування, тому ідея православних братств 

як різновиду громадських організацій освоювалася повільно. 

Проте варто відзначити, що православні церковні братства Лівобережної 

України займали далеко не останнє місце серед відповідних братств Російської 

імперії. Так інформація про успіхи Чернігівського єпархіального братства 

досягнула імператора Миколи II, який у 1914 р. відзначив його роботу наступною 

фразою: «Опис діяльності Братства Святого Михаїла справив на Мене 

найвідрадніше враження» [57, с. 12]. 

Таким чином, заснування братських організацій в Україні було викликано 

ініціативою вищих урядових та церковних кіл та зумовлено прагненням зміцнити 

дещо послаблені позиції Російської православної церкви на території, яку вона 

вважала «канонічною». Так для Лівобережної України характерною була 

боротьба проти старообрядництва, поширення протестантських деномінацій, 
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православних сект та культів. Іншою особливістю православних церковних 

братств регіону було те, що вони почали створюватися доволі пізно, а саме 

починаючи з 1880-х рр. Проте ця новація змогла вкорінитися на теренах 

Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній в кінці XIX – на 

початку XX ст., здобуваючи все більше прихильників серед різних соціальних 

прошарків населення регіону. Так уже на початку XX ст. існувало чотири 

єпархіальних братства (Лубенське, Полтавське, Харківське, Чернігівське), які 

невпинно розширювати мережу своїх відділень на всіх рівнях адміністративно-

територіального устрою. Тенденція до збільшення кількості братств та їх членів 

особливо чітко виявилася з початком Першої світової війни та збереглася до 1917 

року. 

2.2. Структура та повноваження органів управління 

 

Вивчення структури органів управління православними церковними 

братствами, а також їх функцій та повноважень, дозволяє нам оцінити міру 

демократичності та прозорості у прийнятті рішень братськими організаціями, а 

також обсяг впливу рядових братчиків на їх діяльність загалом. Також відповідь 

на це питання надасть можливість зробити висновок щодо місця братств 

Лівобережної України серед інших неприбуткових організацій, які мали право 

функціонувати в Російській імперії. 

Єпархіальні братства Лівобережної України знаходилися під безпосереднім 

керівництвом та управлінням місцевого єпархіального архієрея (див. Додаток Г –

 Е). Відповідно до займаної посади, він також уважався почесним членом та 

покровителем єпархіального братства, його відділень та церковнопарафіяльних 

братств. На розгляд та затвердження єпархіальному архієреєві надавалися 

рішення органів управління єпархіальними братствами, зокрема він затверджував 

обрання голови ради єпархіального братства, а також призначав частину чи 

повний її склад. Часто саме правлячий архієрей ініціював нововведення в 

діяльність братств, які вважалися обов’язковими для виконання. Він також 
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представляв інтереси братства у зносинах із вищими церковними ієрархами, 

органами державної влади та управління, деякими іншими фізичними та 

юридичними особами. Крім того, він володів великим фактичним обсягом влади, 

не виписаної юридично. 

До органів управління єпархіальними братствми належали загальні зібрання 

та рада. Вищим органом управління вважалися загальні зібрання. Вони 

поділялися на два види: звичайні (чергові) та екстрені (позачергові). На відміну 

від традиції, підтримуваної ренесансними та ранньомодерними братствами, 

православні церковні братства Лівобережної України в другій половині XIX – на 

початку XX ст. проводили чергові зібрання лише раз на рік. 

Як правило, для цього обирався день, коли відзначалася річниця заснування 

братської організації або вшановувалася пам’ять святого, який патронував це 

братство. 

Наприклад, Статут Полтавського єпархіального Свято-Макаріївського 

братства від 7 лютого 1890 р. у § 17 встановлював днем проведення щорічних 

зібрань 13 травня – день вшанування Російською православною церквою пам’яті 

Переяславського, Овруцького та Канівського чудотворця, священомученика 

Макарія. За новим Статутом Братства, прийнятим у 1913 р., щорічне зібрання 

мало відбуватися в один із недільних чи святкових днів, протягом часу 

проведення єпархіального з’їзду духовенства (§ 24). 

Відповідно до Статуту Лубенського єпархіального Спасо-Преображенського 

братства від 24 жовтня 1889 р., щорічні зібрання відбувалися в день братського 

свята, тобто на другий день Преображення Господнього, яке святкувалося 

7 серпня (§ 11). Після перейменування Лубенського єпархіального братства в 

Іоанно-Предтеченське змінився день братського свята, а також щорічних зібрань, 

які відтепер відбувалися в день пам’яті нового патрона Братства – 24 червня. 

Чернігівське єпархіальне братство також проводило щорічні зібрання в день 

пам’яті небесного покровителя Братства – святого Михаїла, князя Чернігівського, 

а саме 20 вересня (§ 21 Статуту від 24 грудня 1893 р.). Новий Статут Братства, 
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прийнятий у 1913 р., не встановлював конкретного дня проведення щорічного 

зібрання, а залишав це питання на розсуд єпархіального архієрея (§ 19). 

Харківське єпархіальне Озерянське братство проводило щорічні зібрання 

ближче до 1 жовтня, адже саме в той день відбулося його відкриття. 

Екстрені зібрання проводилися не регулярно, а відповідно до нагальних 

потреб, викликаних певними обставинами діяльності братства. Вони могли 

скликатися як єпархіальним архієреєм, так і радою братства. 

Головував на загальних зібраннях єпархіальний архієрей, а в разі його 

відсутності – голова ради єпархіального братства. Статут Полтавського 

єпархіального братства від 1913 р. також передбачав, що у разі відсутності обох 

вищеназваних осіб, головою Загального зібрання міг бути найстарший із 

присутніх священнослужителів, який мав право голосу [236, с. 2109]. Статут 

Харківського єпархіального братства від 28 березня 1916 р. вирішував аналогічну 

ситуацію шляхом уповноваження Загального зібрання на обрання їх голови з 

числа членів Ревізійної комісії або Ради єпархіального Братства [26, арк. 9 – 10]. 

Приймати участь у Загальних зібраннях мали право братчики, а також інші 

зацікавлені особи. Окремо запрошувалися представники місцевої адміністрації. 

Однак право голосу мали лише почесні, пожиттєві та дійсні члени. 

До компетенції загального зібрання належало: 

–  обрання почесних членів братства; 

–  обрання частини членів ради, а також кандидатів у члени ради; 

–  обрання членів ревізійної комісії; 

–  розгляд та затвердження річних фінансових звітів та звітів про діяльність 

братства; 

–  розгляд та затвердження річного кошторису видатків братства; 

–  розгляд пропозицій ради братства про доповнення чи зміну статуту; 

–  розгляд інших питань, які виносилися на обговорення радою братства. 

На відміну від ренесансних та ранньомодерних братств, проведення даних 

зібрань носило виключно формальний характер. Опосередкованим 

підтвердженням цього припущення слугує той факт, що загальні зібрання завжди 
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схвалювали щорічні звіти братств, не висловлюючи при цьому жодних 

критичних відгуків чи зауважень. 

Крім того, у повному складі єпархіальні братства ніколи не збиралися, що 

легітимізували їх статути. Так у § 26 Статуту Чернігівського єпархіального 

братства від 11 серпня 1888 р. зазначалося, що Загальні зібрання вважаються 

дійсними, якщо в них прийняли участь не менше 10 % дійсних членів Братства 

[257, с. 587]. Статут даного Братства від 1911 р. у § 22 вказував, що «для 

законності постанов загальних зібрань членів Братства необхідна присутність, 

крім членів Ради, 12 членів Братства, що проживають в м. Чернігові» [255, с. 626]. 

Встановлений мінімум створював можливість прийняття рішень меншістю 

голосів, адже загальна кількість братчиків, наприклад, у 1909 – 1910 братському 

році складала 223 члени. Відповідно зазначене нормативне положення сприяло 

недемократичності вирішення питань Загальними зібраннями. 

Подібне положення було закріплене також Статутом Харківського 

єпархіального братства від 28 березня 1916 р., який визнавав легітимним 

проведене Загальне зібрання за умови присутності на ньому не менше третини від 

числа членів, які проживали у м. Харкові [26, арк. 9]. 

У Статуті Полтавського єпархіального братства від 7 лютого 1890 р. у § 20 

зазначалося, що «Загальне зібрання вважається таким, що відбулося, якщо на 

ньому були присутніми не менше 20 осіб, які мають право вирішального голосу» 

[265, с. 126]. Наступний параграф залишав ще менше гарантій забезпечення 

демократичності процедури прийняття рішень та рівного представництва 

інтересів всіх членів єпархіального Братства. Він встановлював повноваження 

повторного зібрання Братства у разі неявки достатньої кількості членів, які мають 

право голосу. Так був відсутній необхідний мінімум присутності членів братства 

для визнання рішень повторного зібрання такими, що прийняті відповідно до 

процедури. Положення параграфу були тотожними § 16 Статуту Харківського 

єпархіального братства від 28 березня 1916 р. 

Усі єпархіальні братства Лівобережної України приймали рішення простою 

більшістю голосів. У залежності від питання, що розглядалося, голосування 
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могло відбуватися як відкритим, так і таємним шляхом. Наприклад, членів Ради 

Чернігівського єпархіального братства обирали виключно шляхом таємного 

голосування (примітка 2 до § 23 Статуту від 11 серпня 1888 р.) [257, с. 586]. 

У заключній частині протоколу засідання загального зібрання містилися 

постанови, які виносилися на розгляд та затвердження єпархіальному архієреєві 

та повністю чи частково оприлюднювалися шляхом публікації в місцевих 

єпархіальних відомостях. 

Фактична влада у братствах належала невеликій за кількістю членів раді, що 

була виконавчим органом, який функціонував у період між скликанням 

загального зібрання. Вона займалася поточними справами братства та виконувала 

основний обсяг роботи. До головних функцій рад єпархіальних братств належали: 

–  реалізація покладених на братство цілей та завдань, відповідно до способів, 

визначених у статуті братства; 

–  зносини з відділеннями, церковнопарафіяльними братствами та іншими 

фізичними та юридичними особами щодо поточних справ братства; 

–  завідування та контроль над коштами та майном братства; 

–  ведення видатків згідно кошторису чи особливих постанов; 

–  розробка заходів по залученню коштів; 

–  укладання річного кошторису видатків; 

–  укладання річного звіту про діяльність та фінансовий стан братства; 

–  надання на обговорення загального зібрання братства кандидатур для 

обрання в почесні члени та члени ради братства. 

–  ведення архіву братства; 

–  виконання інших функцій, передбачених статутом братства. 

Термін здійснення повноважень радами єпархіальних братств складав три 

роки. Щоправда, наприклад, Статут Харківського єпархіального братства 

передбачав щорічне переобрання двох членів Ради [125, с. 2]. Варто також 

відзначити, що установчі документи братств не передбачали обмежень стосовно 

кількості термінів, на які може бути повторно обрано члена ради. Цим правом 
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користувалася значна частина братчиків, тому склад рад залишався відносно 

постійним. 

Переважна більшість статутів єпархіальних братств Лівобережної України 

передбачала проведення засідань ради не рідше, ніж один раз на місяць, а іноді 

навіть кожну декаду. Проте на практиці вони відбувалися, в середньому, раз на 

один–два місяці. Рішення виносилися простою більшістю голосів. У разі рівності 

голосів думка голови ради вважалася вирішальною. Обговорення радою на 

засіданнях питань функціонування братства та прийняті з цього приводу рішення 

вносилися до журналу ради, який підписували всі присутні на засіданні члени. 

Братчики, які не згоджувалися з рішенням більшості, могли занести до журналу 

свої зауваження та заперечення. Далі журнал надавався на розгляд та 

затвердження єпархіального архієрея. 

Велика відповідальність покладалася на голову ради, який координував всю 

діяльність братства. Зокрема, до його обов’язків належало: 

–  запрошення членів на засідання ради; 

–  внесення питань на обговорення; 

–  підписання вихідної та прийом вхідної документації; 

–  надання єпархіальному архієреєві на розгляд журналів засідань ради та 

винесення розпорядження про виконання затверджених ним постанов; 

–  нагляд за виконанням постанов загальних зібрань. 

Голова ради затверджувався єпархіальним архієреєм із представників 

вищого духовенства єпархії. Обов’язки голови, в разі його відсутності, виконував 

товариш голови, який також виконував функцію його помічника. 

Так, згідно § 17 Статуту Лубенського єпархіального братства від 

24 жовтня 1889 р., головою Ради вважався соборний протоієрей м. Лубен. Цю 

посаду тривалий час обіймав Олександр Дамаскін. 

Голова Ради Полтавського єпархіального братства обирався Загальним 

зібранням і затверджувався єпархіальним архієреєм. Перші кілька місяців після 

відкриття Братства, у ньому головував ректор Полтавської духовної семінарії, 

протоієрей Михайло Гаврилков, який невдовзі помер. Наступним очолив 
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Братство новий ректор семінарії – Іоанн Пічета, який обіймав цю посаду 

впродовж 1890 – 1903 рр. Після переходу Пічети І. на роботу до м. Харкова, його, 

починаючи із 13 червня 1903 р., змінив наглядач Полтавського духовного 

училища та голова Ради Іоанно-Предтечинського церковнопарафіяльного 

братства, що знаходилося при ньому, протоієрей Григорій Лісовський. Він 

залишався головою Ради Братства аж до його відмови від посади в середині 

1911 р. За заслуги перед братством у 1912 р. Лісовського Г. обрано почесним 

його членом. Черговим головою Ради, починаючи із 19 червня 1911 р., став 

єпископ Прилуцький Сильвестр (Ольшевський) [152, с. 2019]. Останній 

залишався на чолі Ради до листопада 1914 р., коли його замінив наступний 

єпископ Прилуцький Неофіт (Слєдніков) [153, с. 1466]. 

Головами Ради Чернігівського єпархіального братства, відповідно до 

займаної посади, вважалися єпископи Новгород-Сіверські, вікарії Чернігівської 

єпархії. Характерною особливістю було те, що на цю єпископську кафедру часто 

призначали нових очільників. Тому велике навантаження щодо виконання 

обов’язків Голови Ради лягало на його товариша, на посаді якого, зокрема, 

тривалий час перебував протоієрей Федір Васютинський. 

Головами Ради Харківського єпархіального братства призначалися різні 

вікарії Харківської єпархії. Товаришем голови тривалий час був вищезгаданий 

Пічета І., якого нагородили званням почесного члена Братства. Новий Статут 

Братства від 28 березня 1916 р. закріплював посаду голови за Харківським 

єпархіальним архієреєм, а одного із двох товаришів – за вікарієм Харківської 

єпархії. 

Члени ради могли обиратися як загальними зібранням, так і призначатися 

місцевим єпархіальним архієреєм. Їх кількість коливалася від десяти до двох 

дюжин осіб. 

Так, відповідно до Статуту від 7 лютого 1890 р., Рада Полтавського 

єпархіального братства складалася з голови та 12 членів, які обиралися Загальним 

зібранням [265, с. 129]. Упродовж 1891 – 1896 рр., коли на Братство були 
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покладені функції Полтавської єпархіальної училищної ради, до складу Ради 

Братства також входили її колишні члени. 

Відповідно до Статуту від 11 серпня 1888 р., члени Ради Чернігівського 

єпархіального братства, сумарним числом 8 осіб, обиралися Загальним зібранням 

із дійсних членів, які проживали у м. Чернігові. За новим Статутом від 1894 р., 

десятьох членів Ради, включно з головою та його товаришем, мав обирати 

єпархіальний архієрей (§ 25). Після реорганізації братства у 1911 р. замість 

єдиної Ради при Братстві утворено Раду єпархіального братства та Єпархіальну 

місіонерську раду. Голову першої, його товариша та 4 членів призначав 

єпархіальний архієрей, а інші чотири члени обиралися Загальним зібранням 

(§ 31). Крім того, обов’язковими членами значилися ректор Чернігівської 

духовної семінарії, голова Чернігівської єпархіальної училищної ради, 

спостерігач церковнопарафіяльних шкіл єпархії та один член духовної 

консисторії (примітка до § 31). Єпархіальна місіонерська рада знаходилася під 

головуванням єпархіального архієрея або особи, яку він призначав. Вісім членів 

останньої також призначалися покровителями братства. Крім того, до 

обов’язкових членів належали вищеперераховані особи, а також викладачі 

Чернігівської духовної семінарії з вивчення неправославних релігійних 

організацій, єпархіальні та окружні місіонери (примітка 1 та 2 до § 24 Статуту від 

1911 р.) [255, с. 626]. 

За подібним принципом відбулася реорганізація Полтавського єпархіального 

братства у 1913 р. Раду Братства також розподілено на два окремі відділи: 

Місіонерський та Просвітницько-благодійний. Місіонерський відділ виконував 

обов’язки, покладені Святійшим Синодом на Полтавську єпархіальну 

місіонерську раду. Засідання Ради відбувалися за участі представників обох 

відділів. До Просвітницько-благодійного відділу Ради входив голова, його 

товариш та 12 членів, які обиралися Загальним зібранням. До Місіонерського 

відділу входили другий товариш голови та члени, які призначалися єпархіальним 

архієреєм. 
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Рада Лубенського єпархіального братства складалася з усіх старших 

братчиків. 

Відповідно до Статуту Харківського єпархіального братства від 1904 р., 

Рада Братства складалася з голови та 12 членів, із яких 2/3 обиралися загальним 

зібранням, а 1/3 призначалися єпархіальним архієреєм (§ 15). Новий статут 

Харківського єпархіального братства від 28 березня 1916 р. визначав, що до 

складу Ради входить голова, два товариші голови та 20 членів (§ 20). Члени, 

окрім голови та одного товариша, мали обиратися Загальним зібранням (§ 21). 

Крім того, на засіданнях рад єпархіальних братств мали право бути 

присутніми почесні та інші члени, яких не обрано до її складу. Перші мали право 

голосу нарівні з членами ради (за статутами деяких братств вони мали право 

вирішального голосу), а другі – право дорадчого голосу. 

За соціальним складом переважну більшість у радах єпархіальних братств 

становило біле духовенство, причому його відсоток упродовж діяльності братств 

поступово зростав. Часто серед членів рад зустрічалися представники інтелігенції 

– працівники середніх релігійних та світських навчальних закладів (багато з яких 

також мали священицький сан), рідше – місцеве чиновництво. 

Лише протягом перших шести років після відкриття Чернігівського 

єпархіального братства діяв Статут, який встановлював квоту в 50% для осіб, які 

не мали духовного сану. 

Всі члени ради виконували свої обов’язки у вільний від основної роботи час 

на безоплатній основі, окрім скарбничого та діловода, яким рада братства 

виплачувала заробітну плату. Обрання останніх двох, а також їх помічників чи 

інших посадових осіб ради належало до компетенції її членів. 

Щодо повноважень скарбничого, то він завідував фінансово-господарською 

частиною роботи ради, а саме: 

–  приймав грошові та матеріальні пожертви на користь братства; 

–  вів прибутково-видаткову книгу братства та укладав попередні звіти про 

обіг сум братства. 
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До обов’язків діловода належало завідування канцелярськими справами, 

зокрема ведення реєстрів вхідної–вихідної документації, братського архіву, 

складання списків членів братства, журналів засідань ради та загальних зібрань, а 

також річних звітів про діяльність та фінансовий стан братства. 

Фінансовий контроль здійснювався ревізійною комісією, що складалася із 

трьох осіб, які належали до ради братства. 

Управління справами церковнопарафіяльних братств також належало 

загальним зібранням та раді, зі складу якої обирались скарбничий та діловод, крім 

того, призначалася ревізійна комісія. Повноваження вищеперерахованих органів 

та посадових осіб церковнопарафіяльних братств у цілому були подібними до 

єпархіальних. Різнилися строки повноважень рад церковнопарафіяльних братств, 

які в середньому становили від одного до двох років. Чисельність рад була 

меншою та зазвичай складала від 3 до 6 осіб. Крім того, персональний склад рад 

церковнопарафіяльних братств був більш усталеним. Ради також відрізнялися 

більшою різноманітністю у плані соціального походження їх членів. Так, окрім 

духовенства, до них входили представники від купецтва, козацтва, селянства, 

міщанства тощо. 

Головував на загальних зібраннях та в раді церковнопарафіяльних братств у 

містах соборний протоієрей, а в сільській місцевості – парафіяльний священик, 

який водночас обіймав посаду настоятеля церкви. Останній часто служив при 

одному храмі до кінця життя. Тому закономірно, що голови рад 

церковнопарафіяльних братств змінювалися набагато рідше, ніж єпархіальних. 

Варто відзначити, що обов’язок місцевого священика очолювати 

церковнопарафіяльне братство не передбачався законодавчо, однак єпархіальна 

влада не допускала утворення братських організацій без його загального 

керівництва. Так Харківський єпархіальний архієрей відмовив парафіянам 

с. Рябушек Лебединського повіту у відкритті братства, адже була відсутня на це 

згода парафіяльного священика [1, арк. 1]. Подібна ситуація трапилася із 

невдалим відкриттям братства в м. Чугуєві [32, арк. 1]. 
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Варто відзначити, що вплив на роботу церковнопарафіяльних братств із боку 

духовної та світської влади відчувався значно менше, ніж на єпархіальні. Адже 

практично всі поточні питання вирішувалися самим братством. Втручання 

єпархіального братства обмежувалося переважно етапом відкриття братства та 

затвердження його статуту, а також щорічним звітом перед радою єпархіального 

братства, який, однак, церковнопарафіяльні братства не завжди надавали. 

Органом, який було покликано координувати діяльність церковних братств в 

єпархії, були щорічні з’їзди представників братств. Наявні дані про їх проведення 

Полтавським єпархіальним братством протягом 1911 – 1912 років. У 1911 р. у 

ньому приймало участь близько 100 делегатів від різних церковнопарафіяльних 

братств єпархії [41, с. 209]. На з’їздах підіймалися питання про організацію 

народно-місіонерських курсів, вироблення нового статуту Братства, залучення 

молоді до братств, створення пересувних бібліотек, відкриття сестринств в усіх 

парафіях, про скликання протоієреями повітових братських з’їздів тощо [58, 

с. 1230 – 1231]. 

Таким чином, систему органів управління православними церковними 

братствами Лівобережної України складали загальні зібрання та рада братства. 

Вищим органом управління православних братств вважалося загальне зібрання 

братчиків, однак його проведення мало загалом формальний характер. Фактична 

влада та поточне управління покладалося на раду, що складалася з невеликого 

числа місцевої церковної та світської еліти. Також надзвичайно великий вплив на 

роботу братств мали єпархіальні архієреї, що контролювали та управляли їх 

діяльністю. Відповідно рівень демократичності та прозорості у прийнятті рішень 

братськими організаціями, а також міра впливу рядових членів на діяльність 

братств загалом були незначними. 

Декларувалося, що православні братства створювалися з метою 

демократизувати церковну сферу, проте для цього вони мали доволі обмежені 

можливості, адже знаходилися під суворим державним та церковним контролем. 

Вони не мали тих повноважень, які належали ренесансним західноукраїнським та 

західнобілоруським братствам. Зокрема православні церковні братства лише 
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частково мали виборне управління, вони не мали права контролювати церковні 

фінанси та майно, діяльність кліру та єпископів, судити чи обирати духовенство. 

Водночас православні церковні братства у своїх правах стосовно до 

єпархіального керівництва повністю залежними не були. Це твердження в першу 

чергу стосується церковнопарафіяльних братств. Саме в їх діяльності більшою 

мірою, ніж в єпархіальних братствах, збережено риси громадського 

самоврядування. 

2.3. Склад православних церковних братств 

 

Відомо, що основну масу рядових членів середньовічних та ранньомодерних 

українських братств складало православне міщанство, меншою мірою – шляхта 

та козацтво. Такий склад надавав їм характер світських організацій, які 

репрезентували інтереси більшості населення. Таким чином, щоб зрозуміти 

сутність православних церковних братств Лівобережної України другої половини 

XIX – початку XX ст., слід дослідити кількісний, а також якісний – соціальний та 

статевий – склад цих об’єднань. 

Православні церковні братства Лівобережної України позиціонували себе як 

організації всестанові. До числа братчиків входили ієрархи Російської 

православної церкви, вищі сановники Російської імперії, чиновники різних 

відомств, представники земств, дворяни, воєнні, біле та чорне духовенство, 

купецтво, козацтво, селянство. Передумовою членства було добровільне 

прийняття рішення про вступ до братства. 

Окрім соціального походження, не могла бути підставою для відмови у 

членстві статева приналежність, матеріальне становище чи місце проживання. 

Так, як зазначалося в щорічному звіті Лубенського єпархіального братства, до 

його складу входили жителі не лише Полтавської губернії, але мешканці «з 

берегів Балтійського та Чорного морів» [120, с. 801 – 802; 13, арк. 14 (зворот)]. 

Наприклад, Статут Полтавського єпархіального братства від 

7 лютого 1890 р. у § 6 визначав, що «Братство складають особи православного 
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сповідання як жителі м. Полтави, так і не-Полтавські, різного звання, статі та 

стану, що добровільно виявили бажання увійти до його складу» [265, с. 122]. 

Основною вимогою для вступу до абсолютної більшості братств було 

православне віросповідання. Лише Ніжинське братство ікони Божої Матері «Всіх 

скорботних радості» допускало членство неправославних, однак лише тих, які 

належали до християнських церков [260, с. 709]. Водночас Полтавське 

єпархіальне братство не встановлювало конфесійних обмежень для осіб, які 

висловили бажання лише внести пожертву на користь Братства, а не вступати до 

його членів (§ 10 Статуту від 1913 р.) [236, с. 2107]. 

Умовою членства вважалася також соціально прийнятна поведінка. 

Майбутні братчики зобовʼязувалися пропагувати православні принципи шляхом 

особистого прикладу. Якщо дана моральна вимога порушувалася, тоді братства 

мали повноваження застосувати відповідні дисциплінарні санкції, що 

уподібнювало ці організації до братств XV – XVII ст. Так Рада Харківського 

єпархіального братства могла у разі пропозиції не менше 10 братчиків виключити 

з числа членів Братства осіб, «які ганблять своєю поведінкою його честь або 

діями шкодять його цілям» (§ 28 Статуту від 28 березня 1916 р.) [26, арк. 12]. 

Не мали права бути членами братств неповнолітні особи (тобто такі, які не 

досягнули 21-річного віку). Крім вищеназваної категорії, Харківське єпархіальне 

братство встановлювало обмеження для вступу до Братства для «нижчих чинів та 

юнкерів, які знаходилися на дійсній воєнній службі, осіб, дієздатність яких 

обмежена судом, осіб, які знаходилися під слідством за звинуваченням у 

вчиненні злочину» (§ 5 Статуту 1904 р.) [266, с. 13]. 

Процедура вступу до братства була доволі простою та завершувалася 

винесенням радою братства рішення про прийняття до певної категорії братчиків. 

Останнє приймалося на підставі відомостей про розмір здійсненого особою 

членського внеску. Так у § 42 Статуту Харківського єпархіального братства від 

28 березня 1916 р. визначалося, що «бажаючі вступити до Братства заявляють про 

це Раді або комусь із братчиків, який є в даному разі поручителем» [26, арк. 15]. 

Лубенське єпархіальне братство відповідно до § 6 Статуту від 24 жовтня 1889 р. 
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встановлювало, що «для вступу в братчики треба лише зобов’язатися перед 

Радою слугувати цілям Братства тим, що хто може» [237, с. 881]. Форма 

зобов’язання конкретно не визначалася, тому можна припустити, що допускалася 

усна обіцянка. 

Православні церковні братства Лівобережної України мали кілька категорій 

членів, а саме: почесні, пожиттєві, дійсні та змагальні. 

Почесними членами могли стати авторитетні світські та духовні особи, які з 

огляду на службове чи соціальне становище мали можливість матеріально чи за 

рахунок морального впливу в суспільстві сприяти братству в досягненні його 

цілей. Так почесними членами обиралися митрополити, єпархіальні архієреї, 

настоятелі монастирів, керівники начальних закладів, представники світської 

влади, які обіймали важливі посади в державному апараті тощо. Зокрема, статути 

братств встановлювали обов’язкове почесне членство для губернаторів та віце-

губернаторів. 

До складу єпархіальних братств Лівобережної України входили відомі в 

Російській імперії особи. Так до почесних членів Полтавського та Лубенського 

єпархіального братств належав святий Російської православної церкви 

Іоанн Кронштадський (Сергієв), до Лубенського єпархіального братства – Обер-

прокурор Святійшого Синоду Побєдоносцев К., товариш Обер-прокурора Синоду 

Саблер В., віце-директор канцелярії Обер-прокурора Синоду Зінченко І., член 

Державної Ради, таємний радник Анастасьєв О., митрополити Санкт-

Петербурзькі та Ладозькі Паладій (Раєв) та Антоній (Вадковський), митрополит 

Московський та Коломенський Володимир (Богоявленський), митрополит 

Київський та Галицький Іоанникій (Руднєв) тощо. 

Великі грошові пожертви на користь братства могли стати підставою для 

обрання в почесні члени. Так у §7 Статуту Чернігівського єпархіального братства 

від 1911 р. визначалося, що почесними членами обираються особи, «які внесли 

одноразову пожертву на користь Братства розміром не менше 300 руб.» [255, 

с. 623]. 
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Крім того, найактивніші члени братства, які ревно служили на його користь, 

також мали можливість отримати це звання. Наприклад, протоієреї Лісовський Г. 

та Пічета І. за багаторічну роботу на посадах голів Полтавського та Харківського 

єпархіальних братств відповідно удостоїлися такої честі. 

Обранню почесного члена передувало внесення радою братства його 

кандидатури на розгляд загального зібрання, яке приймало відповідне рішення. 

Почесні члени, на відміну від інших категорій братчиків, не повинні були 

сплачувати обов’язкові внески, проте доволі часто саме їх пожертви складали 

суттєву частину річного прибутку братств. 

Пожиттєве членство отримували братчики, які внесли одноразовим 

платежем до каси братства певну суму. Розмір її для єпархіальних братств 

Лівобережної України коливався у межах 50 – 60 руб. Лише відповідно до § 8 

Статуту Чернігівського єпархіального братства від 1911 р., пожертва становила 

200 руб. 

Основною категорією братчиків були дійсні члени. Залежно від встановленої 

статутом єпархіального братства розміру, грошовий внесок для дійсного члена 

становив від 2 руб. до 3 руб. 

Статус змагального члена існував майже в усіх братствах. На відміну від 

вищеперерахованих категорій братчиків, зазначений вид членства не передбачав 

право братчика мати вирішальний голос на братських зібраннях, обирати та бути 

обраними до ради братства. Нижня межа обов’язкового грошового внеску для 

змагального члена єпархіального братства становила 50 коп. або 1 руб., а верхня 

сягала розміру внеску дійсного члена. 

Харківське єпархіальне братство встановлювало ще один вид членства – 

член-співпрацівник. На нашу думку, можна говорити про тотожній правовий 

статус змагального та члена-співпрацівника. Відповідно до примітки 1 

§ 10 Статуту Братства від 30 березня 1916 р., єдина відмінність між ними 

полягала в тому, що «член-співпрацівник вносив еквівалент суми, необхідної для 

змагального [члена – В. С.], шляхом надання братству матеріальних пожертв чи 

здійснення послуг» [26, арк. 7]. 
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Виняток складало Лубенське єпархіальне братство, яке не встановлювало 

розмежування на перераховані вище категорії. Відповідно до § 8 Статуту 

Братства від 24 жовтня 1889 р., його члени поділялися на два види: 

Старші: а) засновники Братства, які «підписалися під його Статутом та 

зобов’язані не лише слугувати цілям Братства особистою працею, але 

застосовувати зусилля для збільшення діяльності та особистого складу братства» 

та б) «всі настоятелі парафіяльних церков Лубенського повіту, що виявили згоду 

вступити до Братства. Їх важливий обов’язок мала складали турбота про 

залучення до членів Братства парафіян своєї церкви та утворення з них відділень 

Братства» [237, с. 881]. 

Молодші братчики, які зобов’язувалися власними коштами чи особистою 

працею слугувати цілям Братства. 

Серед різних категорій братчиків Чернігівського єпархіального братства, 

відповідно до Статуту 1894 р, також виділено членів-засновників. Ними 

визнавалися особи, які сприяли відкриттю Братства та брали участь у складанні 

його Статуту. 

Членам братств видалися посвідчення встановленого зразка. Так у 

Полтавському єпархіальному братстві зазначений документ завіряв своїм 

підписом голова Загального зібрання Братства або його заступник, а також 

ставилася печатка Братства [265, с. 123; 21, арк. 17]. 

Крім того, приналежність до братського союзу засвідчували нагрудні знаки, 

які видавалися членам єпархіальними братствами з дозволу Святійшого Синоду 

[36, арк. 34]. 

До церковнопарафіяльних братств переважно приймалися мешканці однієї 

парафії, хоча прямо не заборонявся вступ інших осіб. Стосовно членської 

структури церковнопарафіяльних братств, то вона будувалася за зразком 

місцевого єпархіального братства. Розмір внесків у церковнопарафіяльних 

братствах зазвичай був меншим. Наприклад, відповідно до § 9 Статуту 

Чернігівського єпархіального братства від 1911 р., пожертва дійсних та 

змагальних членів у сільській місцевості становила 50 % або 25 % від міської 
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норми [19, арк. 3 (зворот)]. Ніжинське братство встановлювало мінімальний 

розмір внеску для змагальних членів 50 коп. сріблом, для дійсних – 1 руб. (Статут 

Братства від 1883 р.). Такою демократичною політикою членства братства 

намагалися залучити до свого складу представників незаможних прошарків 

населення, які не мали змоги сплачувати більші суми. 

Усі православні церковні братства Лівобережної України приймали 

пожертви не лише грошима, але майном та особистою працею також. Наприклад, 

Чернігівське єпархіальне братство приймало допомогу у вигляді «місіонерської 

праці, різними матеріальними пожертвами та іншим служінням завданням 

Братства» (§ 11 Статуту від 1911 р.) [255, с. 623 – 624]. Вартість подарунку чи 

послуг, наданих братству, оцінювалася в грошовому еквіваленті, відповідно до 

чого надавалася певна категорія членства. 

Правовий статус кожного члена православних церковних братств 

Лівобережної України включав наступні права: 

–  бути присутнім на загальному зібранні та раді братства; 

–  бути присутнім при перевірці братських коштів; 

–  слідкувати за цільовим здійсненням видатків; 

–  вносити до керівних органів братства пропозиції щодо покращення 

функціонування братства в межах його статуту [257, с. 593]. 

До обов’язків братчиків відносилося сприяння успіху у виконанні завдань 

братства, відповідно до визначених у статуті способів, та членських внесків. У 

разі порушення зобов’язання щодо здійснення членського платежу протягом 

певного терміну братчик вважався таким, що вибув із членів братства. До 

прикладу, у Полтавському єпархіальному братстві даний строк становив один 

звітний рік (§ 12 Статуту від 7 лютого 1890 р.). Лубенське єпархіальне братство 

встановлювало термін тривалістю в два роки (§ 7 Статуту від 1889 р.). Братчики 

Харківського єпархіального братства виключалися, якщо не вносили кошти до 1 

березня звітного року (§ 43 Статуту від 1916 р.) [26, арк. 15]. Завдяки введенню 

часових рамок для здійснення членського внеску, братчики закликалися до 
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дисципліни, а братство отримувало доволі надійне джерело надходження 

прибутків. 

Припинення членства відбувалося у разі виключення зі складу братства 

через пропуск строку або відмову від внесення членського платежу, а також у 

разі зміни місця проживання, переведення на службу в іншу єпархію або смерть. 

Стосовно питання про процентне співвідношення братчиків різних 

категорій, варто відзначити, що як почесних, так і пожиттєвих членів 

налічувалося не більше десятої частини від числа братчиків (див. Додатки Ж– К). 

Водночас дійсні та змагальні члени становили більшість. Так найбільш докладні 

дані наявні про чисельність Полтавського єпархіального братства та його 

церковнопарафіяльних братств, починаючи із 1890 – по 1915 рр. Вони дають 

можливість із високою долею вірогідності стверджувати, що протягом 

зазначеного періоду кількість дійсних членів коливалася від 41,46 % до 75,47 %, а 

змагальних – від 19,71 % до 51,84 %. У середньому, перша категорія становила 

62,84 % від загального складу Братства, а друга – 33,26 % (див. Додаток Ж). 

Зокрема доволі точні дані існують про склад сестринського братства, 

названого на честь ікони Богоматері «Троєручиці», яке відкрите 1 квітня 1897 р. 

при Самсонієвському храмі с. Яківці Полтавського повіту. Абсолютну більшість 

Братства складали дійсні члени, що становили в середньому 92,16 % 

(див. Додаток З). 

Також доступні спорадичні дані щодо чисельності різних категорій членів 

інших єпархіальних братств та їх відділень на Лівобережній Україні, які в цілому 

підтверджують вищезазначені тези (див. Додаток К). 

Якщо говорити про загальну кількість осіб, які в різний час належали до 

членів православних церковних братств Лівобережної України, то визначити 

точні значення немає можливості з огляду на неповноту даних. Проте ми 

володіємо інформацією, яка більшою чи меншою мірою відображає реальні 

розміри братств. 

Так у кінці першого року діяльності кількість членів Лубенського 

єпархіального братства та його церковнопарафіяльних братств становила 
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469 осіб. Протягом наступного року чисельність членів Братства збільшилася 

більш, ніж у 2,5 рази, та продовжувала зростати. Максимум кількості членів 

спостерігався в 1893 – 1894 звітному році та становив 1940 осіб. У наступні роки 

кількість братчиків поступово зменшувалася (див. Додаток Л). Останні доволі 

докладні дані відносяться до 1901 – 1902 звітного року, тоді число членів 

церковнопарафіяльних братств Лубенського єпархіального братства складало 

1507 осіб. 

Упродовж перших 12 років функціонування Полтавського єпархіального 

братства та його церковнопарафіяльних братств існувала у цілому позитивна 

динаміка зміни чисельності братчиків. Так за перший 1890 – 1891 звітний рік до 

складу Братства записалося 1219 осіб, а в 1901 р. зафіксовано максимальний його 

розмір – 1938 осіб. Наявні дані про діяльність Братства упродовж 1902 – 1915 рр. 

засвідчують поступове зменшення його чисельності до 697 осіб у 1915 р. 

(див. Додаток Ж). 

Кількість членів Харківського єпархіального братства, а також його 

повітових відділень невпинно зростала. Починаючи із 212 осіб від часу відкриття 

Братства в 1904 р., їх кількість виросла до 4116 осіб у 1914 звітному році, тобто 

майже у 20 разів [6, арк. 57]. Із наявних даних також можемо зробити висновок, 

що тенденцію зростання Братства не змінили події Першої світової війни, адже в 

1916 р. братство звітувало про існування більше 4000 членів [10, арк. 41 (зворот)] 

(див. Додаток М). 

Загальна кількість членів Чернігівського єпархіального братства та його 

повітових відділень упродовж 1888 – 1901 рр. стабільно зростала, становивши під 

кінець періоду 281 особу. Протягом наступного десятиліття кількість братчиків 

коливалася в межах 197 – 227 осіб. Однак після реорганізації Братства в 1911 р. 

кількість членів почала зростати дуже швидко. На жаль, ми маємо змогу 

оперувати лише поодинокими фактами, проте навіть вони красномовно 

підтверджують такі зміни. Так у 1914 р. загальна кількість членів лише 

церковнопарафіяльних братств Чернігівського єпархіального братства становила 

25 659 осіб (!) (дивись додаток Н). 
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Таким чином, серед православних церковних братств Лівобережної України 

спостерігалася неоднакова динаміка чисельності впродовж другої половини 

XIX – початку XX ст. У різний час вони переживали періоди зростання та спаду 

свого кількісного складу. Так під кінець означеного періоду Чернігівське та 

Харківське єпархіальні братські організації стрімко зростали, в той час як 

Полтавське єпархіальне братство дещо зменшилося в розмірах. 

Повітові відділення єпархіальних братств та церковнопарафіяльні братства 

Лівобережної України відзначалися неоднорідністю свого кількісного складу. 

Наприклад, Полтавське єпархіальне братство встановлювало мінімальну 

необхідну кількість членів для відкриття церковнопарафіяльного братства, яка 

складала 10 осіб [239, с. 472]. Чисельність переважної більшості цих братств 

зазвичай нараховувала кілька десятків членів, проте зустрічалися братства, розмір 

яких сягав сотень або навіть тисяч осіб. Так у 1903 р. Архистратиго-

Михайлівське братство міст. Царичанки Кобеляцького повіту Полтавської 

губернії мало 35 членів, а Богородице-Казанське братство при Троїцькій церкві 

міст. Нових Санжар того ж повіту зафіксувало у своєму щорічному звіті 

1252 члени [101, с. 764 – 765]. 

Розглянемо статевий та соціальний склад православних братств 

Лівобережної України. Серед членів православних братств переважну більшість 

становили чоловіки. Серед почесних та пожиттєвих членів зовсім не було або 

були одиниці жінок. Найбільша кількість жінок спостерігалася в 

церковнопарафіяльних братствах Лубенського єпархіального братства (близько 

40 %) (див. Додаток П). Наявні дані про статевий склад членів 

церковнопарафіяльних братств Чернігівського єпархіального братства, за 

звітними даними станом на 1914 р., свідчать про співвідношення чоловіків до 

жінок у розрахунку 4:1 (див. Додаток Н). Найбільший дисбаланс у гендерному 

складі спостерігався у Полтавському єпархіальному братстві та підпорядкованих 

йому церковнопарафіяльних братствах. Так, відповідно до поодиноких даних, 

поданих у звітах за 1891 – 1892, 1900 та 1909 звітні роки, частка жінок у 
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братствах становила від 1/8 до 1/22. На жаль, Харківське єпархіальне братство не 

надавало відомостей про статевий склад своїх членів. 

Проте жінки мали можливість більш активно приймати участь у братському 

русі шляхом членства в так званих сестринствах, які приймали до свого складу 

переважно або винятково жіноцтво. Зокрема при церквах Полтавської єпархії на 

початку XX ст. існувало 15 сестринських братств. [40, с. 297]. 

Щодо питання про процентне співвідношення братчиків, вихідців із різних 

соціальних груп, то варто зауважити, що більшу частину членів складало біле та 

чорне духовенство. Так поряд із єпископами, які ставали почесними членами, 

покровителями та керівниками братств, до православних церковних братств 

Лівобережної України вступали настоятелі, ієромонахи та монахи монастирів. 

Серед братчиків, які мали духовний чин, переважну більшість складали 

парафіяльні священики, а також священики в сані протоієрея. 

Найбільш повно, порівняно з іншими братствами Лівобережної України, 

збереглися дані щодо соціальної структури Полтавського єпархіального братства 

(див. Додаток Р). Тому проведемо аналіз на прикладі даної братської організації. 

Так за весь період функціонування Полтавського єпархіального братства процент 

духовенства становив не менше 60 %. Ще одна тенденція, якщо керуватися 

даними приведеної нижче таблиці, полягала в зростанні чисельності братчиків 

цієї категорії протягом процесу розвитку Братства. Також можна зробити 

висновок, що до членів Братства належали представники всіх соціальних груп 

населення, щоправда, в невеликій кількості. 

Кількісна перевага духовенства серед братчиків Лівобережної України, на 

нашу думку, не в останню чергу спричинена адміністративним втручанням. Так 

хоча братства мали ряд ознак громадських організацій, зокрема участь у них 

ґрунтувалася на добровільних засадах, все ж для духовенства, а також деяких 

інших груп населення, встановлювалося практично примусове членство. Мається 

на увазі та обставина, що статути всіх єпархіальних братств Лівобережної 

України виділяли розряд обов’язкових членів, до яких відносили біле та чорне 

духовенство, а також працівників релігійних навчальних закладів єпархії [265, 
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с. 123]. Крім того, обов’язковими членами Харківського та Чернігівського 

єпархіальних братств, їх повітових відділень та церковнопарафіяльних братств 

вважалися церковні старости, повітові спостерігачі церковнопарафіяльних шкіл 

(далі ЦПШ – В. С.) та голови відділень єпархіальних училищних рад [52, с. 3; 230, 

с. 155 – 156; 255, с. 630]. До обов’язкових членів відділень Харківського 

єпархіального братства належали також працівники Харківської духовної 

консисторії [230, с. 155]. 

Правила для повітових відділень Харківського єпархіального братства 

встановлювали розміри щорічних внесків для таких членів. Так протоієреї та 

парафіяльні священики зобовʼязувалися сплачувати не менше 3 руб., диякони – 

1 руб., псаломщики – 50 коп., вчителі ЦПШ – 30 коп., а вчительки – не менше 

25 коп. тощо [230, с. 155]. 

На стадії виконання даних положень статутів застосовувався 

адміністративний вплив. Наприклад, Полтавське єпархіальне братство, 

виконуючи резолюцію єпархіального архієрея, зверталося за допомогою до 

Полтавської духовної консисторії. Остання виступала в ролі посередника, 

видаючи розпорядження благочинним та парафіяльним священикам про сплату 

членських внесків та пожертв за підписними листами на користь Братства [23, 

арк. 12; 22, 9]. Відповідно, багато священиків входили до складу братств, щоб 

уникнути конфлікту з єпархіальним керівництвом. Таким чином, можна 

стверджувати про сильне адміністративне втручання, яке впливало на кількісний 

склад православних церковних братств Лівобережної України в другій половині 

XIX – на початку XX ст. 

Із огляду на вищесказане можна зробити висновок, що православні церковні 

братства Лівобережної України мали риси, які споріднювали їх з громадськими 

організаціями: 

–  створення та діяльність з метою задоволення спільних інтересів їх членів 

(у даному разі релігійних); 

–  наявність організаційної структури. 
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Водночас із певними застереженнями можна говорити про наявність інших 

базових ознак, таких як: 

–  добровільність членства; 

–  діяльність на засадах самоврядування. 

Суперечить принципам функціонування громадських організацій той факт, 

що членство у братствах для представників духовенства часто було обов’язковим 

та контролювалося вищим єпархіальним керівництвом. Крім того, шляхом 

видання нормативно-правових аків світська влада впливала на цілі та завдання 

братств, які, на додачу до цього, були прямо підзвітні і підконтрольні 

єпархіальному архієреєві та опосередковано – Святійшому Синодові як органу 

державної влади. Інакше кажучи, становище церкви як частини державного 

апарату обумовило сильний бюрократичний елемент в управлінні православними 

братствами. Тому, не дивлячись на те, що в загальних рисах православні церковні 

братства другої половини XIX – початку XX cт. Можна зарахувати до церковно-

громадських організацій, однак елемент державного втручання в їх управління 

відчувався порівняно сильно. 

Таким чином, до братств належали особи з різних соціальних груп, однак 

переважну більшість становило біле духовенство. Правовий статус братчиків 

різнився залежно від категорії членства, серед яких було почесне, пожиттєве, 

дійсне, змагальне. Почесними членами братств часто ставали церковні ієрархи, 

високопосадовці та дворянство, опіка яких була для братств запорукою 

успішного розвитку і матеріальної забезпеченості. Для членства у братствах 

встановлювався віковий ценз, також обов’язковою умовою визнавалася 

належність до православного віросповідання та дотримання принципів 

християнського моралевчення тощо. Не існувало гендерних обмежень для вступу 

до братства та для отримання в ньому керівних посад, проте жінки залишалися в 

абсолютній меншості. Частково даний факт компенсувався існуванням жіночих 

відповідників братств – сестринств. 
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2.4. Матеріальне забезпечення 

 

Православні церковні братства Лівобережної України мали змогу 

реалізовувати визначені в їх установчих документах цілі та завдання завдяки 

наявності відкремленого майна. Матеріальне забезпечення братств було 

неоднаковим та часто залежало від непостійних прибутків, що надходили від 

благодійників. Тому докладне вивчення фінансового становища братств 

дозволить зрозуміти масштаб їх діяльності, зокрема міру впливу на розвиток 

шкільництва, соціального забезпечення населення, їх значення у справі 

підтримання старих та будівництві нових православних церков тощо. 

Важливою передумовою успішної реалізації цілей та завдань православних 

церковних братств було закріплення за ними Сенатом правомочностей 

юридичних осіб, що зокрема дозволяло набувати у власність грошові кошти та 

майно, а значить володіти, користуватися та розпоряджатися ним [2, 

арк. 6 (зворот)]. 

Власність православних церковних братств Лівобережної України умовно 

можна поділити на дві частини або капітали: основний та оборотний. 

Так у статутах православних церковних братств Лівобережної України 

зустрічаємо терміни недоторканний та/або запасний капітали. Проте відсутня 

інформація, на основі якої стало б можливим розмежувати їх призначення. 

Ймовірно, що вони обидва виконували роль основного капіталу. 

Основний капітал складали довготермінові активи братства. Він формувався 

за рахунок відрахувань від загальної суми щорічних братських прибутків або за 

рахунок залишкових сум, які утворювалися після здійснення видатків відповідно 

до річного кошторису. Всіма єпархіальними братствами Лівобережної України та 

їх відділеннями практикувалося передання до основного капіталу внесків 

пожиттєвих членів, а також інших великих пожертв на користь братства [26, с. 6; 

230, с. 156; 236, с. 2108; 255, с. 624; 257, с. 584; 266, с. 12]. Виняток складали 

внески зі спеціальним призначенням, які могли витрачатися лише за вказаною 

благодійником метою [265, с. 125]. До основного капіталу православних 
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церковних братств Лівобережної України належало також рухоме та нерухоме 

майно. 

Іноді статути православних церковних братств встановлювали конкретний 

відсоток або частку від щорічного прибутку, яку необхідну для внесення до 

основного капіталу. Так Полтавське єпархіальне братство визначало розмір 

відрахувань у межах від 2 % до 5 % прибутку [236, с. 2108; 265, с. 124]. 

Харківське єпархіальне братство зобов’язувалося виділяти половину залишкових 

сум [26, арк. 6; 266, с. 12]. Статут Ніжинського братства Богоматері «Всіх 

скорботних радості» від 25 жовтня 1887 р. визначав, що до основного капіталу 

мають надходити 25 % залишкових сум [261, с. 83]. Новгород-Сіверське братство 

святого Дмитра, митрополита Ростовського, повинно було відраховувати 20 % 

річного прибутку [254, с. 407] тощо. 

Грошові суми, які складали основний капітал, зберігалися у вигляді цінних 

паперів у місцевих відділеннях Державного банку, адже розміщувати братські 

суми в приватних кредитно-фінансових установах заборонялося [260, с. 716 –

 717]. Даний вид братського капіталу залишався недоторканним, а витрачалися 

лише відсотки, які нараховувалися на основну суму вкладу. Однак у крайньому 

випадку, коли прибутки були меншими, ніж запланована сума видатків, братства 

могли залучати для досягнення своїх цілей та завдань накопичені раніше кошти. 

Інформація про майно братств, зокрема щодо наявної у власності 

нерухомості, не включалася в щорічні прибутково-видаткові відомості. Проте 

деякі братства володіли житловими та нежитловими спорудами, а також 

земельними ділянками. Так разом із розширенням діяльності православних 

церковних братств Лівобережної України з’явилася необхідність у власних 

приміщеннях. Цією потребою викликана поява братських будинків. 

Оборотний капітал складався з коштів, які зберігалися на поточних 

банківських рахунках та використовувався для покриття видатків, внесених до 

річного кошторису братства. 

Статути православних церковних братств Лівобережної України виділяли 

наступні джерела надходження прибутків: 
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–  членські внески; 

–  пожертви фізичних та юридичних осіб; 

–  прибуток від продажу братських свічок; 

–  нарахування відсотків на вклади у відділеннях Державного банку; 

–  надходження від торгівлі в братських книжково-іконних крамницях та 

складах; 

–  надходження від продажу квитків на платні братські читання, бесіди та 

духовні концерти; 

–  інші види прибутків. 

Залежно від періодичності сплати обов’язкові членські внески поділялися на 

два види – періодичні (щорічні) та одноразові. Розмір їх встановлювався окремо 

кожним братством та залежав від категорії членства, про що докладно сказано в 

попередньому підрозділі. 

Істотним, але нестабільним джерелом прирощення братських доходів були 

грошові пожертви від фізичних осіб (почесних братчиків та інших охочих). Окрім 

коштів братства приймали матеріальні пожертви та допомогу особистою працею. 

Зокрема Полтавське Богородичне церковнопарафіяльне братство при 

Полтавському Успенському кафедральному соборі приймало пожертви 

релігійною літературою, хрестиками та образками [187, с. 2195]. Членки 

Полтавського Свято-Троїцького церковнопарафіяльного братства Богаєвич А., 

Телегіна С. та Постельникова М. щорічно, окрім своїх членських внесків, 

жертвували багато різного поношеного одягу для роздачі бідним [186, с. 235]. 

Окрім грошових пожертв братчики Успенського церковнопарафіяльного братства 

при Олександро-Невській церкві м. Попівки Миргородського повіту Полтавської 

губернії приносили продукти для організації братських обідів та приводили до 

порядку місцеву церкву [154, с. 2582 – 2583]. Під час Першої світової війни члени 

Чернігівського єпархіального братства надавали постраждалим допомогу 

власною працею: орали та прибирали поля, доставляли паливо, доглядали за 

каліками, інвалідами, сиротами, біженцями тощо [45, с. 62]. 
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Велике значення для успішного розвитку братств мала опіка заможних 

благодійників. Останні, крім нецільових пожертв, здійснювали внески зі 

спеціальним призначенням та складали на користь братств духовні заповіти. 

Наприклад, братчицею Шнурковою М. у 1910 р. внесено на рахунок 

Слов’янського відділення Харківського єпархіального братства 10.000 руб. та 

подаровано садибу з прибудовами, яка оцінювалася в 15.392 руб. Дана пожертва 

призначалася для відкриття притулку для дітей-сиріт [49, с. 20]. 

Землю для будівництва притулку для літніх жінок, який утримувався 

діючим на околицях м. Полтави сестринським братством Богоматері 

«Троєручиці», подарувала почесна громадянка м. Полтави, голова Ради 

вищезгаданого Братства Прохорова М. [155, с. 535]. Покровитель Лубенського 

єпархіального Спасо-Преображенського братства, Обер-прокурор Святійшого 

Синоду Побєдоносцев К. вислав Братству у 1892 – 1893 звітному році 3000 руб. 

на ремонт Предтеченської церкви с. Халепців Лубенського повіту Полтавської 

губернії [86, с. 965 – 966]. Член Покровського церковнопарафіяльного братства 

с. Рунівщини Костянтиноградського повіту Полтавської губернії, міщанин 

Бердник В., надав пожертву розміром 700 руб., призначенням якої було 

відновлення живопису та позолоти елементів внутрішнього оздоблення 

місцевого храму в пам’ять про імператора Олександра II [155, с. 529]. 

За духовним заповітом священика Сагарди М., члена Свято-Троїцького 

церковнопарафіяльного братства м. Полтави, кошти цього Братства в 1911 р. 

збільшились на 6300 руб. Пожертвувану суму перераховано до недоторканного 

капіталу, відсотки з якого віддавалися, згідно волі спадкодавця, на допомогу 

бідним [22, с. 2104]. У 1902 – 1903 звітному році Ніжинське братство Богоматері 

«Всіх скорботних радості» отримало за духовним заповітом від таємного 

радника Терещенко М. 1000 руб. [119, с. 691]. 

Православні церковні братства Лівобережної України для збільшення своїх 

коштів організовували збори пожертв. Серед останніх можна виділити збори за 

підписними листами та кухликові (тарільчані). 
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Підписні листи щороку готували ради єпархіальних братств. Зокрема вони 

поширювали інформацію про ці листи шляхом друку оголошень у періодичних 

виданнях, у яких закликали населення здійснювати пожертви на користь 

конкретного братства [256, с. 251; 255, с. 624]. Наприклад, Полтавське 

єпархіальне братство розсилало листи благочинним, від яких вони надходили до 

парафіяльних священиків – очільників церковнопарафіяльних братств, які також 

агітували за внесення коштів. Останні записували на підписних листах, ким із 

парафії та скільки грошей пожертвувано, та передавали дані записи назад 

благочинному, який мав повернути підписні листи до ради єпархіального 

братства [215, с. 427]. 

Таким чином, суми, зібрані церковнопарафіяльними братствами за 

підписними листами, надходили на користь єпархіального братства. Рада 

останнього зобовʼязувалася повертати дані кошти на місця, витрачаючи їх на 

найнагальніші потреби церковнопарафіяльних братств. 

Окрім коштів від підписних листів, Харківське єпархіальне братство 

долучало до основного капіталу центрального Братства внески пожиттєвих 

членів повітових відділень розміром не менше 60 руб. [230, с. 156]. Також 

Братство встановило у своїх статутах обов’язкове відрахування 1/3 щорічного 

прибутку його повітових відділень до Ради єпархіального братства [230, с. 155]. 

Планувалося, що дані надходження будуть витрачатися на «посилення 

заощаджень центрального Братства загалом та переважно на надання допомог 

тим Відділенням, які будуть мати якісь надзвичайні потреби, що не можуть бути 

задоволені власними коштами Відділень» [230, с. 156]. Проте Харківський 

єпархіальний архієрей з цього приводу відзначав, що «часто чути нарікання 

повітових відділень на те, що Центральна Рада забирає третину членських 

внесків, відділення обтяжені цим і нерідко звертаються з проханням звільнити їх 

від цих внесків» [50, с. 19]. Це зрозуміло, адже більшість вилучених коштів не 

поверталася до місцевості, де їх було зібрано, адже вони розподілялись серед 

менш забезпечених повітів. 
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Поширеним способом поповнення братських прибутків були кухликові 

збори. Кожне єпархіальне та церковнопарафіяльне братство при церквах 

підвідомчої йому території мало кухлі для збору пожертв, на яких знаходився 

напис із найменуванням відповідного братства. Братські кухлі з грошима 

зачинялися на замок та запечатувалися сургучною печаткою для підтвердження 

схоронності. Наприклад, Радам Харківського та Чернігівського єпархіальних 

братств місцеві архієреї надавали дозвіл виставляти кухлі в усіх церквах єпархії 

[26, арк. 5 – 6; 256, с. 251; 255, с. 624; 266, с. 12]. Крім того, Рада Харківського 

єпархіального братства мала право проводити кухликові збори в приміщеннях, де 

проводилися братські читання та бесіди, а також в інших громадських місцях 

єпархії з дозволу місцевого керівництва [26, арк. 5 – 6; 266, с. 12]. Полтавське 

єпархіальне братство також мало кухоль при братській іконі [265, с. 124]. Статут 

Братства святого Дмитра, митрополита Ростовського, в м. Новгород-Сіверському 

у § 40 визначав, що в Новгород-Сіверському монастирі має бути заведений 

братський кухоль. Окрім того, у день шанування пам’яті патрона Братства 

святого Дмитра Ростовського (21 вересня) збір пожертв відбувався у всіх церквах 

Чернігівської єпархії, де проводилися позабогослужбові читання [254, с. 406]. 

Джерелом прибутків братських організацій ще з часів існування ренесансних 

братств була торгівля церковними свічками. Наприклад, постійною статтею 

прибутків Лубенського єпархіального братства та його церковнопарафіяльних 

братств був продаж братських свічок зеленого кольору, зроблених у Лубенському 

Спасо-Преображенському монастирі [24, арк. 46; 235, с. 460 – 461]. У Троїцькій 

церкві міст. Нових Санжар Кобеляцького повіту Полтавської губернії, при якій 

діяло церковнопарафіяльне Богородице-Казанське братство, під час братських 

свят (22 жовтня та 8 липня) прибуток від продажу свічок надходив винятково до 

каси Братства [100, с. 1152]. 

Невеликі суми вилучалися від торгівлі в іконно-книжкових крамницях та 

складах релігійною літературою, натільними хрестиками, священицьким 

вбранням, іконами та іншим церковним начинням. Так Статут Полтавського 
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єпархіального братства від 1890 р. визначав, що від продажу товарів у складах 

Братства можна встановлювати націнку не більше 2 % [265, с. 124]. 

Полтавське та Харківське єпархіальні братства отримували прибуток від 

продажу квитків на платні читання, бесіди та духовні концерти. 

Значні суми надходжень єпархіальних братств пояснюються включенням до 

їх складу субсидій від Святійшого Синоду, єпархіального свічного заводу 

(зокрема на місіонерську справу), зборів від церков та монастирів, допомоги від 

земств, різних громадських організацій тощо. Наприклад, після об’єднання з 

єпархіальною училищною радою через касу Полтавського єпархіального братства 

проходили всі грошові кошти, які витрачалися на задоволення потреб ЦПШ 

єпархії [265, с. 125]. 

Крім того, Статутом відділень Лубенського єпархіального братства 

передбачалися «прибутки від братських пасік та інших статей братського 

господарства, якщо такі будуть організовані братством» [235, с. 461]. Однак 

щорічні звіти єпархіального Братства не містять інформації про дану статтю 

прибутку. 

Варто зауважити, що стримувані єпархіальним керівництвом братства не 

мали можливості розширювати перелік способів збільшення своїх прибутків за 

рахунок економічної діяльності. Так жителі слободи Лютівки Богодухівського 

повіту Харківської губернії на чолі з церковним старостою графом 

Клейнміхелем М. виявили бажання відкрити братство при місцевій Іоанно-

Предтеченській церкві. Серед завдань майбутнього братства планувалося 

організувати розплідник для тварин, послугами якого члени братства могли б 

користуватися за зниженою ціною, а прибутки витрачалися б на інші цілі 

братства. Однак, попри дозвіл Святійшого Синоду, єпархіальний архієрей 

заборонив включати до статуту Братства дані положення, нічим не мотивуючи 

своє рішення [33, арк. 13]. 

Грошові надходження до каси братства записувалися скарбничим у 

прибутково-видаткову книгу. Щомісяця зведені відомості про прибутки, видатки 

та залишок братських сум надавалися останнім до ради братства [253, с. 93]. 
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Для попередження можливих зловживань діяльність рад братств 

контролювали ревізійні комісії та загальні зібрання. Так ревізійною комісією, 

обраною загальними зборами з трьох членів ради, щомісяця здійснювалася 

перевірка прибутково-видаткових книг та інших документів, в яких містилася 

інформація про кошти братства [217, с. 587]. Щороку відбувалася підсумкова 

ревізія записів у прибутково-видатковій книзі, результати якої виносилися на 

розгляд загального зібрання всіх членів братства. 

Складність дослідження фінансового аспекту діяльності православних 

церковних братств Лівобережної України полягає у відсутності єдиної системи їх 

звітності. Тому отримані дані не завжди є повними та точними. Однак певною 

мірою ми маємо можливість прослідкувати динаміку фінансово-економічного 

становища єпархіальних та деяких церковнопарафіяльних братств Лівобережної 

України в другій половині XIX – на початку XX ст. 

Наприклад, наявні доволі докладні дані фінансової звітності Сестринського 

братства імені Божої Матері «Троєручиці», яке знаходилося в с. Яківцях 

Полтавського повіту (див. Додаток С). 

Ніжинському братству Богоматері «Всіх скорботних радості» протягом 

перших 10 років вистачало обсягу надходжень, щоб займатися не лише 

благодійною, але також просвітницькою діяльністю. Проте протягом другого 

десятиліття роботи надходження значно скоротилися. «Головною причиною 

зменшення пожертв, – за висновком Ради Братства, – […] є існування в м. Ніжині 

поряд із Братством іншої організації […] – «Ніжинського благодійного 

товариства» [116, с. 933]. Останнє відкритого за ініціативи Гельбке К., дружини 

директора Ніжинського історико-філологічного інституту імені князя 

Безбородько. Також Братство конкурувало із Ніжинським відділенням 

Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського, яке 

активно розвивало свою діяльність. 

Припускаємо, що з тієї ж причини зменшувалися прибутки братства святого 

Дмитра, митрополита Ростовського, що знаходилося у м. Новгород-Сіверському 



81 

 

Чернігівської губернії. Внаслідок чого воно на початку XX ст. змушене 

об’єднатися з Чернігівським єпархіальним братством. 

Ймовірно, на зменшення прибутків та скорочення діяльності на початку 

XX ст. Лубенського єпархіального братства вплинуло розширення іншої 

єпархіальної братської організації з центром у м. Полтаві. Наявні архівні 

матеріали підтверджують, що саме на початку XX ст. Полтавське єпархіальне 

Свято-Макаріївське братство розширило сферу свого впливу на Лубенський 

повіт, розпочавши там пошук нових членів та пожертв [23, арк. 489]. 

Діяльність у другій половині XIX – на початку XX ст. інших трьох 

єпархіальних братств, що мали центри в губернських містах Лівобережної 

України, супроводжувалася постійним збільшенням обсягів прибутків 

(див. Додатки Т – Ф). 

На жаль, більш-менш докладних даних про матеріальне становище 

більшості церковнопарафіяльних братств Лівобережної України не збереглося, 

тому будемо оперувати фактами лише щодо єпархіальних братств. Так найбільш 

забезпеченим братством Лівобережної України було Полтавське єпархіальне 

Свято-Макаріївське братство, прибутки якого за 1890 – 1915 рр. становили 

985 687 руб. 56 коп. (див. Додаток Т). Друге місце посідало Чернігівське 

єпархіальне братство святого Михаїла, князя Чернігівського, яке протягом 1892 –

 1910 рр. залучило 116 771 руб. 32 коп. (див. Додаток У). На третьому місці 

знаходилося Харківське єпархіальне братство, яке упродовж 1906 – 1915 рр. мало 

у своєму розпорядженні 53 518 руб. 91 коп. (див. Додаток Ф). Останнє місце 

обіймало Лубенське єпархіальне братство, неповні відомості про яке свідчать, що 

з 1889 р. по 1903 р. його прибуток склав 12 298 руб. 64 коп. (дивись Додаток Х). 

Напрями та норми видатків православних церковних братств Лівобережної 

України щорічно встановлювалися радою братства та залежали від вказаних у 

статуті цілей та завдань. Докладніше питання видатків православних церковних 

братств Лівобережної України розглянуто в наступних розділах дослідження. 

Отже, православні церковні братства Лівобережної України були 

неприбутковими організаціями, яким заборонялося займатися господарською 
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діяльністю. Тому їх головний дохід становили членські внески та пожертви 

фізичних і юридичних осіб. Певне значення мали надходження від продажу 

свічок, торгівля в братських книжково-іконних крамницях та складах, «кухликові» 

збори, нарахування відсотків на банківські вклади тощо. 

Підсумовуючи викладене у цьому розділі, слід відзначити, що поява 

православних церковних братств була викликана ініціативою вищих урядових та 

церковних кіл Російської імперії. З іншої сторони дана новація змогла укорінитися 

завдяки підтримці місцевого населення регіону. Заснування братських організацій 

на Лівобережній Україні в першу чергу зумовлювалося прагненням зміцнити 

дещо послаблені позиції Російської православної церкви на території, яку вона 

вважала «канонічною». Так для братств Лівобережної України характерною була 

боротьба проти старообрядництва, поширення протестантських деномінацій, 

православних сект та культів. Іншою особливістю православних церковних 

братств регіону було те, що вони почали створюватися доволі пізно, а саме 

починаючи з 1880-х рр. 

Братські організації Лівобережної України за територією поширення 

поділялися на єпархіальні, їх повітові відділення та церковнопарафіяльні братства. 

Так Харківське єпархіальне Озерянське братство за період свого функціонування 

відкрило 16 відділень; Лубенське єпархіальне Спасо-Преображенське братство – 

25 відділень; Полтавське єпархіальне Свято-Макаріївське братство – 93 

церковнопарафіяльних братства; Чернігівське єпархіальне братство святого 

Михаїла, князя Чернігівського – 6 повітових відділень, яким підпорядковувалося 

1050 церковнопарафіяльних братства. 

Узагальнюючи відомості про систему органів управління братствами слід 

відзначити, що вищим органом усіх православних братств було загальне 

зібрання, у період між скликанням якого діяла рада, що виконувала всю поточну 

роботу. На посади голів єпархіальних братств єпархіальні архієреї призначали 

місцевих церковних ієрархів, у свою чергу церковнопарафіяльні братства 

очолювали парафіяльні священики. 
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Соціальна та статева приналежність членів рад братств відображала загальну 

картину складу братських організацій, де більшість становили чоловіки, а саме 

біле духовенство. Приємним винятком у цьому сенсі були нечисленні 

церковнопарафіяльні сестринські братства, які формували свій склад повністю 

або більшою мірою за рахунок жінок. 

Ступінь матеріальної забезпеченості православних братств Лівобережної 

України коштами та майном різнилася та часто залежала від наявності заможних 

благодійників у членах братства. Тому єпархіальні та церковнопарафіяльні 

братства практично постійно знаходилися в пошуках збільшення бюджету.  
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РОЗДІЛ 3 

РЕЛІГІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВ 

 

3.1. Підтримка розвитку шкільної освіти 

 

Одним із головних напрямів діяльності православних церковних братств 

Лівобережної України була релігійно-просвітницька робота, мета якої полягала у 

вихованні підростаючого покоління та дорослого населення в православних 

традиціях. Тому просвітницька робота братств тісно пов’язувалася з 

місіонерством, часто її доповнювала або навіть заміняла. 

Одним із засобів реалізації релігійно-просвітницької мети братств виступала 

підтримка розвитку шкільної справи. Варто відзначити, що церковні школи 

отримували фінансування з офіційних та приватних джерел, зокрема від 

Святійшого Синоду, парафіяльних церков та монастирів, від волосних та 

сільських громад, від благодійників, від губернського та повітових земств. Певні 

кошти надходили також від православних церковних братств. 

Так однією з пріоритетних цілей Полтавського єпархіального Свято-

Макаріївського братства, відповідно до § 2 Статуту, визначено «сприяння 

морально-релігійній освіті народу» [265, с. 120]. Серед численних засобів 

досягнення даної мети у § 3 Cтатуту визначено наступні: «Сприяння відкриттю 

церковнопарафіяльних шкіл (далі ЦПШ – В. С.), шкіл грамоти та церковно-

учительських шкіл, керівництво навчанням у них, сприяння їх потребам та 

відшукання коштів (для їх діяльності – В. С.)» [265, с. 120 – 121]. 

Згадані положення Статуту могли бути реалізовані завдяки існуючим у 

Російській імперії нормативно-правовим актам, що дозволяли здійснювати 

управління церковними школами в губернії місцевим єпархіальним братствам. 

Так, відповідно до § 22 «Правил о церковно-приходских школах» від 

13 червня 1884 р., раді єпархіального братства за дозволу єпархіального архієрея 
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могла передаватися компетенція єпархіальної училищної ради [57]. Зокрема дані 

правомочності були передбачені в примітці до § 3 Статуту Полтавського 

єпархіального братства. Відповідно до останньої, Раді Братства мали 

передаватися всі повноваження Полтавської єпархіальної училищної ради, а її 

повітові відділення перейменовувалися на повітові відділення Братства [265, 

с. 121]. Це право реалізовувалося від 15 березня 1891 р., коли вийшло рішення за 

№ 1646 єпископа Полтавського та Переяславського Іларіона до видання, 

затвердженого імператором «Положение об управлении школами церковно-

приходскими и грамоты ведомства православного вероисповедания» (від 

9 лютого 1896 р.). Протягом даного періоду Раді Полтавського єпархіального 

братства (до складу якої увійшли члени Полтавської єпархіальної училищної 

ради) належало управління церковними школами єпархії. Однак навіть після 

відновлення самостійної діяльності Полтавської єпархіальної училищної ради у 

1896 р. членів Ради Братства продовжували запрошувати на її засідання із правом 

дорадчого голосу [64, с. 1145 – 1146]. 

Період, коли Полтавське єпархіальне братство керувало церковними 

школами єпархії, відзначився швидким зростанням їх чисельності. Так у 1890 –

 1891 навчальному році (далі н.р. – В. С.) загальна кількість шкіл становила 

226 ЦПШ та 164 шкіл грамоти, в яких навчалася 12 771 дитина. Через п’ять років, 

у 1895 – 1896 н.р., функціонувало вже 376 ЦПШ та 544 школи грамоти, в яких 

навчалося 29 428 дітей [64, с. 1146]. 

Крім дистанційного управління церковними школами, Рада Братства 

відправляла своїх членів у відрядження для ревізії їх діяльності на місці. З цією ж 

метою Рада постановою від 4 лютого 1894 р. заснувала посаду єпархіального 

спостерігача церковних шкіл [64, с. 1148]. До кола повноважень спостерігача 

входила перевірка стану навчально-виховного процесу, а також господарської 

частини функціонування церковних шкіл. 

Із метою підвищення кваліфікації вчителів церковних шкіл Рада 

Полтавського єпархіального братства організовувала педагогічні курси. Так у 

м. Хоролі з 16 листопада – по 1 грудня 1893 р. проходили короткотермінові 
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педагогічні курси. Також Рада надавала фінансову допомогу у проведенні 

аналогічних курсів у Гадяцькому, Зіньківському, Прилуцькому, Хорольському, 

Костянтиноградському, Полтавському повітах, які відбулися у 1897 – 1898 рр. 

[64, с. 1150 – 1151]. 

Протягом 1891 – 1896 рр. Полтавське єпархіальне братство було не лише 

розпорядником державних коштів чи, наприклад, надходжень від сільських 

громад, які зараховувалися на баланс Братства, але також виділяло на шкільну 

справу власні прибутки. Так Рада єпархіального Братства надавала матеріальну 

допомогу на будівництво, ремонт та оренду шкільних приміщень, виписувала за 

свій рахунок підручники та іншу навчальну літературу, сплачувала кошти за 

пересилку книг, придбаних за рахунок Училищної ради при Святійшому Синоді 

тощо. Варто зауважити, що для успішної діяльності церковних шкіл важливе 

значення відігравала фінансова підтримка їх вчителів, яку від початку своєї 

діяльності надавало Полтавське єпархіальне братство. 

Цілком узгоджувалося з цілями Полтавського єпархіального братства 

піклування про задоволення матеріальних потреб бідних учнів середніх 

релігійних навчальних закладів, що визначено як завдання діяльності Братства у 

§ 5 Статуту [265, с. 122]. Відповідно до даного положення Статуту, Полтавське 

єпархіальне братство допомагало деяким студентам та абітурієнтам здобути 

середню та вищу релігійну освіту. Впродовж 1893 – 1897 рр. Братство надало 

допомогу загальним розміром 200 руб. в оплаті за навчання та проживання 4 

особам, які у різний час навчалися в Московській та Київській духовних 

академіях [155, с. 541; 218, с. 622; 219, с. 616; 220, с. 853]. 

Зокрема за перші 10 років існування Братство виділило на церковні школи 

19 883,02 руб. [64, с. 1151 – 1152]. Витрачені гроші розподіляються за статтями 

видатків наступним чином: 1. Витрати на шкільні приміщення – 6332 руб. 

2. Допомога вчителям шкіл – 7658 руб. 3. Організація короткотермінових 

педагогічних курсів – 677,62 руб. 4. Витрати на книги для шкіл – 1564,21 руб. 

5. Витрати на ревізію шкіл членами Ради Братства – 241,13 руб. [64, с. 1152]. 

6. Канцелярські витрати та виплата службовцям – 3410,06 руб. За дані 10 років за 
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допомогою Полтавського єпархіального братства забезпечувалися (видано гроші 

на будівництво, оренду, ремонт) приміщення для 32 церковних шкіл та постійно 

утримувалася Погорільська ЦПШ Золотоноського повіту [64, с. 1153 – 1154]. 

Протягом наступних 6 років на допомогу церковним школам Полтавської єпархії 

із братських коштів виділено 19 492,79 руб. [102, с. 1028]. 

Шкільною справою також опікувалися церковнопарафіяльні братства 

Полтавського єпархіального братства. Їх діяльність регулювалася 

«Руководственными правилами для православных церковно-приходских братств 

в Полтавской епархии». Серед церковнопарафіяльних братств Полтавської 

губернії найактивніше виявили себе наступні: 

–  Богородице-Казанське братство при Троїцькій церкві м. Нових Санжар 

Кобеляцького повіту відкрито 26 вересня 1893 р. Головною метою Братство 

поставило «сприяння відкриттю та піклуванню за церковнопарафіяльною або 

школою грамоти». У 1897 р. воно виділило для завершення будівництва будинку 

священика 250 руб., завдяки чому звільнилося приміщення, в якому спочатку 

розмістилася школа [155, с. 518]. У 1899 р. Братство видало для будівництва 

нового приміщення церковної школи 500 руб. (загалом приміщення школи 

коштувало 1100 руб.) [61, с. 852]. 

–  Братство при Покровській церкві с. Старого існувало завдяки піклуванню 

братчиків – парафіяльного священика Комарецького М. та церковного старости 

Коропа А. На кошти Комарецького М. у 1894 р. відкрилася та утримувалася 

школа грамоти для дівчат, в якій навчалося 19 учениць. У школі безкоштовно 

працювали псаломщик Михайличенко С. з дружиною [219, с. 629 – 630]. 

–  Свято-Троїцьке братство при Троїцькій церкві м. Полтави у 1895 р. в 

орендованому приміщенні відкрило ЦПШ, на утримання якої братчики 

постановили виділяти половину членських внесків. Через півроку членкиня 

Братства, вдова купця Верчакова П., пожертвувала на будівництво власного 

приміщення для школи 2000 руб. Землю під школу на церковно-причтовому 

дворі Троїцької церкви подарував братчик Колесников Л. [160, с. 744]. Братство 

також допомагало організувати друге приміщення школи для хлопчиків та 
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забезпечувало обидві школи меблями, навчальними посібниками, виплачувало 

допомоги вчителям [185, с. 215]. Також Братство забезпечувало новим одягом 

учнів церковних шкіл. До Великодня 1898 р. нове літнє вбрання подаровано 

20 учням та ученицям церковних шкіл [164, с. 838]. Неодноразово до Різдвяних 

свят для учнів шкіл організовувалася ялинка, для чого лише у 1903 р. із братських 

сум виділено близько 60 руб. [161, с. 614]. Таким чином, за перші 10 років 

діяльності Свято-Троїцьке братство виділило на допомогу церковним школам 

3689,47 руб. [185, с. 215]. Згодом лише у 1915 р. воно виплатило на капітальний 

ремонт опікуваної ним чоловічої ЦПШ 3000 руб. [7, арк. 17; 159, с. 325]. 

–  У 1895 р. приміщення для школи збудувало братство при Чудо-

Михайлівській церкві с. Пищиків Золотоноського повіту. 

–  Братство імені Нерукотворного Образу в с. Катеринівці 

Костянтиноградського повіту на організацію шкільного приміщення витратило 

727 руб. грошима та будівельними матеріалами, причому братчики власноруч 

виконували будівельні роботи. Крім того, голова Братства священик 

В. Ващинський на власні кошти забезпечив школу книгами та навчальним 

приладдям [268, с. 149 – 150]. 

Більша частина братств відкривали школи в орендованих приміщеннях чи 

видавали кошти на щорічну допомогу та утримання вчителів, на ремонт шкільних 

приміщень, придбання книг тощо. Миколаєвське братство м. Ліплявого 

Золотоноського повіту у 1893 р. в орендованому приміщенні відкрило школу та 

повністю забезпечувало її утримання [218, с. 641]. Казанське братство м. Нових 

Санжар Кобеляцького повіту щорічно видавало допомогу місцевій школі 

розміром не менше, ніж 50 руб. Крім того, воно безкоштовно забезпечувало 

найбідніших учнів книгами та письмовим приладдям, а іншим учням продавало 

його по значно зниженій ціні [268, с. 150]. 

У різний час сестринське Братство імені Божої Матері «Троєручиці» при 

Самсонієвському храмі біля так званої Шведської могили (нині с. Яківці на 

околиці м. Полтави – В. С.) утримувало за свої кошти у гуртожитку 

Самсонієвської церковнопарафіяльної школи від двох до п’яти бідних учнів цієї 
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школи [155, с. 536; 161, с. 616]. Ще двох учнів даної школи Сестринство тривалий 

час забезпечувало одягом та взуттям [155, с. 536]. У 1901 – 1902 рр. Сестринство 

сплачувало за право навчання учня Києво-Подольського духовного училища, 

колишнього підопічного Самсонієвської церковнопарафіяльної школи 

Сермановоського А. [162, с. 1013], виділяючи щорічно за цією статтею 25 руб., 

при чому ще 25 руб. сплачувалися із особистих коштів єпархіального архієрея, 

який був покровителем Сестрицтва [232, с. 921]. 

Таким чином, про церковні школи турбувалася більшість 

церковнопарафіяльних братств Полтавського єпархіального братства. Деякі з них 

відкрили та утримували власні шкільні приміщення. Однак більшість не мала 

власних шкільних приміщень, тому зазвичай їх підтримка полягала у сплаті 

витрат за опалення школи, утримання прислуги, придбанні навчальних 

посібників, рідше – у матеріальній допомозі учням. 

Певний час церковні школи Лубенського повіту знаходилися у віданні 

Полтавського Свято-Макаріївського та Лубенського Спасо-Преображенського 

єпархіальних братств. Перше завідувало школами, які відкривалися єпархіальним 

керівництвом, а друге – всіма іншими за умови заснування в парафії, де існувала 

школа, відділення Лубенського єпархіального братства [190, с. 20 – 21]. Із огляду 

на те, що таке подвійне керування на практиці викликало труднощі, єпархіальний 

архієрей, починаючи із 12 жовтня 1893 р., передав управління всіма церковними 

школами повіту виключно Спасо-Преображенському братству [190, с. 21]. Таким 

чином, Розпорядчий відділ Ради Лубенського єпархіального братства замінив 

Лубенське повітове відділення єпархіальної училищної ради. Дані повноваження 

Братства зазначено також у § 2 Статуту: «найближчим завданням братства є 

піклування про процвітання церковнопарафіяльних шкіл як у м. Лубнах, так і в 

Лубенському повіті» [237, с. 879]. 

Крім того, у день заснування Лубенського єпархіального братства, а саме 

10 грудня 1889 р., відкрито церковнопарафіяльну зразкову братську школу. На 

початку свого існування її відвідувало лише 7 хлопчиків [13, арк. 16], однак у 



90 

 

1900 – 1901 навчальному році (далі н. р. – В. С.) кількість учнів зросла до 72 осіб. 

[93, с. 769]. У 1892 р. при школі утворено братська бібліотека [86, с. 964]. 

Члени Лубенського єпархіального братства, так само як Полтавського, 

систематично перевіряли діяльність ЦПШ повіту. Під час однієї такої перевірки у 

1889 – 1890 н. р. члени Братства виявили, що більшість ЦПШ не відповідають 

своїй назві за рівнем освіти, який надається вчителями-псаломщиками [120, 

с. 795]. Тому вирішено відкрити учительську школу з бібліотекою при ній. Дану 

ініціативу реалізовано 9 січня 1894 р. 

Відповідно до «Устава Лубенской братской учительской школы» її метою 

визначено підготовку псаломщиків, які водночас могли бути вчителями ЦПШ та 

шкіл грамоти Полтавської єпархії (§ 1). Школа розміщувалася у старій будівлі 

Лубенського духовного училища [259, с. 219]. Тривалість навчання у школі 

спочатку складала 2 роки, а згодом 3 роки. Останній рік відводився для 

практичних занять у зразковій братській ЦПШ. Право вступу мали семінаристи, 

які не закінчили навчання у Полтавській духовній семінарії, та випускники 

Лубенських ЦПШ (§ 7) [238, с. 338] у віці від 15 до 18 років. У 1894 – 1895 н. р. у 

школі навчалося 56 учнів [88, с. 1000 – 1001], у 1901 – 1902 н. р. – 89 учнів. 

Учительська школа утримувалася на кошти Святійшого Синоду, Лубенського 

Спасо-Преображенського братства та духовенства Полтавської єпархії. 

При братській учительській школі у м. Лубнах із 1894 р. щорічно 

проводилися педагогічні курси та курси церковного співу, які відбувалися у 

червні–липні та тривали від трьох тижнів до місяця. Матеріал програми курсів 

розподілено відповідно до стандартного розкладу уроків у двокласній ЦПШ [131, 

с. 80]. Курсистам викладалися зразкові уроки, крім того, ними самими 

проводилися тренувальні уроки [131, с. 87]. Заняття відбувалися у будні дні та 

тривали близько 10 год. Динаміка відвідування курсів виглядає наступним чином: 

у 1894 р. курсистами було 59 осіб, в 1895 р. – 57 осіб, 1896 р. – 66 осіб, 1899 р. – 

78 осіб [226, с. 1047]. 

Лубенське єпархіальне братство видавало своїм відділенням (училищним 

братствам) із метою організації церковних шкіл безповоротні допомоги та 
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позики. Дані позики Братство видавало з власних коштів, а також із коштів, 

наданих почесним членом Братства, Обер-прокурором Святійшого Синоду 

Побєдоносцевим К. Останній у 1893 р. надав для позик 500 руб. [86, с. 965]. За 

перші 10 років роботи Братство видало безповоротних допомог на шкільну 

справу загальним розміром 2414,40 руб. Крім того, 5687,06 руб. надано братській 

учительській школі та зразковій братській ЦПШ при ній. Безвідсоткових позик 

училищним братствам надано у розмірі 2820 руб. [226, с. 1048]. 

Відповідно до § 1 «Устава отделений Лубенского Спасо-Преображенского 

братства», відділення (училищні братства) Лубенського єпархіального братства 

відкривалися виключно в тих парафіях Лубенського повіту, де існували церковні 

школи. Таким чином, згідно з § 3 Статуту, «головна мета училищних братств 

полягала в відшуканні коштів для матеріального забезпечення та успіху 

церковної школи та шкіл грамоти в межах парафії (на хуторах)» [235, с. 459]. 

Усі училищні братства спрямовували свою роботу на церковні школи – на 

будівництво приміщень (Губське братство, Лукське, Хорошковське, 

Литвяковське), ремонт (училищні братства с. Вищий Булатець, с. Рудка, 

с. Стукаловка, с. Черевки), опалення, оренду, постачання церковних шкіл 

необхідними начальними предметами, утримували шкільних сторожів, деякі 

видавали винагороду учителям (Губське, Яблонівське, Нижчебулатецьке, 

Литвяківське братства) тощо. 

Лише за перші 10 років існування Лубенського єпархіального братства його 

відділеннями витрачено на організацію шкіл 8734,10 руб. Крім того, неможливо 

підрахувати грошовий еквівалент матеріальних пожертв братчиків землею під 

приміщення шкіл, будівельним матеріалом, особистою працею [226, с. 1049]. У 

1899 р. в Лубенському повіті, поділеному на 71 парафію, діяло 78 церковних шкіл 

(40 ЦПШ, 38 шкіл грамоти), із них власне братських налічувалося 37 (24 ЦПШ та 

13 шкіл грамоти). Всі братські ЦПШ мали свої шкільні приміщення, і лише 

2 школи грамоти їх не мали [226, с. 1049 – 1050]. У звіті за перше десятиліття 

діяльності Лубенського єпархіального братства відзначалося, що братські 

церковні школи значно краще забезпечені, ніж інші школи повіту [226, с. 1051]. 
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Щодо допомоги церковним школам братствами Чернігівської та Харківської 

губерній, то вона мала значно скромніші обсяги порівняно із діяльністю братств 

Полтавської губернії. 

У першому статуті Чернігівського єпархіального братства імені святого 

Михаїла, князя Чернігівського, допомога школам як мета діяльності не вказана. 

До 1895 – 1896 братського року (далі бр. р. – В. С.) взагалі відсутні дані про 

витрати Чернігівського єпархіального братства на шкільну справу. Проте згодом 

Братство почало допомагати відкриттю нових та підтриманню функціонування 

існуючих церковних шкіл у місцевостях, де поширювалося православне 

сектантство, старообрядницькі та протестантські деномінації. 

Лише два відділення Чернігівського єпархіального братства, які знаходилися 

у повітах із високою концентрацією старообрядницького населення, опікувалися 

церковними школами. Так Новозибківське відділення Чернігівського 

єпархіального Братства мало власну жіночу ЦПШ при Чудо-Михайлівській 

церкві м. Новозибкова. Воно здійснювало дрібні витрати на утримання школи, 

виплачувало заробітну плату вчительці та сторожу тощо. У 1897 – 1898 бр. р. 

збудовано власне приміщення для школи вартістю 1640,37 руб. (до того школа 

знаходилася у причтовій будівлі парафіяльної церкви) [144, с. 222]. У 1898 –

 1899 бр. р. у школі навчалося 65 дівчаток (51 дитина православних батьків та 14 

дітей старообрядців) [137, с. 94]. Стародубське відділення братства піклувалося 

про утримання єдиновірних шкіл, яких у 1898 – 1899 бр. р. було п’ять – дві 

Воронковські, Лужковська, Єліонська та Новомлинська. 

У 1914 р. при Чернігівському єпархіальному братстві створено Комітет із 

завідування практичною школою дитячої сільськогосподарської праці. Метою 

школи визначено «давати дітям, які залишаються в літній час з тих чи інших 

причин без нагляду, корисне заняття та привчити їх до праці» [45, с. 41]. Школа 

була організована у м. Чернігові, а саме при Троїцько-Іллінському монастирі, 
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яким виділено ділянку землі на Болдиних горах
3
 під город, плодовий розплідник 

та сад для навчання учнів. За час навчання діти отримували в школі теоретичні та 

практичні знання про основні сільськогосподарські культури, які зростають у 

даному регіоні. До школи приймалися хлопчики у віці від 8 до 14 років. Кожна 

дитина мала на городі свою грядку, на якій вирощувала для себе овочі. Школа 

утримувалася на кошти, які видавалися Братством, Троїцько-Іллінським 

монастирем, іншими закладами та завдяки допомозі від приватних осіб [45, 

с. 41 – 42]. 

Згідно з постановою Ради єпархіального Братства, школа розпочала свою 

роботу 16 квітня 1915 р. У день урочистого відкриття до школи записалося 40 

учнів [114, с. 2]. Керівником школи обрано інспектора сільського господарства у 

Чернігівській губернії К. Тархова [45, с. 43]. 

Деякі церковнопарафіяльні братства, які підпорядковувалися Чернігівському 

єпархіальному братству, піклувалися про розвиток ремісничих шкіл. Наприклад, 

школа чоботарства при Городищенському церковнопарафіяльному братстві, в 

якій навчалися переважно сироти або діти бідняків. Братство сплачувало послуги 

чоботаря, який навчав дітей, а також забезпечувало необхідним інвентарем та 

матеріалом для навчання [45, с. 142]. 

Статут Харківського єпархіального Озерянського братства від 1904 р. у § 1 

передбачав основною метою релігійно-просвітницьку діяльність. Однак на 

практиці підтримка церковних шкіл Харківським єпархіальним братством не 

здійснювалася. 

Підпорядковане Харківському єпархіальному братству Покровське братство 

м. Старобілля Старобільського повіту (відкрите 30.08.1895 р.) надавало фінансову 

допомогу церковним школам. Із щорічних звітів Старобільського братства за 

1901 – 1903 рр. отримуємо деяку інформацію про даний напрям його діяльності. 

За цей період безкоштовно видано шкільне приладдя для 21 церковної школи 

                                                 
3
 Болдині гори – історична місцевість у м. Чернігові (Новозаводський район) на 

правому березі р. Десни – В. С. 
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вартістю 357,82 руб. У 1902 р. із братської бібліотеки пожертвувано до 

Старобільської бібліотеки 1-го благочинницького округу, церковнопарафіяльних 

шкіл та Олександрівської гімназії м. Старобілля десятки книг, журналів та різних 

брошур [222, с. 500]. 

Іншим православним братством Харківської єпархії, яке намагалося 

допомагати церковним школам, було Білопільське братство ревнителів віри та 

церкви православної імені Пресвятої Богородиці. Воно відкрите 23 липня 1895 р. 

за ініціативи єпархіального архієрея Амвросія з причини «поширення у 

наближених до м. Білопілля місцевостях великої кількості пашковців, штундистів 

та толстовців» [104, с. 374]. Центральною задачею Братства визначено допомогу 

місцевій церковній школі. У 1895 – 1896 бр. р. Братством придбано теплий одяг 

для двох бідних селянських хлопчиків с. Павловок Сумського повіту, які 

припинили відвідувати школу через відсутність вбрання [121, с. 635]. На кошти 

Братства утримувався при ЦПШ с. Павловок учитель, якому щомісячно Братство 

виплачувало 20 руб. [70, с. 222; 30, арк. 8]. 

Отже, кошти, які виділяли православні братства Лівобережної України, 

становили лише невеликий відсоток від загального розміру фінансових 

надходжень на користь церковних шкіл. Однак завдяки діяльності православних 

церковних братств відкривалося та фінансувалося утримання десятків церковних 

шкіл, братства забезпечували школи навчальною літературою, а учням надавали 

матеріальну допомогу (шляхом оплати утримання в гуртожитках, одягом та 

взуттям, книгами та навчальним приладдям тощо), організовували педагогічні 

курси для вчителів. Крім того, Полтавське та Лубенське єпархіальні братства, які 

серед аналогічних братств регіону відзначалися найбільш продуктивною 

діяльністю у сфері релігійної освіти, впродовж певного періоду здійснювали 

організаційно-управлінські функції стосовно церковних шкіл своєї єпархії. Варто 

зауважити, що для успішної діяльності церковних шкіл важливе значення 

відігравала фінансова підтримка їх вчителів, яку здійснювали православні 

церковні братства Лівобережної України. 
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3.2. Організація народних читань 

 

Проблема народних читань як організаційної форми позашкільної освіти в 

другій половині XIX ст. спричинила активну дискусію. Так на початку 1860-х рр. 

з’явилася так звана «теорія морального впливу» на громадську думку, зміст якої 

полягав у тому, щоб перетворити пресу в провідника урядових поглядів [335, 

с. 37]. На практиці дана теорія не дала бажаних результатів, але в майбутньому 

державні діячі намагались використати основні постулати цієї теорії. 

Організовувалось багато видань книг для народу, обговорювалася їх тематика та 

жанри. Використовували в своїй діяльності згаданий засіб просвітницької 

діяльності також православні братства Лівобережної України. 

Як неодноразово зазначалося вище, на території Лівобережної України діяло 

чотири братства, які мали статус єпархіальних. Усі вони в різний час займалися 

проведенням публічних читань. 

Полтавське єпархіальне Свято-Макаріївське братство з 9 грудня 1890 – по 

14 квітня 1891 р. проводило релігійно-моральні читання в Хрестовій церкві 

архієрейського будинку м. Полтави [62, с. 1024 – 1027]. Потім їх проведення 

припинилося через брак ініціативи з боку братчиків. Народні релігійно-моральні 

читання Полтавського єпархіального братства відновлено лише в 1915 р., коли 

обрано комісію для їх організації в м. Полтаві. Крім цього, Рада Братства 

піклувалася про організацію народних читань в інших містах губернії. Так у 

м. Лубнах, м. Переяславі та м. Ромнах утворено спеціальні комісії, які мали 

ініціювати проведення читань [159, с. 316]. 

Церковнопарафіяльні братства також проводили релігійно-моральні читання 

для народу [159, с. 323]. За звітними даними, на постійній основі читання 

організовувалися наступними церковнопарафіяльними братствами, які 

підпорядковувалися Полтавському єпархіальному братству: Свято-Троїцьким 

м. Полтави, Свято-Михайлівським с. Денег Золотоноського повіту, 

Нерукотворного Образу с. Катеринівки Костянтиноградського повіту, 

Богородице-Покровським м. Пирятина тощо. Велика частина 
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церковнопарафіяльних братств проводили релігійно-моральні читання з більшою 

або меншою періодичністю. Так лише протягом 1914 р. загальна кількість читань 

для народу, організованих церковнопарафіяльними братствами Чернігівського 

єпархіального братства, досягнула цифри 8268 [45, с. 28]. 

Друге єпархіальне братство Полтавської єпархії – Лубенське єпархіальне 

Спасо-Преображенське братство, починаючи із відкриття у 1889 р., щорічно 

організовувало народні читання [86, с. 964]. 

Чернігівське єпархіальне братство святого Михаїла, князя Чернігівського, 

розпочало проводити читання у 1897 р. у церкві Єлецького монастиря, при якому 

воно створено [146, с. 29]. Після реорганізації в 1911 р. при Братстві також 

засновано Комітет із ведення релігійно-моральних читань для народу. В 1915 р. 

Єпархіальний будинок імені Миколи II, де знаходився Комітет, закрито з мотивів 

ведення воєнних дій, відповідно читання не проводилися. Лише на початку 

1916 р., коли про «надзвичайно корисну релігійно-просвітницьку та благодійно-

патріотичну діяльність» Чернігівського єпархіального братства стало відомо 

верховному воєнному командуванню, тоді зроблено розпорядження про 

відновлення читань в Єпархіальному будинку [9, арк. 134]. 

Крім цього, наявні дані про організацію релігійно-моральних читань 

Ніжинським, Стародубським, Клинцівським та Новозибківським відділеннями 

Чернігівського єпархіального братства починаючи з 1894 р. [138, с. 525 – 529]. 

Вони організовувалися в даних повітових міста, деяких містечках та сільській 

місцевості. 

Стостовно народних читань, які здійснювало Харківське єпархіальне 

братство, відомо наступне. На зібранні духовенства м. Харкова прийнято рішення 

про проведення релігійно-моральних читань у всіх міських храмах під 

керівництвом Братства. Починаючи із 1904 р., згадане рішення систематично 

виконувалося [126, с. 964]. Упродовж перших кількох років існування Харківське 

єпархіальне братство поширювало свою діяльність виключно на м. Харків та 

Харківський повіт. Однак з 1906 р. його відділення організовували народні 

читання у всіх повітових містах Харківської губернії [48, с. 23]. 
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Варто відзначити, що релігійно-моральні читання для народу розкривали 

основи християнської етики та віровчення Російської православної церкви, 

пояснювали зміст церковного богослужіння, обрядів та таїнств. Також темами 

для читань обиралися житія святих, витяги із річного циклу євангельських і 

апостольських читань та їх пояснення, розповіді з Біблії, історії християнської та 

Російської православної церкви. Деякі читання були присвячені шкідливості 

алкоголізму [338], протидії хуліганству, бажаності припинення робіт, зокрема 

торгівлі, у недільні дні та православні свята тощо. Окремою серією читань йшли 

так звані «Палестинские чтения», що містили відомості про географію, історію та 

сучасні події в Палестині, а також про вшановувані християнською церквою 

місцеві святині тощо. 

Завдяки широкій тематиці, читання використовувалися задля реалізації 

різноманітних цілей братств. Зокрема, вони розглядалася як превентивна міра 

проти збільшення кількості неофітів православних і протестантських деномінацій 

та сект, тобто мали місіонерський характер. Крім того, завдяки читанням 

поширювалися ідеї самодержавства та російського імперського патріотизму. 

Братчики читали короткі курси чи присвячували окремі лекції історії Російської 

імперії. Тому проведення публічних читань, як і створення самих братств, 

заохочувалося єпархіальною та державною владою [4, арк. 2]. Загалом у 

всепідданнійшому звіті Обер-прокура Святішого Синоду за 1911 – 1912 рр. 

зазначалося, що братства піклуються про «охорону та підтримання національно-

російських начал» [41, с. 206]. 

Так під час Першої російської революції 1905 – 1907 рр. православні 

церковні братства Лівобережної України проводили читання з антиреволюційним 

змістом. Наприклад, у 1905 р. Конотопське відділення Чернігівського 

єпархіального братства звітувало, що «братства вели позабогослужбові бесіди, на 

яких […] заспокоювали суспільство стосовно всіляких політичних тривог» [111, 

с. 438]. Так само Новозибківське відділення повідомляло, що завдяки народним 

читанням воно внесло «свою […] частку в справу здорового відношення до 

сучасних політичних рухів, яке утримало корінних жителів м. Новозибкова від 
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приєднання до нових крайніх політичних партій» [111, с. 440]. У 1906 р. 

Стародубське відділення вищеназваного Братства піклувалося про те, щоб всі 

парафіяльні священики в проповідях заперечували «неправильні думки із питань 

релігійних та політичних» [134, с. 296 – 297]. Читання на антисоціалістичну 

тематику проводилися також Харківським єпархіальним братством, наприклад: 

«Социалистические идеалы будущего перед судом религии и здравого смысла» 

(17.02.1907 р.), «Социализм и христианство в их взаимоотношениях» 

(29.01.1912 р.), «Воздушные замки и действительность (социализм и социальная 

этика)» (8.02.1915 р.) тощо. 

Тематика читань могла підлаштовуватись під нагальні потреби населення. 

Так у зв’язку із веденням воєнних дій під час Першої світової війни лікарські 

препарати значно подорожчали або зникли із вільного продажу. Тому 

Чернігівське єпархіальне братство поширювало деякі знання із народної 

медицини. Так 24 червня 1916 р. на прохання братчиків уповноваженим 

департаменту Міністерства хліборобства південно-західного району Російської 

імперії Ільїним В. у м. Чернігові виголошено публічну лекцію щодо заготівлі 

дикорослих лікарських рослин [98, с. 2 – 3]. 

Кілька разів народні читання Комітету із ведення релігійно-моральних 

читань для народу при Чернігівському єпархіальному братстві поповнювалися 

темами про Першу світову війну, про діяльність Російського Товариства 

Червоного Хреста та самого Братства щодо допомоги хворим та пораненим 

воїнам російської армії [45, с. 89 – 90]. 

З огляду на те, що серед населення поширювалися пацифістські настрої, 

Рада Полтавського єпархіального братства з дозволу єпархіального архієрея 

шляхом друку в «Полтавских епархиальных ведомостях» запрошувала 

духовенство єпархії під час богослужінь та позабогослужбових читань, 

відправлення треб у парафіян виступати за продовження Першої світової війни до 

переможного завершення, апелюючи до імперського патріотизму та православної 

ідентичності підданих [159, с. 316]. 
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Зазвичай братства не проводили читання, тематика яких мала б тісний 

внутрішній зв’язок, адже слухацький склад не відрізнявся постійністю. Хоча, 

наприклад, Братство святого Дмитра, митрополита Ростовського, що існувало 

при Спасо-Преображенському монастирі в м. Новогород-Сіверського 

Чернігівської губернії, одне із трьох читань, які пропонувалися слухачам 

щонеділі протягом року, об’єнувало єдиним змістом. Наприклад, в 1892 бр. р. 

дані читання стосувалися викладу священної історії Старого Заповіту від 

створення світу до епохи царів. Богородице-Покровське братство м. Пирятина 

Полтавської губернії у 1906 – 1907 рр. провело 40 читань, які стосувалися 

церковної та світської історії, починаючи від часів Бориса Годунова до правління 

імператора Олександра III [163, с. 93]. 

Варто відзначити, що читання проводилися за подібною схемою. Керівні 

органи братств повідомляли про майбутні читання в різний спосіб. Наприклад, 

Рада Полтавського єпархіального братства про час та місце богословських читань 

наперед друкувала повідомлення в газетах «Полтавском вестнике» та 

«Полтавском голосе». Також для ознайомлення з їх змістом у цих газетах та/або 

окремими відтисками друкувалися конспекти або програми читань. Про всі 

релігійно-моральні читання, що проводилися в церквах м. Харкова, Рада 

Харківського єпархіального братства залишала оголошення в місцевих 

періодичних виданнях «Южный край» та «Губернские ведомости». 

Церковнопарафіяльні братства Харківського єпархіального братства могли 

розміщувати друковані оголошення з програмами та порядком читань у 

притворах церков [125, с. 3]. 

Приміщеннями для читань зазвичай слугували парафіяльні церкви та 

належні їм будівлі або церковнопарафіяльні школи. Також для цієї мети могли 

використовуватися приміщення адміністративних будівель, середніх навчальних 

закладів тощо. Так читання Лубенського єпархіального братства в різні роки 

проводилися в приміщенні духовного училища, братської учительської та 

зразкової шкіл, земської управи, комітету піклувальництва про народну 

тверезість [85, с. 300]. У теплий період року релігійно-моральні читання могли 
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проводитися під відкритим небом. Так Покровське братство с. Рунівщини 

Костянтиноградського повіту Полтавської губернії у 1898 р. організовувало 

читання на церковному погості [164, с. 846]. 

Братства намагалися розширювати слухацьку аудиторію своїх читань, 

проводячи їх також для робітничого класу. Так Харківське єпархіальне братство 

організовувало читання на території промислових підприємств. Під час першого 

засідання Братства, яке відбулося 3 лютого 1904 р., Рада Братства постановила та 

згодом почала проводити читання в м. Харкові на фабриці Гельферіх-Саде, біля 

товарної залізничої станції та на території паровозобудівного заводу [123, 

с. 1111]. Богодухівське відділення зазначеного Братства проводило читання в 

різних частинах повіту, особливо при великих економія [124, с. 21]. 

Незвичним місцем для проведення братських релігійно-моральних читань 

були в’язниці. Вищезгадане відділення Харківського єпархіального братства в 

м. Сумах організовувало читання в Сумському тюремному замку, а Богодухівське 

– у тюрмемному замку та арештному домі [124, с. 21]. Лубенське єпархіальне 

братство багато років підряд щонеділі проводило читання для ув’язнених у 

бібліотеці Лубенського тюремного замку [92, с. 932]. 

Часто перепоною для проведення читань могла бути відсутність належного 

приміщення. Для проведення читань церковнопарафіяльним братствам підходили 

будівлі земських шкіл, але організовувати в них читання можна було лише з 

дозволу повітових земських управ. Церковнопарафіяльні братства зазвичай 

зверталися до них, однак управи не завжди видавали цей дозвіл. У такому разі 

церковнопарафіяльне братство зверталося до посередництва ради єпархіального 

братства, яке зазвичай успішно вирішувало проблемне питання. Наприклад, 

Радою Чернігівського єпархіального братства в 1914 р. отримано дозвіл від 

Ніжинської земської управи на організацію читань радами церковнопарафіяльних 

братств с. Малої-Кошелівки та с. Дроздівки Ніжинського повіту Чернігівської 

губернії [45, с. 27]. 

Таким чином, спеціально організованих для читань приміщень, які б 

належали братствам, не існувало. Ситуацію намагалося змінити Чернігівське 
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єпархіальне братство шляхом будівництва народних будинків. Так у квітні 

1915 р. чернігівський єпархіальний архієрей звернувся до Ради Братства із 

пропозицією про організацію народних будинків у повітових містах та селах на 

зразок Єпархіального будинку імені Миколи II, який належав Чернігівському 

єпархіальному братству. Типовий народний будинок, крім різних установ 

єпархіального відомства, зокрема керівних органів відділень єпархіального 

братства та церковнопарафіяльних братств, мав вміщувати аудиторію для читань 

та концертів [9, арк. 139 – 139 (зворот)]. Рада Чернігівського єпархіального 

братства прийняла пропозицію єпархіального архієрея та звернулася до своїх 

відділень з закликом про організацію народних будинків. У тому ж 1915 р. 

відділення братства розпочали збір коштів з цією метою, однак реалізацію 

задуманого не вдалося завершити через воєнно-політичні події. 

Варто відзначити, що абсолютна більшість читань була безкоштовною для 

відвідувачів, однак деякі братства, щоб компенсувати частину видатків на їх 

проведення, встановлювали вхідну плату. Так Полтавське єпархіальне братство 

встановило плату за відвідування організованих ним богословських читань. 

Платними були місця лише у перших чотирьох рядах, ціна які коливалася від 

20 коп. до 50 коп. Проте виручених від читань грошей зазвичай вистачало на 

покриття не більше половини витрат Братства. 

Харківське єпархіальне братство, яке, починаючи з 1904 р., проводило так 

звані науково-богословські читання, у 1911 р. також встановило плату за місця, 

яка становила від 10 коп. до 50 коп. (згодом до 25 коп.). Щоправда, перед кожним 

читанням надавалося кілька безкоштовних місць для учнів релігійних навчальних 

закладів, учителів церковних шкіл та представників духовенства. Рада Братства 

мотивувала рішення про введення оплати тим, що «в зал читань дуже часто 

з’являлися люди, які не цікавилися читанням і не достатньо підготовлені до (його 

– В. С.) розуміння […]» [129, с. 5]. Відповідно плата за квитки мала 

дисциплінувати слухачів. До цього нововведення вхід на читання був 

безкоштовний, але за квитками та з пропозицією внести пожертву на користь 
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Червоного Хреста чи для утворення благодійного фонду Харківського 

єпархіального братства. 

Народні читання відбувалися в недільні та святкові дні між 16.00 та 18.00. 

Про читання оголошував парафіянам святковий церковний передзвін. Зазвичай 

братства намагалися організовувати читання тривалістю близько години, щоб 

втримати у напрузі слухацький інтерес. З цією ж метою читання 

супроводжувалися хоровим співом. Його виконували церковні чи учнівські хори 

церковнопарафіяльних шкіл, що залежало від того, де проходило релігійно-

моральне читання. Під час читань у м. Полтаві в районі Павленків та Подолу, 

організованих Радою Полтавського єпархіального братства, хори учнів обох шкіл, 

де відбувалися читання, декламували вірші, співали псалми та російські пісні, які 

мали викликати патріотичні почуття [159, с. 315]. Братство святого Дмитра, 

митрополита Ростовського, яке знаходилося у м. Новогород-Сіверську 

Чернігівської губернії, проводило народні читання в церквах на території 

місцевого Спасо-Преображенського монастиря. Тому розпочинав та завершував 

читання молитовний спів монастирського хору. Харківське єпархіальне братство 

для виконання під час богословських читань духовних концертів мало змогу 

запрошувати найкращі хори м. Харкова. Крім того, на початку та наприкінці 

кожного читання, які організовувалися братствами, читалися молитви. 

Підвищувало слухацький інтерес використання для ілюстрації читань 

зображень проекційного апарату або так званого «чарівного ліхтаря», який на той 

час вважався незвичним явищем для пересічного глядача. Тому завдяки 

використанню даного технічного засобу кількість зацікавлених відвідувачів на 

братських читаннях значно зростала. Так Лубенським єпархіальним братством у 

1901 – 1902 бр. р. придбано новий «чарівний ліхтар» вартістю 130 руб., тому 

майже всі читання супроводжувалися демонстрацією відповідних до теми 

зображень [84, с. 14 – 15]. 

З огляду на те, що проекційний апарат середньої якості коштував не менше 

40 – 50 руб., що було поза межами бюджету більшості церковнопарафіяльних 

братств, останні брали в позичку «чарівні ліхтарі» та зображення для них. Так 
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читання, організовані Радою Полтавського єпархіального братства в м. Полтаві, 

супроводжувалися «туманними картинами», які разом із проекторами надано 

місцевими школами, де проводилися читання [159, с. 315]. У 1914 р Рада 

Чернігівського єпархіального Братства доручила Комітету із організації народних 

читань вибрати «чарівний ліхтар» найбільш відповідної конструкції та 

рекомендувати його церковнопарафіяльним братствам для придбання. П’ять 

проекторів та зображень до них надано в тимчасове користування 

церковнопарафіяльним братствам [45, с. 28]. Всіх читань з «туманними 

картинами», організованих Чернігівським єпархіальним братством у 1914 р., 

проведено 394 (див. Додаток Р) [45, с. 29]. 

Під час читань поширювалася релігійна література, наприклад, листівки, 

брошури та книги видавництва Троїце-Сергієвої та Києво-Печерської лавр. 

Лекторами читань, які організовувалися радами єпархіальних братств, 

запрошувалися як братчики, так і інші особи, які належали до викладацького 

складу середніх релігійних навчальних закладів та кращі представники місцевого 

духовенства. Читання, які проводилися церковнопарафіяльними братствами, 

переважно проводили парафіяльні священики, а також диякони та вчителі 

церковних шкіл. Допомагати лекторам у проведенні читань могли вихованці 

місцевих духовних семінарій. Діяльну участь у релігійно-моральних читаннях, 

організованих Радою Харківського єпархіального братства в церквах м. Харкова 

та повіту, приймали вихованці старших класів Харківської духовної семінарії [49, 

с. 5]. 

Рівень оригінальності тексту проведених народних читань міг суттєво 

відрізнятися. Іноді читання складалися для конкретної аудиторії, як це частіше 

робили члени рад єпархіальних братств Лівобережної України, однак переважно 

готовий текст брався з таких журналів, як «Русский паломник», «Воскресный 

день», «Кормчий», «Отдых христианина», «Воскресный благовест», «Вестник 

трезвости», «Трезвая жизнь» тощо. Наприклад, читання Новгород-Сіверського 

братства святого Дмитра, митрополита Ростовського, велись по книгах та 

періодичних виданнях релігійно-морального змісту таким, як «Троицкие листки» 
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та Четья-Мінеї. Церковнопарафіяльним братством при Скорботнинській церкві 

богадільні Харківського міщанського товариства під час співбесід читалося житіє 

одного з шанованих святих із книги «Жития святых» архієпископа Чернігівського 

та Ніжинського Філарета (Гумілевського) чи авторства Дестуніс С. [49, с. 5]. 

Крім того, єпархіальні братства допомагали церковнопарафіяльним у 

проведенні ними читань. Полтавський єпархіальний архієрей видав резолюцію, в 

якій Полтавському єпархіальному братству пропонувалося «прийти на поміч 

священикам керівними порадами, складанням планів співбесід, статтями свого 

авторства, вказівкою найкращих посібників та керівництв для співбесід […]» [62, 

с. 1028]. Рада Братства доручила обраній 29 квітня 1890 р. на Загальних зборах 

Братства та затвердженій єпархіальним архієреєм Комісії «складати за 

необхідності список книг для церковнопарафіяльних бібліотек». У 1891 р. 

Комісія склала приблизний список книг (всього 53 назви), які рекомендувала 

духовенству для ведення богослужбових співбесід та народних читань, а мирянам 

для знайомства з питаннями релігії та моральності. У 1895 р. даний список 

розширено до 543 назв та надруковано в «Полтавских епархиальных ведомостях» 

[62, с. 1028 – 1029]. 

Деякі братчики, згідно згаданої вище резолюції єпархіального архієрея, 

друкували власні статті (наприклад, програми та зразки народних читань, 

ділилися власним досвідом позабогослужбових бесід) в «Полтавских 

епархиальных ведомостях» або рекомендували до друку у згаданому журналі 

статті інших періодичних видань [62, с. 1030]. 

Для ведення релігійно-моральних читань для народу, які проводилися в 

парафіях, Рада Полтавського єпархіального братства в 1896 р. видала, а 

єпархіальний архієрей затвердив «Руководственные правила о религиозно-

нравственных чтениях для народа в православных приходах Полтавской 

епархии». У них священики, на яких покладено відповідальність проведення 

читань, отримували вказівки щодо цілі читань, способів та місця їх проведення, 

рекомендовані книги та статті для читань тощо [62, с. 1029 – 1030]. 
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Братства проводили народні читання за спеціально розробленими планами. 

У них прописувалися тематика читань, графік їх проведення, тривалість, місце 

проведення, особа лектора тощо. Плани обов’язково затверджувалися 

єпархіальним архієреєм. Такі плани читань щороку складали члени рад всіх 

єпархіальних братств Лівобережної України. Плани для читань 

церковнопарафіяльних братств надавали настоятелі церков через благочинних на 

затвердження єпархіальному архієрею. Про проведені читання братствами велися 

записи в спеціальних журналах, де зазначалася тема, особа лектора та кількість 

проведених ними читань. Церковнопарафіяльні братства на основі цих журналів 

щороку звітували єпархіальному братству. 

Варто відзначити, що більшість народних читань припинялася на період 

проведення весняно-осінніх польових робіт. Причиною цього була та обставина, 

що в цей період не набиралося достатньої кількості слухачів, які переважно 

належали до селянського стану. Новгород-Сіверське братство святого Дмитра, 

митрополита Ростовського, яке одне з небагатьох впродовж 1891 – 1897 рр. 

проводило читання протягом року, у 1898 р. все ж вирішило їх переривати на час 

польових робіт [107, с. 132 – 133]. 

Кількість слухачів читань суттєво різнилася, на що могли впливати різні 

фактори: розмір та соціальний склад парафії, віддаленість будівлі, де відбувалося 

читання, несприятливі погодні умови, повторення теми читання чи низький 

рівень його підготовки тощо. Так чисельність слухачів народних читань 

Харківського єпархіального братства у м. Харкові та повіті у типовому 1912 –

 1913 бр. р. була наступною. У Скорботнинській церкві при Харківській 

міщанській богадільні середня кількість присутніх становила 200 – 500 осіб [50, 

с. 5], у Воскресенській церкві – 50 – 200 осіб, у Вознесенській церкві – 10 –

 40 осіб [49, с. 6]. Загалом у даному році читання проводилися у 16 церквах 

м. Харкова. Щодо 5 із них наявні дані про кількість відвідувачів, яка щоразу 

становила від 320 до 890 осіб. Таким чином, навіть неповні цифри свідчать про 

популярність подібних заходів серед частини міського населення м. Харкова. 
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Зазвичай у читаннях, які організовувалися єпархіальними братствами чи 

багаточисельними міськими церковнопарафіяльними братствами, приймало 

участь кілька сотень осіб. Так на читаннях Лубенського єпархіального братства 

зазвичай знаходилося 300 – 400 осіб [86, с. 964]. Читання Чернігівського 

єпархіального братства відвідувало від 150 [139, с. 250] до 700 осіб [45, с. 91]. 

Ніжинське відділення звітувало, що на 24 читаннях лише протягом 1898 бр. р. 

було присутніми більше 6000 слухачів [144, с. 221]. 

Представники інтелігенції часто скептично ставилася до релігійно-

моральних читань для народу через їх низький якісний рівень. Так в одному зі 

звітів церковнопарафіяльного братства при Харківській Різдво-Богородичній 

церкві зазначалося: «Внаслідок того, що дана парафія за своїм складом 

інтелігентна, позабогослужбові співбесіди відвідувалися лише одиницями» [49, 

с. 6]. З огляду на зазначену вище обставину, братства Лівобережної України 

проводили так звані богословські чи наукові читання, орієнтовані в першу чергу 

на інтелігентну публіку. Лекторами запрошувалися викладачі середніх релігійних 

навчальних закладів та кращі представники місцевого духовенства, які 

самостійно складали тексти читань. Останні мали релігійно-філософський 

характер та були більш складними для сприйняття непідготовленим слухачем. 

Наприклад, «Будда и его учение в связи с вопросом о счастье» [188, с. 1404], 

«Смысл жизни человека по произведениям Андреева, Соллогуба, Горького, 

Меттерлинка и решение его в христианстве», «Модернизм и евангельская идея 

личности» тощо [129, с. 8]. 

Прочинаючи із 1907 р., Полтавське єпархіальне братство систематично 

організовувало богословські читання в м. Полтаві. Ініціював їх проведення голова 

Ради Братства, протоієрей Лісовський Г. Кількість читань за рік становила від 4 

до 9, а кількість слухачів коливалася від 150 до 350 осіб. Переважно читання 

відбувалися в залі Маріїнської жіночої гімназії, яка безкоштовно надавалася 

Піклувальною радою гімназії. 

Богословські читання, організовувані Харківським єпархіальним братством, 

розпочалися в 1904 р. Ініціатором їх проведення виступив голова Братства, 
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єпископ Сумський Олексій (Дородніцин). За проханням Ради Братства міський 

голова безкоштовно надавав для читань зал Харківської міської думи. Протягом 

Великого посту
4
 Радою Братства зазвичай проводилося від 5 до 9 читань [123, 

с. 1115]. Хоча зал для читань завжди заповнювався слухачами, однак Рада 

Харківського єпархіального братства відзначила факт «індиферентного ставлення 

до читань зі сторони тієї частини суспільства, для якої читання переважно 

призначені, тобто для світської інтелігенції» [129, с. 5]. Богословські читання 

проводили також Вовчанське та Куп’янське відділення Харківського 

єпархіального братства [31, арк. 11; 124, с. 21, 23]. 

У віданні Ради Чернігівського єпархіального братства у 1911 – 1914 рр. 

знаходився Комітет із організації наукових читань, який 25 лютого 1914 р. 

переформовано в Релігійно-філософське товариство [45, с. 44]. Товариство, крім 

проведення наукових лекцій, поставило за мету слідкувати за тенденціями в 

науці, літературі та суспільно-політичному житті, «розкривати погляди […] 

антирелігійні та антиморальні та сприяти проведенню в свідомість суспільства 

Чернігівської єпархії істинних ідей православної віри та моральності» [45, с. 44]. 

Коли припинилося проведення читань, так само як інша діяльність 

православних церковних братств Лівобережної України, точно визначити не 

можливо. Наявні звіти Харківського єпархіального братства зокрема свідчать, що 

релігійно-моральні та богословські читання продовжувалися включно до 1917 р. 

[35, арк. 32]. Відсутність подальших даних, на нашу думку, можна пов’язати із 

революційними подіями 1917 – 1921 рр. 

Таким чином, як засіб реалізації релігійно-просвітницької мети 

православних церковних братств Лівобережної України, публічні читання мали 

ряд переваг:  

–   По-перше, вони залучали до слухацької аудиторії неписьменне доросле 

населення. Завдяки цьому православні церковні братства мали змогу поширювати 

православні цінності там, де не виявилися дієвими інші засоби, наприклад, 

                                                 
4
 Великий піст – піст, що триває 7 тижнів перед Великоднем – В. С. 
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братські бібліотеки з читальнями, книжкові склади та крамниці тощо. Релігійні 

читання для народу стали важливим культурним явищем у сільській місцевості. 

Вони сприяли підвищенню релігійно-освітнього та частково загальнокультурного 

рівня слухачів, серед яких більшість становили селяни, які не мали початкової 

освіти та не були грамотними. 

–  По-друге, проведення читання потребувало мізерних витрат, що робило їх 

доступними практично для кожного братства. Наприклад, церковнопарафіяльне 

Богородице-Покровське братство м. Пирятина, яке знаходилося у 

підпорядкуванні до Полтавського єпархіального братства, в 1909 р. провело у 

приміщенні місцевої ЦПШ 17 народних читань. Загальна сума витрат на їх 

підготовку та проведення становила лише 10,25 руб. [163, с. 93]. З іншого боку, 

на перепоні проведенню читань та співбесід могла стояти відсутність належного 

приміщення чи лектора. 

Отже, православні церковні братства Лівобережної України в другій 

половині XIX – на початку XX ст. створили розгалуджену мережу публічних 

читань, які проводилися єпархіальними братствами, їх повітовими відділеннями 

та церковнопарафіяльними братствами. Тематика лекцій стосувалася доволі 

широкого спектру питань, які мали культурно-освітній та морально-виховний 

характер. Тому можна ствердити, що публічні читання як одна із форм 

позашкільної освіти населення ефективно використовувалася православними 

церковними братствами Лівобережної України. 

3.3. Бібліотечна справа 

 

Одним із способів реалізації релігійно-просвітницької та місіонерської цілей 

діяльності православних церковних братств Лівобережної України стало 

заснування та підтримка бібліотек та читалень, а також складів для продажу чи 

безкоштовного розповсюдження книг, брошур, статей релігійно-морального 

змісту. 
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Бібліотеки як загального релігійно-морального спрямування, так і 

спеціалізовані місіонерські, відкривались при єпархіальних та 

церковнопарафіяльних братствах. Братчики також сприяли поширенню та 

вдосконаленню мережі церковних та бібліотек церковнопарафіяльних шкіл. 

Зацікавленість братств у розвитку бібліотечної справи є цілком зрозумілою. 

Адже питання доступної бібліотечної книги для більшості освіченого, але 

незаможного населення Лівобережної України у кінці XIX ст. дійсно було 

наріжним. На нашу думку, показовими є два наступні твердження. Полтавський 

та Переяславський єпископ Іларіон висловився під час огляду єпархії в квітні 

1894 р.: «Церковні бібліотеки є в достатній кількості при багатьох церквах, однак 

нема для читання народу простих книг та брошур […] Народ переважно мало 

втаємничений у початкові істини віри: […] наприклад, у деяких сільських 

церквах не могли пояснити, яка у них святкова ікона і навіть не могли назвати 

святителя Миколу, коли я показував на його ікону» [66, с. 241]. 

На малу чисельність церковних бібліотек єпархії та нагальну потребу їх 

поповнення вказував єпископ Чернігівський та Ніжинський Антоній (Соколов) у 

своїх розпорядженнях після огляду церков єпархії. Наприклад, у цитованій нижче 

його резолюції згадується про наступне: «При огляді церков увіреної мені єпархії 

протягом поточного року (1901 р. – В. С.), я вельми часто помічав мізерність 

бібліотек, весь склад яких обмежувався 20, 25, 30 книгами, а інколи навіть такої 

кількості у наявності нема» [60, с. 640]. Відмічалось також, що книги переважно 

виписувались у 1850 – 1860-ті рр., а пізніше церковні бібліотеки поповнювались 

погано. Далі преосвященний Антоній відмічає: «Як же пастир буде постійно 

навчати, якщо у нього самого під руками мало повчальних книг? Очевидно, є 

нагальна потреба в облаштуванні хороших церковних бібліотек» [60, с. 641]. 

Окрім того, церковні братства, через підтримувані ними бібліотеки, мали на 

меті боротьбу із сектантством та старообрядництвом. Останнє, із центром у 

Стародуб’ї, здавна було поширеним у Чернігівській єпархії. Представники 

релігійних менших проживали також у Харківські та, меншою мірою, 

Полтавській єпархії. 
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Зокрема єпархіальне керівництво покладало надії на сприяння Полтавського 

єпархіального Свято-Макаріївського братства у боротьбі зі штундистською 

сектою, представники якої кілька десятиліть тому з’явилися у кількох парафіях. У 

квітні 1894 р. від єпархіального преосвященного надійшла наступна пропозиція: 

«На жаль, […] у межах нашої єпархії останнім часом з’явились нові випадки 

навернення до штундистської секти. […] Тому наразі не лише місіонерська 

боротьба із відступниками, але і розвиток засобів для відмежування 

православного населення від навернення до штундизму. […] корисним та 

бажаним видається […] облаштування Братської бібліотеки із місіонерським 

відділом, облаштування якої прямо передбачено самим статутом Братства […]» 

[72, с. 650]. Дійсно, згідно п. 9 § 29 Статуту Полтавського Свято-Макаріївского 

братства передбачено: «[…] облаштування в м. Полтаві братської бібліотеки та 

сприяння облаштуванню церковних бібліотек, складів книг, ікон тощо в інших 

містах та селах Полтавської єпархії […]» [265, с. 129]. 

До складу Полтавської братської бібліотеки мали увійти: « а) журнали та 

найкращі наукові твори; б) різні релігійно-моральні книги та брошури для 

народу; в) спеціальна полемічна протиштундистська література» [72, с. 652]. 

Рада Братства дослухалася до пропозиції про відкриття братської бібліотеки 

та читальні при ній. Майже одразу організовано комісію з чотирьох членів Ради 

для роботи над створенням списку необхідних книг для церковних бібліотек [72, 

с. 655]. У 1891 р. Комісія склала приблизний список книг, однак він виявився 

неповним (лише 53 назви), а тому в 1895 р. спершу у черговому випуску 

«Полтавских епархиальных ведомостей» надрукувано, а потім окремим накладом 

передруковано «Указатель книг, рекомендованных Советом Свято-

Макарьевского братства для церковних библиотек и народного чтения» 

(543 назви) [62, с. 1029]. 

На початку 1896 р. Братство відкрило у м. Полтаві бібліотеку із читальнею 

по вул. Олександрівській (нині вул. Жовтнева – В. С.) недалеко від Стрітенської 

церкви. Бібліотека у будні дні працювала з 8 ранку до 7 вечора, а в недільні та 

святкові дні – з 12 до 4 години пополудні. Керівництво бібліотекою надано вдові 
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священика Ромашкевич Л. під наглядом члена Ради Братства, священика 

Бельговського І., потім – члена Ради Яновського І. [168, с. 645], а згодом – 

Нарцисова Д. Інший член Ради, протоієрей Лісовський Г., став укладачем правил, 

що регулювали видачу читачам книг із братської бібліотеки. У 1896 р. бібліотека 

братства вміщувала 401 том при 285 окремих найменуваннях книг; у 1897  –

 1898 рр. – 532 томи при 413 найменуваннях; у 1899 р. – 647 книг при 443 

найменуваннях [168, с. 645]; у 1900 р.— 699 томів при 460 найменуваннях [169, 

с. 795]; у 1901 р. – 836 томів при 543 найменуваннях [162, с. 1000]. Бібліотека 

поповнювалася  шляхом виділення Радою Братства книг із єпархіального 

книжкового складу та добровільних разових пожертв. 

За своїм змістом книжковий фонд братської бібліотеки-читальні мав ядром 

Святе Письмо та посібники по його вивченню і поділявся на наступні відділи: 

1) Святе Письмо; 2) творіння святих Отців; 3) богослов’я; 4) літургіка, каноніка та 

проповідництво; 5) історія церкви; 6) російські секти та розкол; 7) народні книги: 

віровчення Російської православної церкви, етика, критика вчень розкольників та 

сектантів. Для зручності читачів бібліотека мала книжкові каталоги. Крім книг та 

брошур виписувались журнали: «Церковный вестник», «Церковные ведомости», 

«Русский паломник», «Полтавские епархиальные ведомости», «Душеполезное 

чтение», «Кормчий», «Воскресный день», «Воскресное чтение», «Церковно-

приходская школа» тощо [172, с. 717]. 

Братська бібліотека та читальня одразу привернули до себе увагу 

відвідувачів, про що свідчить велика чисельність читачів лише у перший рік їх 

роботи. Так кількість осіб, які брали книги під заставу їх вартості для читання 

додому, становила 173, а книг взятих ними – 1095 шт. Читальню за цей час 

відвідало 3103 особи, якими взято книг та журналів у кількості 4029 шт. [172, 

с. 717]. Всіх читачів, що відвідали читальню до 1 квітня 1900 р. було 14633 особи, 

ними взято 9241 книга (крім журналів). Взяли книги додому 960 осіб у кількості 

4263 шт. [168, с. 646]. Головний контингент читачів складали представники 

робочих професій, вихованці учбових закладів, нижні воєнні чини, навіть особи 

вищого класу та інтелігенція, які не мали можливості дістати літературу іншим 
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шляхом. Додому брали книги переважно представники середнього класу. 

Відповідно, головний відсоток відвідувачів приходився на осінній та зимовий 

періоди, коли завершувався цикл осінніх польових робіт, що суттєво впливало на 

кількість читачів, чиє основне джерело прибутків було пов’язано із аграрним 

виробництвом, а також розпочинався новий учбовий рік для учнів різних 

навчальних закладів [168, с. 646]. 

Із 1904 р. Полтавське єпархіальне Свято-Макаріївське братство утримувало 

у м. Полтаві на свої кошти три читальні: в районі Павленок, Кобищанів та при 

двокласній церковнопарафіяльній школі Харківсько-Миколаївської залізниці. 

Останнє приміщення читальні на Павленках складалося із двох кімнат, 

коридору та кухні. Спостерігачем за бібліотекою на добровільних засадах був 

член Ради Братства священик М. Філіпченко, а завідуючою – міщанка 

Лознякова Н, якій сплачувалася заробітна плата у розмірі 6 руб. на місяць. У 

1905 р. бібліотечний фонд складали 457 найменувань книг (серед яких 

богословського змісту нараховувалось 168, історичного – 92, житій святих – 119, 

духовних журналів та додатків до них – 108) вартістю 232 руб. У будні бібліотека 

працювала з 8 ранку до 7 вечора, а в святкові дні – з 12 дня до 4 годин пополудні. 

Число записаних відвідувачів читальні за рік складало 137 осіб, серед яких 

більшість школярів, що замовляли виключно книги історико-оповідального 

змісту. Малочисельність відвідувачів, із огляду на яку бібліотеку-читальню 

згодом зачинено, пояснюється її розміщенням на одній із окраїн м. Полтави [170, 

с. 677]. 

Приміщення читальні на Кобищанах складалося із однієї кімнати та 

передпокою. Спостерігачем бібліотеки на волонтерських засадах виступив член 

Ради Братства священик Ф. Булдовський, а завідувачем псаломщик П. Савченко, 

який мав оплату розміром 10 руб. на місяць. У 1905 р. бібліотека мала 443 книги 

(із яких по богослов’ю – 369, історії – 20, географії та етнографії – 17, журналів – 

37) вартістю 200 руб. Читачами бібліотеки у 1905 р. записалося 454 особи, 

додому брали книги 529 осіб. Усього видано 5883 книги. Найчастіше відвідувачі 

замовляли житія святих та книги історико-оповідального змісту, із журналів 
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особливим попитом користувалися «Русский паломник», «Воскресный день» та 

«Душеполезное чтение» [170, с. 677]. 

Читальня при двокласній церковнопарафіяльній школі на станції «Полтава» 

Харківсько-Миколаївської залізниці безкоштовно розміщувалася в учительській 

кімнаті. Функції спостерігача безкоштовно виконував спершу член Братства 

священик Орда М., згодом священик Улович М., а на посаді завідувача 

перебували учитель школи, студент духовної семінарії Чернявський І., а потім – 

учитель Наталушка Є. [159, с. 319], який отримував оклад розміром 10 руб. на 

місяць [170, с. 678]. Із огляду на те, що бібліотека розміщувалася у школі, книги 

видавались лише у недільні та святкові дні від першої дня до того часу, допоки не 

будуть задоволені всі бажаючі. Користувалися книгами виключно службовці 

залізниці та учні церковнопарафіяльних та земських шкіл. Завдаток за 

користування книгами вдома не брався. Бібліотека мала 386 книг, 87 брошур, 194 

журналів, а всього – 667 найменувань літератури. Загальна вартість бібліотеки – 

близько 325 руб. У 1905 р. бібліотеку відвідало 853 особи, якими взято 1035 книг 

[170, с. 678]. 

Однак, не дивлячись на подібну успішність роботи даних бібліотек-

читалень, як слушно зазначає у критичній статті надрукованій 1909 р. у 

«Полтавских епархиальных ведомостях» Михайлов М., кошти на підтримку 

бібліотечної мережі Полтавським єпархіальним братством розподілялися 

нерівномірно. Автор статті відзначає: «Братство називається «єпархіальним» та 

головним чином із єпархії отримує кошти, але зі звіту видно, що деякі статті 

обслуговують виключно Полтаву. Лише в Полтаві братство має три бібліотеки-

читальні, на що витрачає 700 руб. 1 к. (близько 17 %); витрати на бібліотеки 

церковнопарафіяльних братств виразились лише в кількості 39 р., що складає 

близько 1 %» [94, с. 199 – 200]. 

Радою Полтавського єпархіального братства щорічно проводився збір 

коштів для поповнення книгами церковнопарафіяльні та бібліотеки церков. Цей 

обов’язок покладено на благочинних, які зобов’язувались надавати до Ради на 

початку кожного року по три рублі від кожної церкви. Однак кошти до Ради не 
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завжди надходили регулярно та в повній мірі [172, с. 714]. Крім того, тривалий 

час книги висилались за бажанням Ради Братства, не рахуючись із думкою 

духовенства. Лише згодом єпархіальний з’їзд духовенства почав обирати 

літературу для церковних бібліотек. Проблеми також були зі своєчасним 

розсиланням книг Радою Братства. Наприклад, показовою є ситуація, коли до 

1 січня 1908 р. не розіслано книг на загальну суму 6187 р. 13 к. [94, с. 198]. 

Щоб до бібліотек та читалень не потрапляла література ворожого 

православній релігії змісту, книги для розсилки по церквах за рахунок 

трирублевого внеску, а також книги, пожертвувані до братських читалень, 

попередньо цензорувалися Радою Братства [162, с. 1001]. 

Що стосується бібліотек та читалень церковнопарафіяльних братств, то, на 

жаль, вони діяли не при всіх братствах. Зі свого боку Рада Полтавського 

єпархіального братства сприяла їх облаштуванню, безкоштовно виділяючи для їх 

заснування книги та брошури на суму спочатку до 10 руб. [162, с. 1001], а згодом 

– до 15 руб. [170, с. 679]. Одними із найкращих вважалися читальні Свято-

Троїцького братства (м. Полтава), Богородице-Казанського (м. Нові-Санжари, 

Кобеляцький повіт), Свято-Михайлівського (с. Денег, Золотоноський повіт) та 

Царичанського товариства тверезості (Кобеляцький повіт) [162, с. 1001]. 

Крім того, Рада Полтавського єпархіального Братства облаштувала народну 

бібліотеку у м. Ірклієві Золотоноського повіту, яка мала значення для всього 

благочинія, що стало головним центром штундизму в єпархії. Рада безкоштвоно 

відсилила туди книги та брошури із єпархіального книжкового складу. Крім того, 

зібрала капітал сумою 225 р., який також витрачено на облаштування бібліотеки 

[172, с. 716]. 

Аналогічні завдання із розвитку православної бібліотечної мережі регіону 

ставили перед собою братства Чернігівської та Харківської єпархій. У Статуті 

Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського, від 

24 грудня 1893 р. у § 5 зазначено, що Братство «[…] відкриває бібліотеки та 

книжкові склади як полемічного, так і релігійно-морального змісту та сприяє їх 

заснуванню і розвитку у різних місцях єпархії, переважно при церквах» [256, 
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с. 249]. Згідно цього параграфу Статуту, Братство майже одразу після створення 

організувало свою братську бібліотеку, що складалася із книг релігійно-

морального, місіонерського характеру, а також із журналів та відомостей 

більшості єпархій Російської імперії. Однак до серпня 1902 р. ця бібліотека 

залишалась без належного застосування, адже у неї не було окремого приміщення 

та завідувача бібліотекою [256, с. 249]. Тривалий час братська бібліотека 

розміщувалась у відділі бібліотечної будівлі Чернігівської духовної семінарії 

[257, с. 592]. Допоки 20 вересня 1902 р. бібліотечні фонди не перенесено до 

одного з приміщень Єлецького монастиря, де відбулась урочиста посвята та 

відкриття бібліотеки-читальні. 

Завідування цією бібліотекою-читальнею покладено на члена Ради – 

викладача Чернігівської духовної семінарії з предмету історії та викриття розколу 

ієромонаха Євгенія [139, с. 249], а з грудня 1904 р. – на викладача духовної 

семінарії Февральова Є. [145, с. 573]. За період від 20 вересня 1902 р. до 

1 січня 1903 р. бібліотеку-читальню відвідало 1090 осіб, деякі із яких брали книги 

додому [139,с. 250], через рік – 2148 осіб [145, с. 573], а в 1908 р. – 4263 особи 

[143, с. 385]. До початку 1905 р. у бібліотеці знаходилось 824 томи при 700 

найменуваннях, а в 1909 р. – 957 томів при 752 найменуваннях [143, с. 385]. 

Бібліотека-читальня працювала у будні дні від 10 ранку до 8 вечора, а в неділю та 

святкові дні – з 3 дня до 8 вечора [145, с. 573]. У середньому, Братство на 

утримання бібліотеки витрачало близько 400 руб. на рік [143, с. 384]. 

Після докорінного реформування Чернігівського єпархіального братства у 

1911 р. створено спеціальний Комітет із завідування бібліотекою-читальнею. До 

його складу увійшли: голова – протоієрей Мисливський В., товариші голови – 

отець Храмцов М., священик Покащевський В., члени – протоієрей отець 

Цеговський Ф. та викладач Єпархіального жіночого училища Орловський І. [45, 

с. 85 – 86]. 

У 1914 р. Комітетом складено правила користування братською бібліотекою 

та читальнею, які схвалено Радою єпархіального Братства. Згідно правил, 

бібліотека та читальня працювали щоденно із 11 години дня до 7 години вечора 
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за виключенням святкових днів. Читальня користувалася популярністю серед 

жителів м. Чернігова та єпархії, адже щоденно її відвідувало не менше 10 –

 15 осіб [45, с. 86 – 87]. 

У статуті Ніжинського братства Божої Матері «Всіх скорботних радості» від 

3 грудня 1887 р. відзначалося, що «Братству також надається право мати свої 

особливі читальні, як постійні, так і пересувні, де б усі бажаючі могли займатись 

читанням обраних книг, особливо у недільні дні, а також на певних умовах брати 

їх для читання додому тощо» [262, с. 167]. Тривалий час при Ніжинському 

братстві діяла безкоштовна пересувна бібліотека, що виставлялась у великих 

рамах за склом – влітку у південній брамі Ніжинського Благовіщенського 

монастиря, а взимку – у бабинці монастирської церкви [115, с. 879]. Однак у 

1910 р. Ніжинське братство на прохання Ніжинського відділу Союзу російського 

народу
5
 (СРН), передало у відання бібліотеки та читальні СРН книги та журнали, 

що зберігалися у сховищі братської бібліотеки. Мотивація полягала у тому, що 

«союзницька бібліотека-читальня переслідує ті ж чудові просвітницькі цілі, що і 

читальня братська» [117, с. 685]. 

Ще одне велике православне братство Чернігівської єпархії – Новгород-

Сіверське Братство святого Дмитра, митрополита Ростовського, у § 26 Статуту 

зазначило, що «після отримання достатньої кількості коштів Братство 

піклуватиметься про облаштування бібліотеки, яка складатиметься із книг 

морального змісту, для безкоштовного читання та роздачі народу» [254, с. 404]. 

Згідно наступного параграфу Статуту, при бібліотеці мали продавалися за 

низькою ціною книги та ікони [254, с. 404]. Відповідно до Статуту, 

архімандритом Свято-Преображенського чоловічого монастиря Тихоном 

(Клітіним) створено братську бібліотеку, яка складалась із книг, придбаних на 

кошти Братства та пожертвуваних приватними особами. Розміщувалась 

бібліотека спершу у дзвіниці монастиря [109, с. 420], але через тісноту 

                                                 
5
Союз російського народу – російська радикальна націоналістична і монархічна 

політична організація, відома також як партія чорносотенців – В. С. 
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приміщення її перенесено до будівлі Новгород-Сіверського духовного училища, 

де для неї відведено місце в училищній бібліотеці [110, с. 228]. Згідно 

систематичного каталогу бібліотеки, остання складалася із 10 відділів: Священне 

Письмо, екзегетика та ісагогіка; патрологія; богослов’я; літургіка, гомілетика; 

церковна історія, історія розколу та сектантство; книги релігійно-морального 

змісту; світська російська історія та географія; словесність; періодичні видання; 

суміш. На початку 1903 р. у бібліотеці Братства нараховувалось 494 томи при 

229 найменуваннях [108, с. 488]. 

Поповненням православних бібліотек єпархії займався братський 

центральний книжковий склад, утворений при Чернігівському єпархіальному 

братстві святого Михаїла, князя Чернігівського. На складі знаходились книги 

богословського, філософського та історичного змісту. Крім того, у достатній 

кількості були наявні книги полемічного характеру, що допомагали у справі 

протидії поширенню в єпархії старообрядництва та сектантства. На склад також 

постачались невеликі брошури релігійного-морального змісту для безкоштовного 

розповсюдження серед народу [60, с. 638 – 639]. 

За Статутом Харківського єпархіального Озерянського братства, одним із 

засобів для досягнення релігійно-просвітницької мети діяльності Братства було 

«облаштування безкоштовних бібліотек та читалень для народу із книжковими 

при них складами для продажу по дешевій ціні корисних книг» [266, с. 11]. У 

1904 р. Братство відкрило у м. Харкові дві бібліотеки-читальні при Олександро-

Невській та Свято-Духівській церквах та бібліотеку при одній з 

церковнопарафіяльних шкіл, витративши на кожну по 100 руб. 

Крім того, Братство сприяло відкриттю бібліотек-читалень у містах та селах 

Харківської єпархії [266, с. 11]. У «Правилах для открытия приходских отделений 

Братства Озерянской Божьей Матери» зазначено, що з метою виконання 

завдання, визначеного у § 2 Статуту, парафіяльні відділення Братства дбають 

«про облаштування в містах та великих селах парафій книжкових лавок та 

безкоштовних бібліотек-читалень для народу» [230, с. 154]. Зокрема братські 

бібліотеки відкрито при Охтирському, Сумському, Білопольському 



118 

 

церковнопарафіяльних братствах, які, у свою чергу, підтримували відкриття 

численних народних бібліотек-читалень. 

Рада Харківського єпархіального братства також облаштовувала пересувні 

бібліотеки. Для прикладу, в Харкові дані бібліотеки знаходилися на 

Благовіщенському та на Рибному базарі. Всього у 1905 р. в Харківській губернії 

функціонувало 62 пересувні бібліотеки (в Харкові – 11, в Охтирському повіті – 9, 

Богодухівському повіті – 13, Валківському – 9, Вовчанському – 4, Змієвському –

 6, Ізюмському – 7, Старобільському – 3) [348, с. 353]. 

Таким чином, через створювані єпархіальними та церковнопарафіяльними 

братствами стаціонарні та пересувні бібліотеки-читальні, церковні та бібліотеки 

церковнопарафіяльних шкіл православні братства Лівобережної України 

боролися проти поширення старообрядництва та сектантства, а також 

реалізовували релігійно-просвітницьку мету своєї діяльності. 

Дані бібліотеки мали спеціалізований характер, що виявлялося у структурі їх 

книжкового фонду, ядро якого складало Святе Письмо та пояснення до нього. 

Рідше траплялися книги з історії, географії, словесності та періодичні видання. 

Хоча обмежені тематично та за обсягом, братські та інші фінансовані ними 

православні бібліотеки наближалися за своїми функціями до публічних. Вони 

заповнювали прогалини в інформаційному просторі Лівобережної України, а в 

сільській місцевості довгий час лишались єдиним джерелом знання для 

дорослого освіченого населення та школярства. 

Однак не варто забувати також про те, що вищезгадані бібліотеки 

відігравали також негативну роль шляхом сприяння русифікації населення 

Лівобережної України, яка виражалась через мову книжкового фонду та його 

змістове навантаження. 
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3.4. Видавнича та розповсюджувальна діяльність 

 

До одного з численних засобів реалізації релігійно-просвітницької та 

місіонерської цілей діяльності братств належала видавнича та 

розповсюджувальна робота. Варто відзначити, що видавнича діяльність включає 

сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на 

підготовку і випуск у світ видавничої продукції. 

Так у віданні Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя 

Чернігівського, з 1894 р. перебував журнал «Черниговские епархиальные 

известия» [42, с. 70]. У 1911 р. за ініціативи єпископа Чернігівського та 

Ніжинського Василія (Богоявленського) та дозволу Святійшого Синоду 

розширено програму журналу, який із 1 січня 1912 р. почав видаватися під 

назвою «Вера и жизнь». Згідно Статуту, журнал виходив двічі на місяць та 

складався із п’яти відділів: 1) богословсько-філософського – висвітлював основи 

православної догматики та моралі, містив заперечення вчень сектантів та критику 

популярних філософських теорій; 2) пастирсько-місіонерського – розглядалися 

проблемні питання діяльності священиків та місіонерів, зразки церковної 

проповіді тощо; 3) церковно-історичного – питання церковної та світської історії, 

археології тощо; 4) літературно-педагогічного – містив педагогічні та 

літературно-критичні статті, повісті, розповіді, вірші та інші художні твори 

православного напряму; 5) церковно-громадського – стосувався огляду головних 

подій церковного та громадського життя єпархії, Російської імперії та зарубіжжя 

тощо. Крім вказаних відділів журнал «Вера и жизнь» мав офіційну частину, у 

якій розміщувалися офіційні повідомлення та розпорядження Святійшого Синоду 

та місцевого єпархіального керівництва, а також звіти різних установ та 

організацій [263, с. 716 – 717]. 

Виданням журналу «Вера и жизнь» та газети «Черниговский церковно-

общественный вестник», яка почала виходити з 9 листопада 1914 р., завідував 

редакційний комітет Братства. Комітет знаходився під наглядом та контролем 

єпархіального архієрея та складався із відповідального редактора і чотирьох 
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редакторів. Про успішність діяльності працівників журналу свідчить той факт, що 

багато статей повністю або у витримках передруковувалися іншими журналами, 

серед них: «Миссионерское обозрение», «Голос истины», «Кормчий», «Русский 

паломник» та деякими єпархіальними відомостями [45, с. 76]. Ряд статей 

видавано окремим накладом та розповсюджено зокрема через книжковий магазин 

Братства, серед населення. 

Крім того, редакційному комітетові підпорядковувалася братська 

типографія, яку відкрито в 1914 р. Остання видала велику кількість книг, брошур, 

листівок релігійно-морального змісту. Серед них: «Разговор православного с 

баптистом» (1000 брошур), «Личность графа Л. Н. Толстого» (200 брошур), 

«Изложение и толкование учения социализма» (300 брошур), «Всероссийский 

празник трезвости» (12000 брошур), «О святом князе Владимире» 

(16000 брошур) тощо [9, арк. 131]. У 1915 р. опубліковано «Устав служб в 

праздничные дни на 1916 г.», укладений єпископом Новгородсіверським 

Пахомієм (Кедровим). Тираж видання склав 4000 екземплярів, із них Вітебське 

православне братство виписало 350 екземплярів, а Харківська єпархія – близько 

900 екземплярів [9, арк. 130 (зворот)]. Того ж року надруковано «Владимирский 

сборник», який містив статті присвячені пам’яті князя Володимира. За 

благословіння Чернігівського та Ніжинського єпископа Василія 

(Богоявленського) збірник відіслано впливовим особам, від яких надійшли 

схвальні та вдячні листи. 

Для успішної діяльності єпархіальним братствам необхідно було створити 

розгалуджену систему поширення своїх видань. Так продаж друкованої продукції 

здійснювався ними через крамниці та книжкові склади. 

При відділенні Чернігівського єпархіального братства у м. Новозибкові, де 

проживало близько 9000 старообрядців, у 1892 – 1893 бр. р. відкрито склад книг, 

який містив переважно місіонерську літературу. Приміщення у центрі міста 

безкоштовно надав пожиттєвий член Чернігівського єпархіального братства, 

староста Христо-Різдвяної міської єдиновірної церкви, купець Волков М., якого 

призначено його завідуючим [112, с. 251]. Невдовзі відкрито склади в 
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старообрядницьких посадах Воронок та Клинці. У 1898 р. при Новозибківському 

складі відкрита книжково-іконна крамниця. Проте вже в травні наступного року 

вона разом зі складом її закрито через низькі продажі. 

Із метою підвищення продажів Чернігівським єпархіальним братством у 

1901 бр. р. створено центральний книжковий склад, а згодом і крамницю на 

території Свято-Троїцького кафедрального собору м. Чернігова. З огляду на те, 

що склад розміщувався на церковній землі, він не сплачував акцизний збір, що 

дало змогу знизити ціну на товари. Крім забезпечення книгами церковних 

бібліотек, центральний склад постачав деяких священиків, у парафіях яких 

зростала кількість неправославних віруючих, безкоштовною полемічною 

літературою. 

Роком потому відкрито книжкові крамниці при Ніжинському та 

Конотопському відділеннях єпархіального Братства. Література в першій із них 

продавалася без нарахування відсотків на користь продавця. Таким чином, 

утримання крамниці та сплата заробітної платні продавцю поглинала практично 

весь річний прибуток Ніжинського відділення. У 1905 р. Стародубським 

відділенням єпархіального Братства відкрито ще одну братську книжково-іконну 

крамницю. Однак обсяги продажів у Ніжинській та Стародубській крамницях 

були вкрай низькими та становили менше 100 руб. на рік. 

Через кілька років роботи з причини збитковості закрилися всі склади та 

крамниці при відділеннях Братства, а Ніжинська крамниця в 1909 р. 

перетворилася на бібліотеку. В 1911 р. діяв лише центральний братський 

книжковий склад в м. Чернігові. Керівництво ним здійснював спеціально 

створений комітет. Продуктивність його роботи почала швидко зростати, 

внаслідок чого він перейшов на самоокупність. Так річний його обіг у 1913 р. 

склав 13.469,72 руб., а в 1914 р. – 14.500,14 руб. [45, с. 89]. 

У 1914 р. Братство змогло відкрити книжкові склади у с. Клишки 

Кролевецького повіту, с. Попова Гора Суразького повіту, с. Лисогори та 

с. Хороше Борзенського повіту тощо [45, с. 137 – 138]. 
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Варто відзначити, що виробництво та торгівля власними виданнями були не 

стільки джерелом надходження коштів, як способом реалізації релігійно-

просвітницьої та місіонерської задач Чернігівського єпархіального братства. І 

хоча видавничу діяльність Братства не можна назвати тривалою, однак вона 

відзначилася продуктивністю та свідчила про широку сферу реалізації цілей та 

завдань останнього. 

Полтавське єпархіальне Свято-Макаріївське братство також займалося 

розповсюдженням друкованої продукції. Ще до офіційного відкриття Братства 

його засновниками складено та надруковано в єпархіальних відомостях «Проэкт 

правил о Епархиальном складе в г. Полтаве книг и зданий Святейшего Синода». 

Відповідно до проекту, Братство зобов’язувалося керувати роботою складу, мета 

якого полягала в «полегшенні придбання видань Святійшого Синоду та інших 

книг релігійно-морального змісту для церков, установ та осіб Полтавської єпархії 

та їх доставка за порівняно невеликою ціною» [63, с. 2005]. 

Приміщення для книжкового складу безкоштовно надала Полтавська міська 

дума, виділивши для цієї мети крамницю в Єврейському торговому ряду по 

вул. Протопопівській (нині вул. Котляревського – В. С.) строком на 3 роки. 

Восьмий з’їзд духовенства зобов’язав кожну з церков Полтавської єпархії 

виділити на ремонт крамниці по 45 коп. До отримання церковних коштів 

Братство виділило 400 руб. кредиту. 

Під час засідання Ради Братства 4 липня 1890 р. обрано комісію з братчиків: 

протоієрея Ісаєнка Є., священиків Шеремитинського А. та Срібницького С. для 

укладання каталогу книг для складу. Рада єпархіального Братства також 

домовилася з видавництвами Києва, Москви, Одеси та Санкт-Петербургу, а також 

безпосередньо з авторами релігійної літератури про умови її продажу складові 

[63, с. 2005, 2007]. Загалом літературу, крім схваленої Святійшим Синодом, 

Полтавське єпархіальне братство придбавало для складу лише після ретельної 

перевірки змісту на дотримання православних цінностей. 

Водночас єпископ Полтавський та Переяславський Іларіон звернувся до 

господарського управління Святійшого Синоду [63, с. 2008]. та Києво-Печерської 
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лаври з проханням про продаж Братству літератури їх власного друку [16, арк. 1 –

 1 (зворот)]. Останні надали Братству постійну знижку розміром 10 %. Інші 

юридичні та фізичні особи також робити знижки від 10 % до 50 %, віддаючи при 

цьому товар у безвідсотковий кредит [63, с. 2009]. Братські склади не ставили 

перед собою комерційну мету, тому використовували дану перевагу, продаючи 

літературу за значно зниженою ціною порівняно з ринковою вартістю. 

Що стосується асортименту товарів, то Полтавське єпархіальне братство в 

місцевих єпархіальних відомостях друкувало перелік назв видань, які можна було 

придбати на єпархіальному складі. До них відносилася релігійна література: 

Святе Письмо та його тлумачення, богослужбові книги, мінеї, акафісти, 

молитвослови, агіографи, церковно-історична, місіонерська література, а також 

навчальні посібники для початкових навчальних закладів тощо. Всю літературу, 

яка виставлялася на продаж, надруковано російською або церковнослов’янською 

мовою. Крім того, продавалося церковне начиння, священицьке вбрання та ікони 

російської іконописної традиції. 

27 січня 1891 р. відкрито єпархіальний книжковий склад. Спостерігачами 

складу, які зобов’язувалися виписувати товари та наглядати за веденням торгівлі, 

обиралися братчики, які входили до Ради єпархіального Братства. Здійснював 

управління складом завідуючий, посаду якого протягом перших 10 років 

обіймали два священики, студент семінарії та колишня вчителька. Всі вони були 

не знайомі з торговою справою, а деякі мали інше місце роботи. Справи складу 

почали вестися успішніше, коли 1 липня 1897 р. завідуючим призначено члена 

Братства Кукушкіна І., професія якого мала стосунок до торгової справи [63, 

с. 2009–2012]. Згодом, коли цю посаду обіймали інші особи, продуктивність 

продовжувала зростати. Крім того, роботу складу забезпечували два-три 

працівники, а згодом також хлопчик-посильний. 

Із вересня 1892 р. завдяки клопотанню та фінансовій підтримці 

єпархіального архієрея та покровителя Братства склад переведено до приміщення 

Полтавської єпархіальної консисторії, що знаходилася на перетині 

вул. Архієрейської (нині вул. Володимира Козака – В. С.) та вул. Монастирської 
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[63, с. 2008]. У 1905 р. склад перенесено до просторішого та комфортнішого 

приміщення по вул. Мало-Петровській (нині вул. Леніна – В. С.). 

24 жовтня 1896 р. Рада Братства заснувала при складі посади двох книгонош, 

обов’язком яких було поширення серед населення його продукції. Діяльність 

книгонош здійснювалася лише у м. Полтаві, у сільській місцевості її невдовзі 

припинено через неефективність [63, с. 2010 – 2011]. 

В єпархії склад поширював свою продукцію через церковні та братські 

крамниці, яких протягом 1891 – 1898 рр. відкрито 29 [64, с. 1141 – 1142]. 

Останнім товар міг надаватися в кредит за умови, якщо повернення коштів буде 

гарантовано зобов’язаннями причету та церковних старост [23, арк. 176 (зворот)]. 

Торговельні операції складу довгий час покривали лише витрати на його 

утримання та зарплату персоналу. Чистого прибутку надходило небагато, лише 

протягом останніх 5 – 7 років роботи складу він почав зростати та становити в 

середньому одну-дві тисячі рублів на рік. 

Всього ж за неповні перші 10 років роботи безпосередньо через склад, 

крамниці в єпархії та книгонош продано товару на суму 109 672,85 руб. [64, 

с. 1141]. У 1901 р. річні продажі складали вже 20 346,55 руб. [162, с. 1014], у 

1910 р. – 29 297,15 руб. [165, с. 1758], у 1915 р. – 42 350,56 руб. [166, с. 383]. 

Таким чином, тривалий час у віданні Чернігівського єпархіального братства 

знаходилилося офіційне друковане видання Чернігівської єпархії – журнал 

«Черниговские епархиальные известия», а також газета «Черниговский церковно-

общественный вестник», що опосередковано свідчить про певний вплив, який 

мала ця братська організація. 

Крім того, православні церковні братства Полтавської та Чернігівської 

єпархії з місіонерською та просвітницькою метою також піклувалися про 

відкриття книжкових складів, при яких іноді діяли крамниці для продажу 

релігійної та навчальної літератури, ікон, церковного начиння тощо. Полтавське 

єпархіальне братство спромоглося успішно розвинути діяльність складів, 

досягнувши немалих успіхів. У той самий час Чернігівське єпархіальне братство 

активізувало діяльність у цьому напряму лише в останнє десятиліття свого 
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існування. Невдачу відділень Братства можна пояснити їх незадовільним 

фінансовим становищем, а також низьким попитом на православну книгу серед 

старообрядницького населення посадів, де розміщувалися книжкові склади. 

Отже, одним із способів реалізації релігійно-просвітницької мети братств 

було сприяння розвитку початкової освіти в Лівобережній України. Звісно, кошти, 

які виділяли братства, становили лише невеликий відсоток від загального розміру 

фінансових надходжень на користь церковних шкіл. Однак завдяки діяльності 

православних церковних братств відкривалося та фінансувалося утримання 

десятків церковних шкіл, братства забезпечували школи навчальною літературою, 

а учням надавали матеріальну допомогу (шляхом оплати утримання в 

гуртожитках, одягом та взуттям, книгами та навчальним приладдям тощо), 

організовували педагогічні курси для вчителів. Крім того, Полтавське та 

Лубенське єпархіальні братства, які серед аналогічних братств регіону 

відзначалися найбільш продуктивною діяльністю у сфері релігійної освіти, 

впродовж певного періоду здійснювали організаційно-управлінські функції 

стосовно церковних шкіл своєї єпархії. Варто зауважити, що для успішної 

діяльності церковних шкіл важливе значення відігравала фінансова підтримка їх 

вчителів, яку здійснювали православні церковні братства Лівобережної України. 

Другим засобом реалізації релігійно-просвітницької мети православних 

церковних братств Лівобережної України були публічні читання. Їх перевагою 

була можливість залучати до слухацького контингенту неписьменне доросле 

населення. Завдяки цьому православні церковні братства мали змогу поширювати 

православні цінності там, де не були дієвими інші засоби, наприклад, братські 

бібліотеки з читальнями, книжкові склади та крамниці тощо. Зокрема релігійні 

читання для народу були важливим культурним явищем у сільській місцевості. 

Вони сприяли підвищенню релігійно-освітнього та частково загальнокультурного 

рівня слухачів, серед яких більшість становили селяни, що не мали початкової 

освіти та не були грамотними. 

Через створювані єпархіальними та церковнопарафіяльними братствами 

стаціонарні та пересувні бібліотеки-читальні, церковні та бібліотеки 

церковнопарафіяльних шкіл православні братства Лівобережної України боролися 
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проти поширення старообрядництва та сектантства, а також реалізовували 

просвітницьку мету своєї діяльності. Дані бібліотеки мали спеціалізований 

характер, що виявлялося у структурі їх книжкового фонду, ядро якого складало 

Святе Письмо та пояснення до нього. Рідше траплялися книги з історії, географії, 

словесності та періодичні видання. Хоча обмежені тематично та за обсягом, 

братські та інші фінансовані церковними братствами православні бібліотеки, були 

наближені за своїми функціями до публічних. Вони заповнювали прогалини в 

інформаційному просторі Лівобережної України, а в сільській місцевості, де не 

було земських організацій, довгий час лишались єдиним джерелом знання для 

дорослого освіченого населення та школярства. Однак православні, зокрема 

братські бібліотеки відігравали також негативну роль шляхом сприяння 

русифікації населення Лівобережної України, яка виявлялась через мову 

книжкового фонду та його змістове навантаження. 

Торгівля друкованою продукцією була для православних церковних 

братств Лівобережної України не стільки джерелом надходження коштів, як 

способом реалізації просвітницьої та місіонерської задач. Видавнича діяльність 

братств хоча і не відзначалася тривалістю чи масштабністю, однак свідчила про 

широку сферу реалізації їх цілей та завдань. 
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РОЗДІЛ 4 

МІСІОНЕРСЬКА РОБОТА 

ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВ 

4.1. Спеціальне місіонерство 

 

Як зазначалося раніше, в Російській імперії в другій половині XIX –

 на початку XX cт. поглиблюється криза довіри до Російської православної 

церкви та поширюються різні релігійні течії, а також релігійний індиферентизм та 

атеїстичний світогляд як спосіб задоволення духовних пошуків народу. 

Уряд держави шукав шляхи виходу з такої несприятливої ситуації для 

Російської православної церкви, а, отже, для самодержавної влади. Адже як 

сказав на III Всеросійському місіонерському з’їзді в м. Казані в 1897 р. чиновник 

при Обер-прокурорі Святійшого Синоду та місіонер Скворцов В.: «Російська 

держава, православ’я та самодержавство – це все так органічно, тісно пов’язано 

між собою, що всі питання віри та Церкви у нас, на православній Русі, в той 

самий час являються питаннями державними» [310, с. 26]. 

Отже, під час проведення реформ 1860 – 1870 рр. російська влада звернулася 

до ідеї заснування православних церковних братств, які в першу покликано 

займатися місіонерською діяльністю. Остання поділялася на два напрями. 

Перший – «охоронний»  – попередження навернення православного населення до 

інших конфесій. Другий – безпосередньо місіонерський, метою якого було 

навернення до православ’я московського зразка членів Римо-католицької церкви, 

протестантських та старообрядницьких деномінацій, православних сект
6
, 

                                                 
6
Серед теологів, соціологів та релігієзнавців немає єдиного підходу до 

розуміння та визначення поняття «секта». Тому слід одкреслити лексичне 

значення, яке нами мається на увазі. В даному дослідженні ми використовуємо 

слово «секта» у сенсі вжитому істориком та релігієзнавцем Трелчем Е. та 

запропонованому в енциклопедії «Британіка». А саме, як «порівняно невелику 
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язичницьких культів та інших релігійних меншин. Останній, в свою чергу, також 

поділявся на два напрями: внутрішню і зовнішню місію. 

Православні братства Лівобережної України реалізовували внутрішню 

місію, що мала на меті навернення до Російської православної церкви іновірців на 

території, яку керівництво останної вважало «канонічною», тобто такою, на якій 

традиційно здійснювався суверенітет її церковної влади щодо віруючих, які 

входили до складу даної церкви та проживали на цій території. Частиною 

місіонерської діяльності братств була пропаганда проти атеїзму та 

соціалістичного вчення. Озвучив позицію православних братств у місіонерському 

питанні Харківський єпархіальний місіонер Айвазов І.: «Всім треба об’єднатися 

під знаменами, на яких написані святі, віковічні слова: «Віра Православна, Цар 

Самодержавний, Народ Російський» […] Проти пропагандистів невір’я, 

сектантства, проти різної проби революціонерів потрібно рушити свою рать […] 

здібних людей» [74, с. 687]. 

Варто також наголосити на особливому становищі православ’я як державної 

релігії в Російській імперії. Адже місія Російської православної церкви 

ініціювалася та підтримувалася державою, зокрема шляхом її правового 

забезпечення. Тому для періодизації місійної діяльності православних братств 

варто використати за основу зміну державно-правової політики щодо 

регулювання становища релігійних організацій в Російській імперії. Відповідно 

до цього підходу можна виділити наступні періоди у місіонерстві братств: 

1. 1864 – 1905 рр. – від часу прийняття Святійшим Синодом 8 травня 1864 р. 

«Основных правил для учреждения православных церковних братств», які 

ознаменували появу в Російській імперії православних церковних братств. 

Закінчується період прийняттям 17 квітня 1905 р. Маніфесту «Об укреплении 

основ веротерпимости» за № 26125; 

                                                                                                                                                                  

групу, яка прагне до безпосереднього порятунку і ставиться до світу байдуже 

чи вороже» [http://www.britannica.com/EBchecked/topic/115240/Christianity/67576

/Church-sect-and-mystical-movement]. 
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2. 1905 – 1917 рр. – тут варто виділити підперіоди: А) 1905 – 1908 рр., коли 

представники світської та церковної влади відносно помірковано ставилися до 

розвитку релігійних організацій; Б) 1909 – 1917 рр., які характеризуються 

науковцями як період реакції, що відзначився черговим загостренням 

міжконфесійних стосунків. Для православних братств цей період ознаменувався 

виданням Святійшим Синодом «Правил об организации внутренней миссии 

Русской православной церкви» від 20 – 26 травня 1908 р. за № 3443. Дані 

«Правила» принципово змінювали попередній підхід братств до здійснення 

православної місії. 

Для кращого розуміння ситуації варто також зазначити, що кримінальним 

законодавством Російської імперії перехід із православного віросповідання до 

будь-якого іншого заборонявся, так само, як місіонерство серед віруючих 

Російської православної церкви. Ці злочини відносилися владою до групи 

тяжких, за вчинення яких передбачалися суворі покарання, зокрема висилка до 

північних районів імперії. Ситуація дещо змінилася після прийняття 

вищезгаданого Маніфесту «Об укреплении основ веротерпимости» від 

17 квітня 1905 р. та Маніфесту «О порядке образования и действия 

старообрядческих и сектантских общин» від 17 жовтня 1906 р. Відповідно до 

положень даних нормативно-правових актів, піддані Російської імперії частково 

отримали релігійну свободу, яка полягала у праві вільного віросповідання, 

публічного здійснення богослужіння та, що найважливіше, релігійним 

організаціям даровано право організовувати та реєструвати свої громади як 

юридичні особи, а також відкривати молитовні будинки, просвітницькі та 

благодійні товариства тощо [56]. Однак подібна лібералізація законодавства не 

стосувалася так званих «фанатичних вчень», лише факт приналежності до яких 

карався кримінальним законодавством (до них, наприклад, відносили скопців). За 

логікою подій, наступним кроком мало бути дарування свободи проповідування 

релігійних віровчень. Однак, відповідно до закону № 27560 від 14 березня 1906 р. 

«О согласовании некоторых постановлений уголовного законодательства с 

приказом от 17 мая 1905 г. «Об укреплении основ веротерпимости» и о введении 
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в действие второй главы нового Уголовного уложения», винний у агітації серед 

православних іншого віровчення карався тюремним ув’язненням [56]. Таким 

чином, навіть на піку демократичних змін першої російської революції 1905 –

 1907 рр., законодавець залишив криміналізованим питання проповідництва серед 

віруючих Російської православної церкви. 

Як зазначалося в попередніх розділах, на Лівобережній Україні з останньої 

чверті XIX ст. функціонувало чотири єпархіальних братства, створених 

відповідно до «Основных правил для учреждения православных церковних 

братств» від 8 травня 1864. Три з них ставили за мету місіонерську діяльність. 

Чернігівське братство імені святого Михаїла, князя Чернігівського, та 

Харківське Озерянське братство спеціально створювалися з місіонерською 

метою, лише згодом їх діяльність поширилася іншими напрямами. 

У § 1 Статуту Чернігівського єпархіального братства від 11 серпня 1888 р. 

зазначалося: «Братство […] засновується для протидії російському розколу, […] 

що гніздиться в різних посадах та слободах деяких повітів Чернігівської губернії 

[…], а також для протидії […] сектам
7
, занесеним в нинішній час на південь Росії 

із західної Європи» [257, с. 580]. 

У Статутах Харківського єпархіального братства від 1904 р. та 1916 р. 

місіонерська діяльність визначалася складовою релігійно-просвітницької мети 

[266, с. 11; 26, арк. 45]. 

У першому Статуті Полтавського єпархіального Свято-Макаріївського 

братства від 1890 р. місіонерська ціль не визнавалася першочерговою, а існувала 

поруч із релігійно-просвітницькою та благодійною та формулювалася наступним 

чином: «протидіяти існуючим здавна та нещодавно виниклим релігійно-

моральним, незгодним з ученням православної Церкви, лжевченням різних 

сектантів, забобонів, розколу» [265, с. 119 – 120]. 

                                                 
7
Православними братствами поняття «секта» вживається з полемічною метою в 

емоційно негативному значенні. В даному контексті слово використано для 

позначення протестантських деномінацій. – В. С. 
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Ще одне єпархіальне братство Полтавської губернії – Лубенське Спасо-

Преображенське – ставило за мету виключно релігійно-просвітницькі та 

благодійні цілі. 

Щоб оцінити важливість для Російської православної церкви проблеми 

поширення різних віровчень, доречно навести статистичні дані. При цьому варто 

зазначити, що наявні дані свідчать про те, що на Лівобережній Україні об’єктами 

місії православних братств виступали віруючі, які належали до протестантських 

деномінацій, православних сект та культів. На нашу думку, це зумовлено їхньою 

численністю, порівняно із представниками інших релігійних конфесій. Тому 

нижче ми наведемо дані лише щодо цих груп населення. 

Також варто наголосити, що точної кількості представників релігійних 

меншин на Лівобережній Україні із ряду об’єктивних причин навести не 

можливо. З іншого боку, загальне уявлення про їх чисельність можна скласти, 

якщо орієнтуватися на результати I Всеросійського перепису населення 

(28 січня 1897 р.) [53; 54; 55]. Використовуючи це джерело, ми визначили 

процентне співвідношення чисельності представників різних віросповідань трьох 

губерній Лівобережної України до загальної кількості її мешканців: 

 

Віросповідання 
Полтавська 

губернія 

Харківська 

губернія 

Чернігівська 

губернія 

Православ’я та 

єдиновір’я 
95,55% 98,39% 92,69% 

Православні секти 

та культи 
0,09% 0,28% 1,9% 

Протестантські 

деномінації 
0,11% 0,34% 0,18% 

 

Відповідно до таблиці, кожна із єпархій Лівобережної України мала свою 

специфіку розповсюдження представників релігійних меншин. Так у 

Чернігівській єпархії першочергово реалізовувалася місія братств серед 
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старообрядців, тоді як в Харківській єпархії вони переважно протидіяли 

поширенню протестантських деномінацій та православних загальноросійських і 

місцевих сект. У Полтавській єпархії сектанти та старообрядці тривалий період 

були малочисельними групами, тому Полтавське єпархіальне братство, попри 

зазначену в статуті мету, лише на п’ятий рік існування зайнялося місіонерською 

діяльністю. 

Також можна зробити висновок, що, порівняно із православним населенням, 

загальну кількість сектантів та старообрядців варто визнати незначною. Крім 

того, за свідченнями щорічних звітів єпархіальних братств Лівобережної України, 

чисельність старообрядців залишалася стабільною та зростала переважно за 

рахунок природного приросту населення. Зокрема перепоною для поширення 

ідей старообрядництва слугувала добровільна релігійна сегрегація більшості 

старообрядців, а також етнічний бар’єр між українцями як корінним населенням 

цього регіону та росіянами [112, с. 253], що складали більшість (від 75 % до 

87,2 %
8
) серед старообрядців у кожній з губерній. 

З іншого боку, протестантські деномінації, незважаючи на малу питому вагу 

серед населення Лівобережної України, швидко поширювали свій вплив, зокрема 

завдяки тотальному прозелітизму неофітів. Особливістю деяких містичних 

православних сект (наприклад, скопців, хлистів тощо) була та обставина, що вони 

дуже складно піддавалися обліку, адже формально їх адепти залишалися у 

списках православного населення. Тому оцінити їх чисельність та проводити 

серед них місіонерську діяльність братствам було важко. Також постійно зростав 

перелік нових для Лівобережної України протестантських деномінацій та 

православних сект. У цьому регіоні поширювалися: різні напрями 

старообрядницького попівства та безпопівства, баптизм, штундизм, адвентизм, 

єговізм, духоборство, толстовство, хлистівство, скопчество, шалопутство, 

новоізраїльтяство, іоаннітство, мальованство, підгорнівство тощо. Тогочасну 

релігійну ситуацію Харківської єпархії в 1909 р. прокоментував богослов, член 

                                                 
8
 Підраховано за даними I Всеросійського перепису населення – В. С. 
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Харківського єпархіального братства та Державної Ради, протоієрей Т. Буткевич: 

«Мені складно сказати, якого ворожого вірі Христовій лжевчення немає в 

Харківській єпархії […]» [273, с. 8]. 

До суб’єктів місіонерської діяльності, підпорядкованих єпархіальним 

братствам, їх повітовим відділенням та церковнопарафіяльним братствам, варто 

віднести утримуваних братствами місіонерів (єпархіальних, їх помічників, 

окружних місіонерів та місіонерів-книгонош) та членів братств (священиків 

православних та єдиновірних церков, а також ревнителів православ’я із мирян). 

На першому етапі діяльності братств місією займалася переважно обмежена 

кількість спеціальних місіонерів із богословською освітою. Вони діяли на основі 

прийнятих Святійшим Синодом «Правил об устройстве миссий и способе 

действий миссионеров и пастырей Церкви по отношению к раскольникам и 

сектантам» від 25 травня 1888 р. за № 1116. 

Братства відшкодовували місіонерам за їх роботу значні суми, що разом із 

офіційною заробітною платою священика (300 – 400 руб.) та прибутком від 

ружної землі (300 – 400 руб.) [71, с. 413] забезпечувало останнім достойний 

рівень життя. В 1900 р. Чернігівське єпархіальне братство мало двох місіонерів. 

Першому, єпархіальному місіонеру, який переважно діяв серед північних повітів 

із високою концентрацією старообрядницького населення, священику 

єдиновірної церкви посад Воронок Стародубського повіту Родіонцеву В. 

Братство щорічно видавало 400 руб. утримання та 100 руб. на проїзд [136, с. 354], 

згодом його платня зросла до 1800 руб. на рік [71, с. 414]. Другому, окружному 

місіонеру південних повітів, специфікою яких було поширення переважно 

протестантських деномінацій, священику церкви м. Канева Канівського повіту 

Київської губернії Г. Яворському Чернігівське єпархіальне братство видавало зі 

своїх сум щорічно 1200 руб. утримання та 300 руб. на оплату проїзду по єпархії 

[136, с. 369]. Задля більшої ефективності місії у 1911 р. посаду другого місіонера 

замінено чотирма окружними місіонерами із пунктами перебування в 

м. Конотопі, м. Кролевці, м. Ніжині, с. Вершинній Муравейці Чернігівського 
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повіту. На утримання кожного окружного місіонера виділено із сум Братства по 

600 руб. на рік [71, с. 413 – 414]. 

У 1903 р. при Чернігівському єпархіальному братстві створено 27 посад 

окружних місіонерів, яких призначено в благочинія з іновірним населенням [140, 

с. 494, с. 500]. 

Аналогічно вчинило Полтавське єпархіальне братство, заснувавши в квітні 

1913 р. посади повітових місіонерів [156, с. 2655]. За рік вони знаходилися в 

13 повітах губернії, окрім Переяславського та Гадяцького [157, с. 1536]. Перед 

тим повітові Зібрання духовенства обговорили та запропонували кандидатури 

священиків для підготовки до місіонерської діяльності, а також асигнували від 

50 коп. до 5 руб. від кожної церкви та причету на забезпечення їх потреб, що і 

затверджено єпархіальним архієреєм [156, с. 2655]. 

Відділення братств, якщо вони володіли достатніми коштами, також могли 

фінансувати утримання повітових місіонерів. Так Ізюмське відділення 

Харківського єпархіального братства в 1908 р. створило посаду повітового 

місіонера, якому видавало із власних коштів 420 руб. щорічного утримання [52, 

с. 38]. 

До обов’язків повітових (окружних) місіонерів входило збирати відомості 

про місцевих віруючих інших сповідань та звітувати про свої спостереження 

радам єпархіальних братств, а також проводити з парафіянами місіонерські 

співбесіди, іншим чином допомагати місіонерській роботі парафіяльних 

священиків. 

Ефективною була діяльність місіонерів-книгонош, які підпорядковувалися 

єпархіальному місіонеру. Перша посада книгоноші при Чернігівському 

єпархіальному братстві заснована в 1903 р. Згодом братство створило посаду 

другого книгоноші [141, с. 379]. Обидва утримувалися із коштів єпархіального 

Братства. 

Крім того, фінансували діяльність місіонерів-книгонош відділення 

єпархіальних братств. Зокрема Сумське відділення Харківського єпархіального 

братства витрачало майже весь річний прибуток на сплату жалування трьом 



135 

 

місіонерам-книгоношам [52, с. 41]. Книгоношу-співбесідника також фінансувало 

Валківське відділення Братства, де в 1907 р. заснована дана посада із жалуванням 

300 руб. на рік (200 руб. надавалися від Відділення Братства, а 100 руб. в рівних 

частинах надходили від єпархіального Братства та церков 2-го Валківського 

округу) [51, с. 13]. 

Книгоноші відвідували села та посади, де проживали віруючі інших 

віросповідань, ярмарки, привокзальні ринки, були присутніми під час хресних 

ходів, а також на інших масових зібраннях народу, де поширювали літературу 

релігійно-морального та полемічного змісту. Переважно вони продавали, 

роздавали безкоштовно чи за зниженою ціною Біблії, житія святих, відтиски 

статей місцевих православних періодичних видань, полемічних бесід 

єпархіального місіонера тощо. Також доставляли із братського книжкового 

складу на прохання священиків релігійну літературу до найвіддаленіших парафій 

[141, с. 380]. Книгоноші Чернігівського єпархіального братства допомагали 

місіонерам організовувати публічні бесіди. Надавали їм відомості про зміни в 

середовищі іновірців [132, с. 567]. Проводили приватні бесіди з віруючими інших 

релігійних організацій. Наприклад, у щорічних звітах Чернігівського 

єпархіального братства відзначалася як особливо успішна діяльність книгоноші 

Кубкіна П., «який за 4 роки досконало вивчив вчення сектантів і його 

заперечення» та став досвідченим полемістом [142, с. 633]. Місіонери-книгоноші 

мали певну перевагу перед місіонерами з богословською освітою. Остання 

полягала в тому, що книгоноші були вихідцями зі спільного культурного та 

соціального середовища зі старообряцями та сектантами, які значною мірою 

належали до селян. Крім того, книгоноші приносили користь для православної 

місії, оскільки вони відвідували віддалені від найближчих комунікацій 

місцевості, наприклад, хутори, де не було священиків. Мобільність книгонош 

зросла після надання їм Урядом Російської імперії можливості безоплатно 

пересуватися державною залізницею [45, с. 71]. Наприклад, Рада Полтавського 

єпархіального братства виклопотала подібне право для книгоноші Тесленко І., 

який успішно виявив себе у місіонерській діяльності [65, с. 395]. 
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Важливе значення у місіонерській діяльності братств займали їх 

покровителі, до яких належали місцеві єпархіальні архієреї. Більшість 

нововведень у роботі братств ініціював саме правлячий архієрей, ним також 

затверджувалися всі важливі рішення єпархіального братства. Деякі голови 

братств, окрім опосередкованого керівництва братською місією, брали в ній 

безпосередню участь. Наприклад, будучи головою Чернігівського єпархіального 

братства, вікарій, єпископ Новгород-Сіверський Нестор (Фомін) щороку 

відвідував найвіжливіші для православної місії регіони, де було поширене 

старообрядництво, штундизм та інші релігійні меншини [142, с. 626]. 

У 1909 р. Святійший Синод дозволив єпархіальним братствам виконувати 

функції єпархіальних місіонерських рад [244, с. 494]. Таким чином, у тих 

єпархіях, де братський рух вдалося успішно організовати, керівна роль 

місіонерськими справами в єпархії передавалася очільникам братств. Наприклад, 

у 1911 р. Полтавське
9
 та Чернігівське єпархіальні братства реорганізовано на 

більш широких началах діяльності, зокрема, до відання братств увійшли 

єпархіальні місіонерські ради. З цього часу ради даних єпархіальних братств мали 

два відділи – місіонерський та просвітницько-благодійний. Місіонерські ради, 

після об’єднання з братствами, продовлжувалмя свою діяльність на основі 

згаданих вище «Правила об устройстве внутренней миссии Православной 

российской церкви» (20 – 26 травня 1908 р.) та статутів братств. Зокрема, згідно 

§ 25 Статуту Чернігівського єпархіального братства від 1911 р., єпархіальна 

місіонерська рада концентрувала у себе відомості щодо становища православної 

місії в єпархії та піклувалася про розвиток місіонерської діяльності [255, с. 626]. 

У складі Харківського єпархіального братства не існувало єпархіальної 

місіонерської ради. Проте до складу Ради цього єпархіального Братства 

Харківським та Охтирським архієпископом Арсенієм (Брянцевим), керуючись 

§ 15 Статуту Братства, було призначено єпархіального місіонера Айвазова І. 

                                                 
9
У Полтавському єпархіальному братстві згадане об’єднання de facto відбулося 

лише 16 липня 1913 р. 
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Після заснування, як згадано вище, посад повітових місіонерів, Місіонерська 

Рада Полтавського єпархіального братства зайнялася організацією повітових 

місіонерських закладів. Для керівництва їх роботою в 1913 р. Братством складені 

«Правила уездных отделений епархиального миссионерского совета в 

Полтавской епархии», які затверджено єпархіальним архієреєм. Згідно «Правил», 

у 1913 р. відкрито повітові відділення Місіонерської Ради: Кобеляцьке, 

Кременчуцьке, Костянтиноградське та Золотоноське [156, с. 2656]. Діяльність 

аналогічних повітових відділень Чернігівського єпархіального братства 

регулювалася вищезгаданим Статутом Братства від 1911 р. У 1914 р. році їх 

функціонувало 6: Конотопське Кролевецьке, Ніжинське, Стародубське, 

Новозибківське та Клинцівське [45, с. 50]. 

Таким чином, до кінця 1913 р. в Полтавському та Чернігівському 

єпархіальних братствах сформувалася чітка вертикаль органів, які займалися 

місіонерською діяльністю. Нижньою ланкою вважалися повітові місіонерські 

відділення, які звітували та отримували вказівки від місіонерської ради 

єпархіального братства. Загальне управління єпархіальним братством здійснював 

єпархіальний архієрей, який зокрема затверджував найважливіші рішення братств 

стосовно місіонерства. У складі Харківського єпархіального братства не існувало 

єпархіальної місіонерської ради. Однак до Ради цього єпархіального Братства 

єпархіальний архієрей призначив єпархіального місіонера. Крім того, у повітах 

лівобережних губерній діяли братські місіонери та книгоноші, які поширювали 

літературу полемічного змісту та проводили із населенням співбесіди на 

релігійно-моральну тематику. 

 

4.2. Народно-парафіяльна місіонерська діяльність 

 

Поява народно-парафіяльної місії пов’язана із другим етапом місіонерської 

діяльності братств. Останній розпочався після видання Святійшим Синодом 

«Правила об устройстве внутренней миссии Православной российской церкви» 
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від 20 – 26 травня 1908 р. за № 3443, які принципово змінювали попередній підхід 

до розуміння православної місії. В основу «Правил» покладено принцип 

повсюдної обов’язковості місії як постійно діючої єпархіальної церковно-

народної організації. Відтепер місія поділялася на три напрями: народно-

парафіяльну, пастирсько-парафіяльну та спеціальну. Акцент ставився на участі в 

місії мирян та парафіяльних священиків [231]. 

Майже одразу після затвердження нових «Правил» в Києві відбувся 

IV Всеросійський місіонерський з’їзд. Делегати якого заявили, що виконання 

Маніфесту «Об укреплении основ веротерпимости» від 17 квітня 1905 р. 

применшує значення Російської православної церкви та клопоталися перед 

Святійшим Синодом про сприяння повернення до РПЦ хоча б деяких прав, які 

стосувалися обмеження неправославної пропаганди. Також IV Всеросійський 

місіонерський з’їзд запропонував братствам наступні рекомендації, які після 

схвалення Синодом спрямовувалися на розгляд єпархіальним архієреям. Серед 

них: «здійснювати боротьбу з сектантами не лише через полемічні бесіди, але 

також шляхом організації в народі різних просвітницько-благодійних установ; 

виданням книг та листівок; організовувати єпархіальні типографії; відкривати 

тверезницькі союзи, школи місіонерського характеру; проводити місіонерські 

курси; засновувати каси взаємодопомоги та збори для боротьби з бідністю в 

парафії» [40, с. 195]. 

Члени братств Лівобережної України залучалися до місійної діяльності в 

різний спосіб. Наприклад, братчики збирали будь-яку доступну інформацію про 

сектантів та старообрядців та, в разі порушення ними законодавства про заборону 

проповідування свого віровчення, доповідали про дані факти владі. Члени 

Огульчанського (Шарівського) братства про будь-яку таємну чи відкриту 

пропаганду сектантства одразу доповідали Раді єпархіального Братства, яка 

передавала інформацію до державних органів [106, с. 2]. 

Місіонерська Рада Полтавського єпархіального братства завдяки даним, які 

надали Бориспільський пастирсько-місіонерський гурток, а також єпархіальний 

місіонер, зробила висновок, що в міст. Борисполі сектантський молитовний 
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будинок відкрито із порушенням Закону «О согласовании некоторых 

постановлений уголовного законодательства...» від 14 березня 1906 р. Він 

розміщувався в орендованому приміщенні навпроти міського 4-класного 

училища, де навчалися діти православного населення, що, на думку Братства, 

суперечило забороні релігійної агітації серед неповнолітніх. Із цього приводу 

Місіонерська Рада клопоталася перед полтавським губернатором про закриття 

цього молитовного будинку [157, с. 1539 – 1540]. 

Рада Чернігівського єпархіального братства також слідкувала через свої 

відділення, єпархіального та окружних місіонерів, книгонош та рядових членів за 

змінами у середовищі старообрядства та сектантства [133, с. 352]. Члени братства 

– селянин с. Високин Городнянського повіту Гальник М. та селянка с. Плоского 

Остерського повіту Щербина Т. попереджали місіонерів про появу сектантів в їх 

селах, чим сприяли успішності православної місії [45, с. 73]. 

До одного із засобів реалізації місіонерської цілі братств Лівобережної 

України відносилися публічні та приватні місіонерські бесіди. Їх метою було не 

лише залучення до Російської православної церкви нових адептів та утримання в 

її лоні старих, але, у найкращому разі, перетворення їх на братських місіонерів. 

На публічні бесіди учасники запрошувалися оголошеннями в місцевій пресі, 

наприклад, в «Полтавских епархиальных ведомостях», «Полтавском голосе», 

«Черниговских епархиальных известиях», «Вере и разуме» тощо. Так само 

друкувалися програми бесід, а інколи – безпосередньо їх текст. Найчастіше 

публічні бесіди проводилися в церковнопарафіяльних школах, також у 

парафіяльних храмах чи народних чайних та тривали кілька годин. Темами бесід, 

орієнтованих на райони зі старообрядницьким населенням, зокрема були 

наступні полемічні питання: право церкви змінювати обряди, які не стосуються 

суті віри; клятви соборів 1666 р. та 1667 р.; про незаконність австрійської ієрархії; 

про єдиновір’я; про святі таїнства; про святий хрест та хресне знамення тощо [45, 

с. 66]. 

Публічні бесіди відвідувалися як православними, так і старообрядцями та 

сектантами, які могли виступати опонентами православних місіонерів. У 
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Соборно-Троїцькій церкві м. Вовчанська Вовчанського повіту Харківської 

губернії організовувалися протисектантські бесіди за участі помічників 

єпархіального місіонера, на яких також виступали місцеві баптисти [52, с. 19]. 

Наприклад, в 1914 р. Чернігівським єпархіальним братством проведено 

більше 100 бесід [45, с. 66]. За даними того ж Братства в 1900 р., кожну бесіду 

відвідувало в середньому 400 осіб [136, с. 356]. На жаль, більш систематичної 

звітності про кількість бесід та їх учасників братства не зафіксували. 

Проте не завжди публічні бесіди мали мирний характер. Наприклад, в 

посадах Тимошкіному Перевозі та Злинці Чернігівської єпархії бесіди постійно 

супроводжувалися конфліктами православних зі старообрядцями [136, с. 355]. 

Особливо зріс опір проведенню цих бесід після прийняття Закону «Об 

укреплении основ веротерпимости» від 17 квітня 1905 р.: відбувалися масові 

безлади, місіонери піддавалися публічним образам тощо. Внаслідок подібних 

подій Харківське єпархіальне братство обмежило кількість бесід, а Чернігівське 

більше ніж на рік відмовилося від них в районах із компактним проживанням 

старообрядців та серед штундистів м. Конотопа [111, с. 450–451]. Однак навіть 

після завершення революції 1905 – 1907 рр. траплялися конфліктні ситуації. Так у 

1911 р. помічник повітового місіонера Н. Дуброва знаходився у відрядженні у 

Сумському повіті Харківської губернії, де проводив ряд бесід. Під час однієї з 

них у с. Низах сектанти застосували до місіонера фізичне насилля, нанісши йому 

побої [49, с. 17]. 

Також із місійною метою братськими місіонерами, братчиками-

священиками православних та єдиновірних церков організовувалися приватні 

бесіди з православними, які потребували роз’яснень із питань віровчення, рідше з 

представниками інших конфесій. Зазвичай, місцем їх проведення обиралися 

приватні будинки мирян або місіонерів. Однак єпархіальний місіонер 

Чернігівського єпархіального братства Родіонцев В. зазначав, що ним 

проводилися бесіди в вагонах залізниці, на хуторах під відкритим небом, а також 

в інших місцях, де траплялася нагода [135, с. 369]. 
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Точна інформація про кількість приватних бесід у звітах братств відсутня, 

проте не підлягає сумніву та обставина, що їх чисельність доволі значна. 

Наприклад, єпархіальний місіонер Чернігівського єпархіального братства 

практично щодня приймав у себе вдома відвідувачів [45, с. 67]. Бесіди проходили 

у неформальній обстановці та тривали щонайменше кілька годин. Один із 

повітових місіонерів Чернігівського єпархіального братства переконав стати 

членом Російської православної церкви сектанта, селянина О. Остроносенко, що 

проживав в с. Каменки Городнянського повіту, після дводенної приватної бесіди 

по 7 годин на день [45, с. 67–68]. Ось що пише про приватні бесіди в своєму звіті 

один із повітових місіонерів вищезгаданого Братства: «Провів я 30 приватних 

бесід із сектантами і доводиться віддати (їм – В. С.) перевагу […], адже багато 

сектантів на публічних бесідах не бажають говорити із місіонером, а в приватній 

бесіді вони спілкуються охоче і відверто» [45, с. 67]. 

Приватні бесіди вимагали гарних богословських знань та навичок психолога. 

Однак, у разі успіху таких бесід, Російська православна церква отримувала 

неофітів, які часто ставали для неї у нагоді. Так у звіті Чернігівського 

єпархіального братства зазначалося, що «[…] із фанатизмом прихильників цих 

толків (малися на увазі всі неортодоксальні та неправославні релігійні об’єднання 

– В. С.) православній місії легше миритися та вести боротьбу, ніж із байдужістю, 

адже якщо сектант фанатично відстоює свою віру, то робить це через щире 

переконаня, а якщо промінь світла торкнеться сліпого розуму, то він стає таким 

самим твердим захисником православ’я та вірним сином Святої Церкви» [136, 

с. 356]. Наприклад, Стародубське відділення Чернігівського єпархіального 

братства та єпархіальний місіонер В. Родіонцев відзначали діяльність купця 

пос. Воронок Каміна Д., який перейшов із старообрядництва до Російської 

православної церкви на правах єдиновір’я. Він багато років підряд проводив 

бесіди із старообрядцями [136, с. 358], виписував та безкоштовно видавав 

бажаючим для читання багато православних журналів та газет [111, с. 452], 

надавав матеріальну допомогу як нужденним, так і братській книжковій 
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крамниці, даючи їй в позику протягом 7 років значні суми (від 1000 руб. до 

2000 руб.) без відсотків [136, с. 359]. 

Активним діячем місії став новонавернений суботник, селянин О. Тесленко, 

якого Місіонерська Рада Полтавського єпархіального братства допустила до 

виконання обов’язків братського місіонера-книгоноші [157, с. 1539]. 

Лівобережними братствами проводилися народні, пастирські та 

законовчительські місіонерські курси. Причину їх створення можна зрозуміти, 

прочитавши звіт Чернігівського єпархіального братства за 1914 р. У ньому 

зазначалося, що максимальним завданням місіонерської діяльності братств є 

прагнення «[…] досягнути того, щоб кожен православний міг дати відповідь про 

своє сповідання, міг особисто викрити іновірця та розібратися, де істина, а де 

брехня, ці місіонери з народу особливо цінні за уміння говорити із народом його 

мовою просто і зрозуміло» [45, с. 56 – 57]. Такий ідеал братства намагалися 

реалізувати саме через організацію народних місіонерських курсів. 

Народні курси, де вивчалися способи протидії старообрядницькому вченню, 

проводилися в м. Новозибкові братськими місіонерами: єпархіальним 

В. Родіонцевим та окружним Смирновим М. Курси відвідувала значна кількість 

слухачів, тому вони відбувалися на постійній основі [45, с. 56]. 

Огульчанським (Шарівським) братством, яке знаходилося в підпорядкуванні 

до Харківського єпархіального братства, в 1906 – 1907 рр. проводилися заняття в 

апологетичному дусі із місцевими селянами по вивченню Біблії. Курсисти 

ознайомлювалися із запереченнями положень вчень різних релігійних напрямів, 

що були поширені в даній місцевості. Заняття відкрилися 6 грудня 1906 р. та 

відбувалися один раз на тиждень в будівлі Огульчанської земської школи. 

Заняття проводилися по суботах та тривали від 17.00 до 21.00, а часто – до 23.00. 

Всього до 12 червня 1907 р. відбулося 25 уроків, які на постійній основі 

відвідувало близько 20 – 25 осіб [223, с. 251]. Вік відвідувачів коливався від 15 до 

65 років. План занять складено парафіяльним священиком Ніколаєвським під 

керівництвом єпархіального місіонера Айвазова І., який здійснював контроль над 

проведенням цих занять. Серед тем занять були наступні: «Иисус Христос как 



143 

 

единородный сын Божий и спаситель мира», «Об основании Им Церкви 

христовой», «Об истинном священстве в Церкви христовой», «О храме», «Об 

иконах», «О святой легенде», «О почитании креста», «О посте», «О почитании и 

молитвенном призыве святых», «О поминовении умерших» тощо [97, с. 419 –

 420]. Переважна увага зверталася на ті питання, з якими селяни найчастіше 

зустрічалися під час спілкування з віруючими інших релігійних організацій. 

Зазвичай на початку кожного заняття докладно викладалася позиція Російської 

православної церкви щодо предмету обговорення, потім вказувалося те, що 

називалося «сектантські мудрування» та наводилися заперечення цих думок. 

Схвально оцінювали результати занять єпархіальний місіонер Айвазов І. та 

єпархіальний спостерігач церковних шкіл Давиденко В. [97, с. 420]. 

Крім того, братські місіонери проводили короткотермінові народні 

місіонерські курси. У 1914 р. місіонери Чернігівського єпархіального братства 

організували наступні курси: єпархіальний місіонер у с. Данченковій Слободці; 

повітовий місіонер 1-го району в с. Маньках (двічі), у с. Духновщині та 

х. Чирецькому Городнянського повіту; окружний місіонер 3 округу Мглинського 

повіту провів курси майже у всіх населених пунктах свого округу; повітовий 

місіонер 3 району проводив короткі курси практично після кожної своєї публічної 

бесіди [45, с. 68–69]. 

Ізюмським відділенням Харківського єпархіального братства організовано 

народні місіонерські курси в Свято-Успенському Святогорському монастирі, які 

продовжувалися із 7 по 14 липня 1914 р. Їх керівником став Арсеній, архімандрит 

цього монастиря, який раніше був єпархіальним місіонером, а допомагали йому 

окружні братські місіонери. Згідно доповіді архімандрита Арсенія, «курси 

відбулися із рідкісним піднесенням, викликавши значний інтерес слухачів, які 

іноді складали більше 500 осіб» [52, с. 37]. 

Із 16 по 24 січня 1912 р., за дозволу архієпископа Полтавського та 

Переяславського Назарія (Кирилова), в приміщенні Полтавського архієрейського 

будинку проводилися короткотермінові народні місіонерські курси. Вони 

організовувалися для представників від церковнопарафіяльних братств єпархії 
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загалом та особливо із парафій, де проживали представники релігійних меншин. 

Ініціатива проведення цих курсів належала з’їзду церковнопарафіяльних братств 

Полтавської єпархії, який проходив навесні 1912 р., а реалізацію пропозиції 

прийняла на себе Рада Полтавського єпархіального братства. Вона розіслала 

запрошення радам церковнопарафіяльних братств із пропозицією рекомендувати 

на курси парафіян, які мають гарну репутацію, грамотні та цікавляться 

питаннями православної віри [95, с. 59]. Про час та місце проведення курсів 

оголошено через місцеву пресу: «Полтавские епархиальные ведомости», 

«Полтавский вестник» та «Полтавский голос» [152, с. 2027]. Для незаможних 

учасників надавалися безкоштовні квартири, деяким оплачувалося утримання та 

проїзд. На курси прибуло 46 представників від Золотоноського, Кобеляцького, 

Костянтиноградського, Кременчуцького та Полтавського повітів. Крім того, 

курси відвідували деякі жителі м. Полтави. Вранішні заняття проходили за 

присутності в середньому 55 слухачів, під час вечірніх читань їх кількість 

збільшувалася до 80 слухачів. Темами курсистських занять були оспорювані 

протестантськими деномінаціями та православними сектами ідеї ортодоксального 

православ’я, а також короткі історичні відомості щодо тих релігійних організацій, 

які поширені на Полтавщині. Всього місіонерами та парафіяльними священиками 

проведено 40 бесід, які здійснювались із 9.00 до 13.30 та з 17.00 до 21.30 [152, 

с. 2028]. 

Наступного року Місіонерська Рада Полтавського єпархіального братства 

організувала народні місіонерські курси в с. Васютинцях Золотоноського повіту, 

які тривали протягом 22 листопада – 2 грудня 1913 р. На них запрошувалися 

миряни-ревнителі Золотоноського, Пирятинського та Переяславського повітів. У 

ролі лекторів виступили: єпархіальний місіонер Димара В. та священик 

Максимович О. Заняття викликали серед місцевого населення великий інтерес. У 

середньому вдень курси відвідувало 150–200 слухачів, а ввечері – 300–500 

слухачів [156, с. 2657]. 

У 1914 р. Рада Полтавського єпархіального братства організувала народні 

місіонерські курси в п’яти місцях: м. Борисполі, містечках Дробові, Голтві та 
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Костянтинограді, а також в м. Кременчуці. Постійних слухачів на курсах було: в 

міст. Драбово – 40 осіб, міст. Костянтиново – близько 100 осіб, м. Борисполі –

більше 100 осіб, м. Кременчуці – 250 осіб. На вечірніх заняттях число 

відвідувачів зазвичай збільшувалося настільки, що інколи доводилося 

організовувати бесіди одночасно в двох приміщеннях. Наприклад, у м. Борисполі 

бесіди проходили в училищі та храмі. У м. Кременчуці число відвідувачів курсів 

вранці доходило до 700–800 осіб, а ввечері, особливо під час полемічних бесід, 

аудиторія, яка розрахована майже на 1500 осіб, не вміщувала всіх бажаючих. У 

звіті Полтавського єпархіального братства сказано, що «були потрібні посилені 

наряди поліції, щоб підтримувати порядок при вході в аудиторію» [157, с. 1538]. 

Програми курсових занять в цілому були подібними, однак частково 

урізноманітнювалися відповідно до місцевих умов. На курсах у 

міст. Костянтинограді додано бесіди, які стосувалися суботників та адвентистів 

[157, с. 1537], а курси в міст. Голтві, де проживали толстовці, переважно 

торкалися відповідної тематики. Лекторами на народно-місіонерських курсах 

запрошувалися єпархіальний та повітові місіонери. 

Радою Полтавського єпархіального братства в травні–червні 1915 р. для 

місіонерів організовано показові народні та законовчительські місіонерські курси 

в с. Варварівці Костянтиноградського повіту як одному із населених пунктів, де 

проживало багато представників релігійних меншин. Їх організовано за 

відмінним від інших курсів планом, який включав наради, щоденні проповіді, 

навчальні місіонерські бесіди та уроки Закону Божого із обов’язковим розбором 

кожного виступу місіонерів [65, с. 392]. 

Після початку Першої світової війни до місіонерської діяльності братств 

внесено корективи. Зокрема через призов до лав російської армії великої 

кількості молодого грамотного населення, народні місіонерські курси не 

набирали достатньої кількості слухачів. Однак Рада Полтавського єпархіального 

братства все ж змогла організувати проведення єпархіальним та повітовими 

місіонерами народних місіонерських курсів у с. Вознесенському Золотоноського 
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повіту, с. Варварівці та с. Нікольському Костянтиноградського повіту, с. Варві 

Лохвицького повіту та с. Секиренцях Прилуцького повіту [65, с. 395]. 

Також миряни могли прийняти участь у братській місії шляхом членства у 

місіонерських гуртках. Останні створювалися парафіяльними священиками при 

місцевих церквах. Метою місіонерських гуртків було не лише ознайомлення його 

членів з положеннями православного віровчення, але також підготовка до 

місіонерської роботи серед представників інших віросповідань [34, арк. 10]. 

Місіонерські гуртки створювалися в місцевостях, де проживали 

представники релігійних меншин. Наприклад, «Кружок молодежи» у 

с. Даньченковій Слобідці та «Союз юношества» у посаді Воронок 

Стародубського повіту, щільно заселеного старообрядцями [45, с. 58]. 

Підпорядкований братству місіонерський гурток «Союз юношества» був 

організований та управлявся братським єпархіальним місіонером. Сфера його 

діяльності охоплювала посаді Воронок, а згодом він поширив свою діяльність на 

інші населені пункти. Гурток заснований із метою «підняття моральності серед 

посадського юнацтва та для роз’яснення йому істин святої Православної церкви» 

[143, с. 402]. 

Часто траплялося, що місіонерські гуртки відкривалися невдовзі після 

проведення народних місіонерських курсів. Наприклад, організувався 

місіонерський гурток в с. Данченковій Слобідці. Ініціатор відкриття гуртка, 

окружний місіонер зазначав, що «подіяв гурток на чотирьох, які схилялися вже в 

секту, але, завдяки місіонерському гуртку, вони окріпли в вірі, після чого і самі 

записалися в цей гурток» [45, с. 69]. 

Відповідно до постанови Ради Огульчанського (Шарівского) братства від 

1907 р. у 10-ти будинках членів Братства відкрито «бесідки» для спільного 

читання релігійних книг та брошур. «Бесідки» проводилися відповідно до правил, 

розроблених Радою Братства під керівництвом єпархіального місіонера [223, 

с. 252]. 

Для заохочення діяльності членів місіонерських гуртків деякі братства 

організовували свята ревнителів, видавали грошові винагороди тощо. Рада 
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Охтирського відділення Харівського єпархіального братства організовувала свята 

ревнителів Охтирського місіонерського кружка. В 1913 – 1914 бр. р. на такому 

святі міським духовенством проведено урочистий молебен, після чого кожному 

ревнителю презентовано 25 примірників Біблії та книги місіонера Д. Владикова 

«Руководство для бесед с баптистами, пашковцами, молоканами и другими» [52, 

с. 10 – 11]. Роком раніше члени цього гуртка отримали в подарунок ікони та 

просфори, а два із них, з огляду на особливо корисну місіонерську діяльність, 

поєднану із витратами на переїзди, винагороджені сумою в 50 руб. [50, с. 11]. 

Особливо корисним способом реалізації місіонерських цілей братств 

визнавалися хресні ходи та паломництва. Вони приурочувалися до відзначення 

подій церковно-громадського життя місцевого та загальнодержавного значення. 

Як зазначалося в одному зі звітів Черігівського єпархіального братства, 

залучаючи багато учасників, «релігійні процесії збуджують в народі почуття 

особливого релігійного під’йому» [45, с. 70]. Саме тому братські місіонери 

намагалися організовувати хресні ходи та паломництва, супроводжуючи їх 

проповідями та роздачею протисектантської літератури. Особливо багато 

організовано хресних ходів в 1914 р. Конотопським відділенням Чернігівського 

єпархіального братства (24 хресних ходи, з них 21 в повіті та 3 в самому 

м. Конотопі) [45, с. 70]. 

Переважно в паломництвах приймали участь віруючі Російської 

православної церкви, однак братства також звітували про присутність на них 

представників інших релігійних організацій. Так братський повітовий місіонер 1-

го району, який в 1914 р. організував паломництво із сіл Городнянського та 

Чернігівського повітів через м. Чернігів до м. Києва, з радістю відзначав, що в 

ньому взяло участь «кілька осіб, що коливаються між православ’ям та живуть 

серед сектантів» [45, с. 70 – 71]. 

За пропозицією керівника Чернігівського єпархіального братства, єпископа 

Чернігівського та Ніжинського Василія (Богоявленського), на початку 1915 р. 

обрано комітет, які займався організацією відзначення 900-ї річниці з дня смерті 

князя Володимира Великого. Щоб краще ознайомити населення із майбутніми 
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урочистостями, комітет піклувався про створення та видання так званої 

«Владимирский сборник», яка складалася із ряду статей, присвячених пам’яті 

князя. Також для розсилки церковнопарафіяльним братствам та видачі простому 

народу надруковано 16000 листівок, що стосувалися цієї теми. Крім того, 

братські друковані органи – журнал «Вера и жизнь» та газета «Черниговский 

церковно-общественный вестник» присвятили очікуваній події ювілейні номери 

[9, арк. 219]. В день урочистостей – 15 липня – Братством організовано духовний 

концерт та хресну ходу до місцевості, що знаходиться поблизу м. Чернігова та 

відома під назвою «Святе озеро»,
10

 де здійснено освячення води [15, арк. 1]. 

Товаришем голови Чернігівського єпархіального братства та за 

сумісництвом ректором Чернігівської духовної семінарії, В. Сокольським, за 

участі вихованців семінарії та народу, до Великодня 1915 р. здійснено 

паломництво із чудотворною іконою Чернігівської Божої Матері в 

Філаретівський скит, що знаходиться від Чернігова в 50 верстах.
11

 Єпархіальна 

Рада Братства прийняла жваву участь в організації цього паломництва, 

асигнувавши із Братських сум 50 руб., необхідних на придбання продовольства 

для паломників. Також видала багатотисячним накладом брошуру 

«Благословение Братства святого Михаила, князя Черниговского, православным 

паломникам в Филаретовский скит», в якій викладалися біблійна історія 

Вознесіння Господнього, чудеса Божої Матері і докладний церемоніал хресного 

ходу [9, арк. 219]. 

У день початку Успінського посту (1 серпня) Чернігівське єпархіальне 

братство знову організувало хресну ходу до згаданого вище «Святого озера». Для 

цього випадку Радою Братства видано брошури «Священные песнопения из чина 

малого освящения воды» [9, арк. 219]. Перед початком хресної ходи їх роздано 

                                                 
10

 За легендою у «Святому озері» відбулося хрещення чернігівців. Це озеро 

знаходиться на південно-західній околиці м. Чернігова біля шосейного мосту 

через р. Десну. Після 1927 р. це місце відоме як Пролетарський гай. 

11
1 верста – це 1,0668 км. 
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братчикам, що з’їхалися зі всіх парафій Чернігівської єпархії, а також іншим 

учасникам ходи, які бажали прийняти участь в загальному співі. Таким чином, 

під час хресної ходи утворився народний хор [9, арк. 219]. 

Чернігівське єпархіальне братство також організовувало хресні ходи та 

моління з метою підтримання народної віри у перемогу Російської імперії у 

Першій світовій війні. Зокрема за закликом Святійшого Синоду, їх проведено 

8 липня 1915 р., а також в дні всенародного триденного посту 26–29 серпня того 

ж року [9, арк. 219]. Церковні моління закінчилися 30 серпня в м. Чернігові. Тоді 

ж відбулося освячення каплиці, відкритої за сприяння єпархіального архієрея в 

пам’ять про 300-річчя царювання династії Романових. Рада Братства організувала 

в ній регулярні богослужіння за померлих воїнів до кінця року [9, арк. 219]. 

Валківське, Ізюмське та Вовчанське відділення Харківського єпархіального 

братства організовували паломництва до м. Білгорода для поклоніння мощам 

святителям Іоасафа (Горленка) [49, с. 12]. Зокрема останнє організувало 

паломництва учнів ЦПШ слободи Ново-Олександрівки Куп’янського повіту [52, 

с. 19]. 

Із місіонерством перетиналася церковно-упорядкувальна діяльність братств. 

Доказом чого слугували витрати на ремонт, будівництво чи облаштування 

інтер’єру храмів, створення церковних хорів у першу чергу в тих парафіях, де 

проживали представники релігійних меншин. 

Наприклад, в 1905 р. Чернігівським єпархіальним братством видано 100 руб. 

для будівництва церкви в с. Брахлові Новозибківського повіту. Причиною 

надання фінансування Братство називає ту обставину, що «відсутність храму 

могла погано відбитися на релігійно-моральному житті жителів цього села, серед 

яких є кілька чоловік, що відхилилися до штунди» [111, с. 445]. В 1907 р. 

Братство виділило на будівництво нового храму у посаді Чуровичах згаданого 

повіту 400 руб., з огляду на «важливе в місіонерському відношенні значення 

цього населеного пункту» [141, с. 380 – 381]. 

З огляду на крайню бідність деяких парафіян та відсутність систематичної 

державної соціальної допомоги траплялися випадки, коли матеріальна підтримка 
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різних релігійних організацій ставала підставою для зміни православним 

населенням віросповідання. Так у старообрядницькому посаді Воронок 

Стародубського повіту вдова Бородиневська разом із шістьма малолітніми дітьми 

залишилася після смерті чоловіка без засобів для існування. Після переходу 

вдови до старообрядництва, сім’ю взяла під опіку місцева старообрядницька 

громада [141, с. 375 – 376]. 

Православні церковні братства бачили в таких випадках допомоги 

парафіянам загрозу для своєї місії, звинувачуючи релігійні громади в позірному 

«братолюбію» з пропагандистськими цілями. Зокрема Полтавський та 

Переяславський єпископ Іларіон (Юшенов) у 1893 р. сказав: «Важливу приманку 

для зваблення до секти складає матеріальна взаємодопомога, що існує в 

сектантських громадах. Тому значну послугу (місіонерській – В. С.) справі 

надало б Братство […] шляхом організації та посилення матеріальної допомоги 

особливо нужденним в таких парафіях, як Андріївка, та також Єреміївка
12

 [64, 

с. 1157]. 

Так само Чернігівське єпархіальне братство особливу увагу звертало на 

підтримання парафіяльної благодійності в тих парафіях, де проживала велика 

кількість віруючих інших релігійних організацій. Наприклад, Соборна, 

Успенська, Вознасенська парафії м. Конотопа Конотопського повіту, с. Хижки – 

найбільші центри поширення штундизму в Чернігівській єпархії [111, с. 439]. 

Таким чином, саме наявність загрози православ’ю з боку інших релігійних 

організацій часто була єдиним мотивом, який підштовхував братства до 

благодійності. 

Засобом для реалізації місіонерської цілі братств слугувала також видавнича 

та розповсюджувальна діяльність. Зокрема Рада Чернігівського єпархіального 

братства, щоб мати можливість дешево друкувати статті на полемічну тематику, 

у 1893 р. звернулася до єпархіального архієрея із проханням про передачу 

Братству управління місцевими єпархіальними відомостями. Зазначене 

                                                 
12

 Парафії зі значним процентним складом віруючих релігійних меншин. 
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клопотання задоволено, причому як одне з головних завдань нової редакції 

визначено: «[…] всіма мірами та способами підтримувати, оберігати та 

укріплювати місіонерство в Чернігівській єпархії: на півночі – протидіяти 

розколу старообрядництва та укріплювати православ’я та єдиновір’я, а на півдні – 

діяти заради знищення або, принаймні, послаблення штунди та інших згубних 

сектантських вчень» [138, с. 504]. 

Рада Харківського єпархіального братства тривалий період видавала 

«Южно-русский церковно-народный календарь», який містив додаток для 

публікації статей місіонерського спрямування [52, с. 5 – 6]. 

Деякі з членів Полтавського єпархіального братства, в першу чергу, щоб 

допомогти парафіяльним священикам у їх роботі, друкували на сторінках 

«Полтавских епархиальных ведомостей» власні полемічні статті або давали 

бібліографічні замітки про книги, які стосувалися історії та сучасного становища 

церкви та релігії. Наприклад, видано друком наступні статті: «Деятельность 

пастыря церкви ввиду распространения сектантства», «Библиографические 

заметки о книгах Кутепова, Гусева» (1891 р.); «Вопрос о штунде на Втором 

миссионерском съезде в Москве», «Задания нашей противосектантской миссии» 

за авторства священика Ольшевського І. (1892 р.); «Религиозные песнопения как 

способ поддержания православия и для отражения еретических влияний в 

народе», «О средствах борьбы со штундой» (1893 р.); «Внеклассные 

практические занятия по разоблачению раскола и штундизма в Полтавской 

духовной семинарии», «Из практических уроков по разоблачению штундизма» 

(1894 р.) [64, с. 1160]. 

Для поширення полемічної літератури православні церковні братства 

Лівобережної України мали книжкові склади та крамниці. 

Наприклад, центральний склад Чернігівського єпархіального братства 

забезпечував книгами релігійно-морального та місіонерського характеру церковні 

бібліотеки єпархії, деяких священиків, розсилав місіонерські бібліотеки до церков 

парафій, де помічалася поява сектантства, причому до церков бідніших парафій 

такі бібліотеки надсилалася за рахунок Братства. При складі існувала книжкова 
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крамниця, де продавалися недорогі книги і брошури релігійно-морального та 

місіонерського характеру, а також церковно-богослужбові книги [141, с. 378]. 

Також при Братстві діяв Воронковський склад, який продавав книги та брошури 

релігійно-морального та полемічного, переважно протистарообрядницького 

змісту, а також ікони, хрестики та деякі інші церковні предмети [134, с. 299]. 

Склад розміщувався на півдні, адже саме в південних повітах Чернігівської 

губернії більш за все розвинувся штундизм. Завідував складом диякон 

Сироткін Ф., який, крім того, проводив приватні місіонерські бесіди. Також 

книжкові крамниці знаходилися при Стародубському та Ніжинському 

відділеннях Братства, однак їх річний обіг був значно менший [111, с. 442]. 

Значно посприяв поширенню православної літератури у Валківському повіті 

Харківської губернії іконно-книжковий склад Огульчанського (Шарівського) 

братства, що мав великий запас листівок, книг та брошур, особливо 

протисектантського змісту. Листівки та брошури продавались за найдешевшою 

ціною. У разі потреби склад мав можливість висилати протисектантські видання 

в інші села. Із впевненістю можна сказати, що в парафії майже не було будинку, в 

якому не знаходилися б Євангелія, листівки, брошури та книги, придбані в складі 

[196, с. 2]. 

Білопільське Богородичне братство (м. Білопілля, Сумський повіт 

Харківська губернія) також відкрило в 5 великих селах повіту іконно-книжкові 

склади, через які платно та безкоштовно поширювало полемічну літературу [28, 

арк. 16]. 

Місіонерській меті братств сприяло заснування стаціонарних та пересувних 

бібліотек та читалень. 

При Полтавському, Харківському та Чернігівському єпархіальних братствах 

існували братські бібліотеки з читальнями. Вони, зокрема, містили літературу 

місіонерського характеру. У братській читальні в м. Полтаві існував спеціальний 

відділ за назвою «Российские секты и раскол» [64, с. 1160]. 

Рада Харківського єпархіального братства для бібліотек своїх відділень 

виписувала журнали та газети релігійно-просвітницького та місійного 
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спрямування, а також антисоціалістичного змісту. Наприклад, виписувалися 

наступні періодичні видання: «Отдых христианина», «Голос истины», «Голос 

Церкви», «Доброе слово», «Кормчий», «Миссионерское обозрение», 

«Воскресный благовест», «Ревнитель», «Русский паломник», «Трезвая жизнь» 

тощо [223, с. 252; 50, с. 15]. Свої місіонерські бібліотеки існували, зокрема, при 

Стародубському та Охтирському відділеннях Харківського єпархіального 

братства у м. Охтирка, слободах Кирилівці та Котельві [49, с. 11]. 

У 1903 р. Рада Чернігівського єпархіального братства безоплатно надала 

місіонерам 28 благочинних округів, де розповсюдилося сектантство, місіонерські 

протисектантські бібліотеки, загалом на суму 450 руб. [140, с. 465]. Згодом 

Місіонерська Рада даного Братства на зібранні від 26 вересня 1914 р. постановила 

організувати місіонерські протисектантські бібліотеки для кожного окружного 

місіонера. Із дозволу Чернігівського та Ніжинського єпископа Василія, з кожного 

благочинницього округу в двомісячний термін зібрано по 10 руб. На отримані 

кошти придбано та відіслано 65 місіонерських бібліотек [45, с. 50]. 

У 1899 р. Рада Полтавського єпархіального братства придбала на суму 

150 руб. 10000 штук брошур видання Скворцова В. за назвою «Народная 

миссионерская библиотека» та відіслала їх безкоштовно до 

церковнопарафіяльних братств та народних читалень [64, с. 1158]. У 1914 р. Рада 

Полтавського єпархіального братства приступила до забезпечення 

місіонерськими бібліотеками (вартістю до 40 руб. кожна) тих парафій, де 

братства бачили більше загрози для своєї місії [157, с. 1539]. Місіонерські 

бібліотеки складалися з наступних відділів: Священне Писання; історія Церкви; 

догматика; християнська мораль; богослужіння; місія. Згодом 15 таких бібліотек 

відіслано до найбідніших церков єпархії. Інші церкви заохочувалися до 

придбання бібліотек у розстрочку на термін від 2 до 4 років [65, с. 394]. 

Крім того, братства забезпечували літературою як релігійно-

просвітницького, так і місіонерського характеру церковні бібліотеки та бібліотеки 

при церковних школах [49, с. 20]. Також братства Лівобережної України, як 

згадувалося в попередньому розділі, організовували десятки пересувних 
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бібліотек, які виставлялися у вітринах за склом у різних населених пунктах 

єпархії. Такі бібліотеки використовувалися для вивішування листівок 

місіонерського змісту. 

Отже, народно-парафіяльна місія братств мала на меті створити щось на 

зразок тотального прозелітизму, характерного для певних протестантських 

релігійних об’єднань. Варто відзначити, що подібна стратегія досягла певного 

успіху, який виявився в організації місіонерських гуртків, народних 

місіонерських курсів, хресних ходів тощо. Також братчики займалися збором та 

повідомленням до державних органів інформації про діяльність протестантів, 

православних сектантів та старообрядців. Проте таких дій було замало, адже в 

них брав участь лише невеликий процент активістів, що належали до братських 

організацій. 

 

4.3. Пастирсько-парафіяльна місія 

 

Важливим суб’єктом місіонерської роботи братств були парафіяльні 

священики, які складали більшість у братських організаціях Лівобережної 

України другої половини XIX – початку XX ст. Їх діяльність мала різноплановий 

характер: від проведення публічних та приватних бесід на місіонерську тематику, 

написання та поширення полемічної літератури до організації місіонерських 

гуртків. Саме парохи стали наріжним каменем парафіяльної місії братств. 

До однієї із організаційних форм реалізації релігійно-просвітницької мети 

братств відносилися релігійно-моральні та богословські читання, що проводилися 

духовенством. Однак часто темами даних читань ставали питання, пов’язані із 

місійною діяльністю братств. Тому частково ці читання також можна віднести до 

одного із засобів місіонерської роботи братств Лівобережної України. 

Стосовно проведення читань сказано в примітці 1 до § 2 Статуту 

Харківського єпархіального братства від 1904 р.: «Релігійно-моральні читання 

ведуться або при церквах, за згоди із причетами цих церков, або в залах та 
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приміщеннях різних громадських установ, лікарнях, богадільнях, фабриках та 

заводах, нічліжних притулках, із згоди завідуючими цими закладами» [266, с. 12]. 

Зокрема Богодухівське відділення організовувало такі читання в різних пунктах 

повіту, особливо при великих економіях, училищах великих населених пунктів, 

військових частинах в м. Богодухові, а також при в’язниці та арештному будинку 

[51, с. 12]. Практикувався супровід читань молитовним співом, роздачею брошур 

релігійно-просвітницького чи полемічного змісту, використанням для ілюстрації 

розповіді апаратів для проекції зображень (так звані «чарівні ліхтарі»). 

Єпархіальні братства проводили на постійній основі науково-богословські 

читання, що розраховувалися переважно на представників інтелігенції. 

Лекторами на читаннях, організованих Харківським єпархіальним братством, 

були місцевий єпархіальний архієрей, єпархіальний місіонер, викладачі духовних 

семінарій, загалом кращі сили духовенства [127, с. 6]. Читання проводилися на 

місіонерську тематику. Наприклад, одна із лекцій викладача Полтавської 

духовної семінарії, священика Терлецького В., яку прочитано при Полтавському 

єпархіальному братстві, стосувалася православної секти іоаннітів. Вона мала 

наступну структуру: відмінності доктрини іоаннітів від православного 

віровчення, звя’зок із іншими сектами, фактори, що вплинули на утворення 

іоаннітства, організатори секти, офіційна позиція Російської православної церкви 

щодо цієї релігійної течії та її сучасне становище [158, с. 1671]. 

Православні церковні братства Лівобережної України також безкоштовно 

розповсюджували місіонерську літературу. Крім стаціонарних та пересувних 

бібліотек, книжково-іконних крамниць та складів, полемічна література 

поширювалася за посередництва благочинних, парафіяльних священиків, 

місіонерів та книгонош. 

Метою цього напряму роботи братств було поширення ортодоксальних 

поглядів православної церкви на різні питання обрядовості та догматів, які 

заперечувалися протестантськими, старообрядницькими деномінаціями та 

православними сектами, а також формування певного ставлення православної 

пастви до іновірців. До прикладу, Харківське єпархіальне братство в 1905 р. 



156 

 

роздало 200 екземплярів брошур «Как нужно относиться к иноверцам» [125, 

с. 15]. 

Як правильно зазначає сучасний український історик Опря І., православне 

духовенство вбачало в поширенні літератури протисектантського спрямування 

важливий засіб збереження православної віри. Дослідник цитує лист 

таращанського повітового місіонера Хижнякова Ф. до Київської єпархіальної 

місіонерської ради: «Шкодувати гроші на виписку таких (антисектанських – 

В. С.) листівок, або ж відмовлятися мізерністю коштів… грішно і злочинно. Там, 

де йде мова про спасіння душ людських від загибелі – усі інші потреби церковні 

мають бути поставлені на другорядне місце» [334, с. 45]. Таке ставлення до 

значення полемічної літератури було притаманне керівництву православних 

братств Лівобережної України, які витрачали з місіонерською метою значну 

частину братських коштів. У той самий час, наприклад, на благодійність 

виділялися значно менші суми. 

Місіонерська Рада Чернігівського єпархіального братства безкоштовно 

поширювала протисектантську літературу авторства кращих місіонерів 

Російської імперії, наприклад, Скворцова В., Кальнева М., Боголюбова Д., 

Варжанського М. тощо. Якщо Місіонерській Раді ставало відомо про появу у 

будь-якій місцевості Чернігівської губернії представників релігійних меншостей, 

вона надсилала туди полемічну літературу вартістю від 3 – 10 руб. Так із цією 

метою у 1914 р. Рада витратила 300 руб. [45, с. 52]. 

Згадана стаття займала значне місце серед видатків Клинцівського, 

Конотопського та Стародубського відділень Чернігівського єпархіального 

братства, які, як зазначено вище, знаходилися в місцях проживання великої 

кількості неправославного населення. У парафіях м. Конотопа – Соборній, 

Успенській, Вознесенській та Миколаєвській – роздавалися брошури 

«Православный противосектантский катехизис» харівського єпархіального 

місіонера, протоієрея Боголюбова Д., «Противосектантская библиотека» видання 

журналу «Миссионерское обозрение», невеликі за обсягом бесіди 

«Православного с сектантом» видання журналу «Кормчий» [111, с. 438], 
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«Миссионерский путеводитель по Библии» та книга «Щит веры» диякона 

Смоліна І., яка видавалася парафіянам у тимчасове користування [134, с. 295 –

 296]. 

Кролевецьке відділення того ж єпархіального Братства, у районі діяльності 

якого знаходився лише один населений пункт із сектантським населенням, 

вислало для безкоштовного розповсюдження жителям с. Вишеньок православні 

журнали «Воскресный благовест», «Русский паломник», багато книг релігійно-

морального змісту, які пожертвував член відділення Тиханович А., кілька 

екземплярів «Противосектантского катехизиса» Боголюбова Д. [135, с. 371]. 

Для керівництва священикам у місіонерській справі Радою Харківського 

єпархіального братства виписано та відіслано до всіх церков Харківського повіту 

брошури місіонера, священика Кальнева М. «История сектантских песнопений» 

та «На радении у хлыстов» [51, с. 13]. З метою попередження місійної діяльності 

робітників під час будівництва лінії Сєвєродонецької залізниці, Рада 

Харківського єпархіального братства поширювала книги священика 

Нікольського І. загальною вартістю 290 руб. та 20000 протисектантських листівок 

за видання журналу «Кормчий» [124, с. 20]. 

У звітах Харківського єпархіального братства наявна інформація про 

поширення протисекантських листів також Охтирським, Огульчанським 

(Шарівським) братством, Лебединеським, Ізюмським, Змієвським та Валківським 

відділеннями Харківського єпархіального братства. Останнє лише в 1911 р. 

розповсюдило серед населення кілька десятків тисяч листівок видання Санкт-

Петербурзької Місіонерської Ради [49, с. 12]. 

Прикладом активної діяльності було Змієвське відділення Харківського 

єпархіального братства, яке до початку 1914 р. розіслало до парафій, де 

проживали представники релігійних меншин, 18594 листівок та брошур 

полемічного характеру. Також для попередження виходу місцевого населення із 

підпорядкування Російській православній церкві Відділення безкоштовно 

роздало 17.000 книг, складених місіонером, священиком Нікольським І., близько 

10.000 екземплярів Євангелія, до того ж, більше 600 екземплярів Євангелія 
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видано учням ЦПШ Змієвського повіту [52, с. 24 – 25]. Відділенням 

поширювалися Євангелія, які були перекладені не церковнослов’янською, а 

російською мовою. Це, на думку його керівництва, мало сприяти кращому 

розумінню християнського віровчення парафіянами. Крім того, задля розуміння 

тексту з доктринальних позицій Російської православної церкви, Рада 

Змієвського відділення запропонувала духовенству ввести до переліку публічних 

бесід курс Закону Божого. 3 тією ж метою асигновано 150 руб. на придбання та 

поширення, виданих Троїце-Сергієвою лавою, так званих «Троицких листков», 

які містили тлумачення основних положень Євангелія [51, с. 14]. Однак для 

православного населення Лівобережної України проблема релігійної літератури 

власною мовою залишалася відкритою, адже керівництво братств свідомо не 

поширювало ані Біблії, ані будь-яку іншу літературу українською мовою. 

Варто також відзначити, що, на відміну від Чернігівського та Харківського 

єпархіальних братств, Полтавське єпархіальне братство до 1894 р. майже не 

займалося місіонерським питанням, адже для цього не було приводу. Щоправда, 

у деяких місцевостях Костянтиноградського, Золотоноського та Переяславського 

повітів з’явилися штундисти, але в незначній кількості. Тому Рада єпархіального 

Братства обмежилася лише випискою та відсилкою у дані місця полемічних книг. 

Так на засіданні Ради від 12 лютого 1891 р. постановлено виписати та вислати до 

церковних бібліотек кожного благочинія по 12 екземплярів брошур священика 

Богдановича С. «О почитании святых икон» та «О крестном знамении». Також 

3 вересня 1891 р. Радою постановлено виписати та відіслати 300 примірників 

брошури «Миссионерская беседа со штундой по поводу называния священников 

отцами и учителями» того ж автора по благочиніям Золотоноського, 

Переяславського, Прилуцького та Костянтиноградського повітів. Відповідно до 

постанови Ради від 17 липня 1893 р., виписано 150 екземплярів брошур 

священика Стрельбицького «Краткий очерк штундизма и свод текстов, которые 

направлены на его разоблачение» та відіслано по 1 екземпляру на благочиніє, а в 

Золотоноський, Переяславський та Прилуцький повіти по 3 екземпляри на 

благочиніє. Інших постанов відносно місіонерства серед протестантів Рада 
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Полтавського єпархіального братства до 1894 р. не видавала. Але з 1894 р. 

ситуація змінилася. Поштовхом до змін стала пропозиція засновника Братства, 

єпископа Полтавського та Переяславського Іларіона (Юшенова), яка надійшла до 

Ради єпархіального Братства: «Відступники від церкви воїнствують, 

користуючись кожною нагодою, щоб в очах оточуючого їх православного 

середовища підірвати достоїнство святої церкви та навербувати собі однодумців 

[…] Тому наразі не лише місіонерська боротьба з відступниками, але і розвиток 

засобів для відмежування православного населення від навернення в штундизм» 

[64, с. 1155]. 

Полемічну літературу часто створювали власне ті представники від 

духовенства, які належали до числа членів православних церковних братств 

Лівобережної України. 

Наприклад, Місіонерська Рада Чернігівського єпархіального братства 

залучала місцеве духовенство до створення місіонерської літератури. Так 

братським єпархіальним місіонером, протоієреєм Родіонцевим В. написана, а 

Місіонерською Радою Братства видана брошура «Разговор православного с 

баптистом о 23 главе Евангелия от Матвея». Складена в діалогічній формі, в 

простих та зрозумілих висловах, названа брошура знайшла широке коло читачів. 

До Ради єпархіального Братства надходили прохання про висилку цієї праці від 

осіб з різних частин Чернігівської губернії [45, с. 51 – 52]. 

Іншим виданням Місіонерської Ради була брошура братського місіонера, 

священика Спаського за назвою «Послание к Творишенским сектантам». 

Видаючи цю брошуру, Чернігівське єпархіальне братство знайшло читачів серед 

багатьох парафіян, які розповсюджували раніше це «Послання» в рукописному 

варіанті. Як повідомляв у своєму звіті Раді єпархіального Братства братчик-

священик Андрієв, із цим твором ознайомлювалися не лише православні віруючі, 

адже його написано коректно по відношенню до представників інших конфесій, 

«без жодного натяку на полемічний захват» [45, с. 51 – 52]. 

У звіті Чернігівського єпархіального братства за 1914 р. також відзначено за  

активну роботу священика Свято-Троїцького Покровського Разритовського 
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жіночого монастиря (Мглинський повіт) Красногорського Д., який склав листівки 

полемічного змісту, які згодом нарукувано Братством та розповсюджені серед 

населення губернії [45, с. 72]. 

Харківське єпархіальне братство поширювало через свої  повітові відділення 

«Противоштундистский катехизис» сумського єпископа Олексія (Дородніцина), 

брошури харківських єпархіальних місіонерів, священиків Буткевича Т. та 

Айвазова І. [48, с. 22]. Також голова єпархіального Братства, вищезнаданий 

єпископ Олексій, передав у власність першого 1000 екземплярів своєї книги 

«Православного противосектантского катехизиса». Книгу, за розпорядженням 

архієпископа Чернігівського та Охтирського Арсенія (Брянцева), рекомендовано 

до придбання всім церквам та шкільним бібліотекам єпархії [122, с. 1185]. 

На прохання Ради Змієвського відділення Харківського єпархіального 

братства в 1907 р. харківський єпархіальний місіонер, протоієрей Буткевич Т. 

видав парафіяльним священикам повіту теми для складання місіонерських бесід. 

Наступного року до Ради Відділення надійшло 38 зразків текстів, в яких 

заперечувалися віровчення православних сект та протестантських деномінацій, 

поширених у Харківській єпархії. На основі цих бесід планувалося проведення 

обговорень із жителями  повіту [124, с. 19]. 

За постановою Ради Полтавського єпархіального братства до населених 

пунктів, де проживало неправославне населення, висилалися примірники книги 

члена цієї Ради, священика Ольшевського І. за назвою «Разоблачение 

штундизма» [64, с. 1158]. 

У попередньому розділі підіймалося питання організації братствами 

місіонерських курсів, один із яких розраховувася на парафіяльних священиків. 

Його метою було зацікавити місіонерською справою духовенство, надати йому 

базові теоретичні знання з місіонерської роботи. 

Зокрема пастирські місіонерські курси проводилися Полтавським 

єпархіальним братством у 1911 – 1914 рр. [157, с. 1537]. У 1913 р. курси 

організовано із 15 по 28 липня у приміщенні Полтавської духовної семінарії. 

Всього зареєстровано 105 курсистів. Заняття складалися із лекцій, а також 
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дискусій щодо різноманітних полемічних питань. У якості лекторів запрошено 

катеринославського, курського та полтавського єпархіальних місіонерів [156, 

с. 2657]. 

Аналогічні курси відбулися наступного, 1914 року. Програма занять 

включала блоки лекцій з місіонерської роботи, а саме: «Борьба с сектантством» 

(40 лекцій), «Объяснение книги пророка Даниила в связи с Откровением» 

(10 лекцій), «Проповедь» (4 лекції), «Религиозный элемент в российской 

литературе» (8 лекцій), «Толстовство и социализм» (2 лекції). Лекторами 

запрошувалися єпархіальні місіонери, викладачі середніх релігійних та світських 

середніх навчальних закладів. Навчання проходили близько 120 курсистів, крім 

того, вечірні лекції відвідувалися значним числом жителів м. Полтави [157, 

с. 1537]. 

У 1915 р., через ведення воєнних дій, пастирські місіонерські курси 

Полтавського єпархіального братства, що вже стали традиційними, не 

проводилися. Замість цього Радою Братства надруковано та безкоштовно 

відіслано для духовенства місіонерські лекції новочеркаського єпархіального 

місіонера Граціанського Д. [65, с. 393]. 

Для координації діяльності парафіяльних священиків у місіонерському 

напряму роботи при братствах створювалися пастирські місіонерські гуртки. 

Наприклад, 11 вересня 1897 р. при Чернігівському єпархіальному братстві 

засновано Комітет парафіяльної місії у с. Рожновці Борзенського повіту. 

Підставою для заснування Комітету було поширення у цій місцевості 

неортодоксальних православних течій. До його складу входили священики 

кількох сільських парафій. Члени Комітету поставили перед собою наступні 

завдання: «1. Слідкувати за релігійно-моральним станом життя с. Рожновки. 

2. Організовувати співбесіди. 3. Обговорювати заходи місіонерсько-пастирського 

впливу на жителів цього села, які введені в оману. 4. Доводити до відома Ради 

Братства про релігійно-моральний стан життя села» [144, с. 218 – 219]. 

Упродовж першого року діяльності члени Комітету слідкували за тим, щоб 

під час викладання Закону Божого в земській та церковнопарафіяльній школах 
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особлива увага вчителів зверталася на роз’яснення дітям тих позицій віровчення 

Російської православної церкви, які викликали полеміку серед мешканців 

с. Рожнівки. Крім того, братчики-священики організували при місцевій церкві 

хор із дорослих жителів села та учнів шкіл. Виклопотали у Ради Чернігівського 

єпархіального братства брошури полемічного змісту для богослужбових та 

позабогослужбових бесід, а також для безкоштовної роздачі народу [144, с. 219]. 

У 1914 р. при Полтавському єпархіальному братстві у міст. Борисполі 

Переяславського повіту Полтавської губернії з метою протидії місцевим 

релігійним громадам також виник пастирський місіонерський гурток [157, 

с. 1536]. 

Для досягнення тієї самої мети, а саме узгодження місіонерської діяльності 

парафіяльних священиків, організовувалися їх зібрання як окремо, так разом із 

активом серед парафіян. 

Наприклад, Харківським єпархіальним братством проводилися пастирські 

зібрання. Відповідне право Раді Братства надано в § 22 Статуту братства від 

1904 р., де зазначалося: «Право за потреби організовувати пастирські зібрання, як 

з огляду на кращу та успішнішу організацію справи релігійно-морального 

просвітництва серед міського населення, так і з огляду на спілкування між 

керівними членами Братства». Згідно § 23 згаданого Статуту, предметом 

пастирських зібрань слугували обговорення: «[…] релігійних рухів сектантського 

характеру та розколу» [266, с. 16]. 

Також єпархіальний та окружні місіонери Чернігівського єпархіального 

братства проводили спільні зібрання священиків та мирян, на яких 

обговорювалися причини появи та поширення впливу різних релігійних 

організацій у певному населеному пункті, заходи щодо попередження переходу 

віруючих до інших конфесій тощо [135, с. 369 – 370]. Всі постанови пастирських 

зібрань записувались до протоколу та повідомлялись Місіонерській Раді 

єпархіального Братства. Зокрема в 1914 р. проведено 9 таких зібрань [45, с. 70]. 

Із місійною метою братчики-священики слідкували за релігійно-моральним 

життям парафіян, за відвідуванням храму в недільні та святкові дні, а також 
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виконанням інших церковних настанов [111, с. 437 – 438]. Для залучення до 

храмів більшої кількості парафіян вони піклувалися, щоб церковне богослужіння 

і відправлення треб здійснювалося благоговійно та урочисто, а церковне читання 

та спів звучали чітко. 

Вчителями Закону Божого в церковних школах були священики, які 

водночас часто належали до різних православних церковних братств Лівбережної 

України. Саме вони проводили місіонерську діяльність у початкових школах та 

загалом серед молоді. 

Варто відзначити, що церковним школам відводилася особлива роль у 

вихованні в традиціях ортодоксального православ’я. На Першому єпархіальному 

з’їзді представників братств Полтавської єпархії, що відбувся 19 грудня 1910 р., 

місіонерську діяльність визнано основним завданням. Крім того, постановлено: 

«Одним із істотних проявів братствами місіонерства визнати піклування та 

спостереження братств за просвітництвом дітей в школі, – як церковній, так і 

народній, – в суворій узгодженості із вченням та дисципліною Православної 

Церкви» [73, с. 469]. 

Про важливе значення шкільної освіти для успішності православної місії 

зазначав також голова Полтавського єпархіального братства, єпископ 

Полтавський та Переяславський Іларіон (Юшенов) на засіданні Ради Братства, 

яке відбулося 2 квітня 1893 р.: «Штундизм
13

 міцне гніздо звиває собі та 

посилюється особливо в глухих населених пунктах, віддалених від святих храмів 

та від центру парафіяльного життя. В таких місцях вельми важливою опорою для 

православ’я може слугувати гарно організована церковнопарафіяльна школа та 

особливо церква-школа» [64, с. 1157]. 

Під час проведення на початку вересня 1900 р. педагогічних курсів у 

міст. Карлівці Костянтиноградського повіту Полтавської губернії, де були 

                                                 
13

Тут слово «штундизм» вживається як загальна назва для різних течій 

євангельських християн: пятдесятників, баптистів, адвентистів, штундистів 

тощо. 
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присутні члени церковних братств, наголошувалося, що викладання Закону 

Божого має здійснюватися за розширеною місіонерською програмою. 

Законовчителям рекомендувалося виступати із запереченням положень віровчень 

інших релігійних організацій після відповідного запитання самого учня. Вітався 

вступ до церковних шкіл дітей, чиї батьки належали до релігійних меншин. 

Водночас від таких дітей не вимагалося зовнішнього вираження релігійності та 

наголошувалося на потребі однакового ставлення до всіх учнів. Планувалося, що 

«за такої постановки справи місіонерський курс органічно зіллється із загальним 

курсом Закону Божого та місіонерський вплив буде витікати із справи 

викладання само собою» [99, с. 622 – 623]. Також, відповідно до програми, 

складеної III Всеросійським з’їздом та I Надзвичайним зібранням Училищної 

Ради при Святійшому Синоді, на курсах прийнято місіонерську програму Закону 

Божого для викладання в церковних школах Полтавської єпархії. Подібна 

програма на той час уже діяла в школах Харківській єпархії [99, с. 622–623]. 

Полтавським єпархіальним братством кілька разів перевидавалася (останній 

раз у 1915 р.) скорочена місіонерська програма викладання Закону Божого для 

шкіл тих місцевостей, в яких не проживали представники релігійних меншин. 

Через відділення Братства у якості посібника для викладання в даних школах 

розіслано брошуру полтавського єпархіального місіонера під заголовком «Семена 

истинного благочестия» [65, с. 393]. 

Усвідомлюючи важливість для православної місії значення ЦПШ, братчики-

священики церков м. Конотопа – центру штундизму в Чернігівській єпархії – 

доповнювали уроки Закону Божого відомостями із православного віровчення, які 

заперечувалися цією деномінацією, а також забезпечували учнів «Православным 

противосектантским катехизисом» місіонера Боголюбова Д. Однак поза впливом 

церковних шкіл залишилися діти штундистів м. Конотопа, які відвідували власну 

церковну школу або займалися приватно у вчителів [111, с. 438]. 

Стародубське відділення Чернігівського єпархіального братства піклувалося, 

щоб законовчителі в ЦПШ ознайомлювали дітей з історією та поглядами 

старообрядництва з позицій Російської православної церкви [141, с. 376]. 
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У школі посаду Святська Суразького повіту, як у ряді інших церковних шкіл 

Чернігівської губернії, введено додаткові уроки із заперечення 

старообрядницького віровчення [45, с. 57]. Братства визнавали як особливо 

корисні подібні уроки в тих школах, де разом із православними навчалися діти 

старообрядців. Зокрема такі уроки проводилися братчиками-священиками в 

старообрядницькому пос. Чуровичах [45, с. 57]. 

Оригінально підійшло до виконання своїх місіонерських обов’язків 

Огульчанське (Шарівське) братство. Воно видавало учнівські зошити з 

додатками, які містили виклад православного віровчення в апологетичному дусі, 

а також доктринальних позицій, які заперечувалися іншими релігійними 

організаціями [197, с. 265 – 266]. 

Крім того, православні церковні братства Лівобережної України піклувалися 

про відкриття та матеріальне забезпечення ЦПШ у районах компактного 

проживання інших релігійних громад, про наповнення шкільних бібліотек 

місіонерською літературою тощо. 

Наприклад, братські школи Чернігівського єпархіального братства 

знаходилися переважно в посадах зі старообрядницьким населенням: Воронках, 

Єліонці, Лужках, Новомлинці та в м. Новозибкові (жіноча братська школа) [141, 

с. 373]. Так станом на 1909 р., загальна кількість початкових навчальних закладів 

Чернігівського єпархіального братства у посадах зі щільним проживанням 

старообрядців склала 18 шкіл. У них навчалося 1468 дітей, із них 802 хлопці та 

666 дівчата [132, с. 567]. Варто відзначити, що число учнів цих шкіл, батьки яких 

належали до старообрядців, було значним та зростало кожного року: 1903 р. їх 

кількість складала 55 %, 1904 р. – 57 %, 1905 р. – 61,1 % [111, с. 454], 1906 р. –

 60,7 % [135, с. 344], 1909 р. – 60 % [132, с. 567]. Також підтверджує ту обставину, 

що братські школи користувалися довірою зі сторони старообрядницького 

населення Чернігівської єпархії, звіт одного із благочинних, священика 

Фомичева. В ньому зазначалося, що в старообрядницькому пос. Митькові 

Кролевецького повіту одночасно із ЦПШ функціонували приватні 

старообрядницькі школи, але до них, як свідчить благочинний, старообрядці 
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віддавали дітей лише в тому разі, коли їм не вдавалося розмістити їх у ЦПШ [135, 

с. 344]. 

Із метою послаблення впливу штундизму, Рада Полтавського єпархіального 

братства відкривала та допомагала школам в парафіях, де проживали 

представники певної релігійної меншини. За фінансування Братства організована 

церква-школа в с. Кобозівці Костянтиноградського повіту, на яку із братських 

коштів видано 1200 руб., а також надано допомогу на утримання вчителя, який 

сприяв місії парафіяльного священика серед штундистів. Також на братські 

кошти орендувалося приміщення для Погорільської школи Єремієвської парафії 

Золотоноського повіту та видавалася допомога на суму 80 руб. на рік, а в 1896 р. 

на ремонт школи виділено 67 руб.; на будівництво школи в с. Костянтинівці 

відпущено 200 руб. тощо. У всіх цих школах головна увага зверталася на 

вивчення Закону Божого та пояснення тих позицій православного віровчення, які 

заперечували штундисти [64, с. 1159]. 

Також у тих місцевостях, де проживала відносно велика кількість 

представників релігійних меншин, крім згаданих раніше місіонерських гуртків, 

братствами відкривалися спеціальні школи грамоти із місіонерською підготовкою 

учнів. Братські місіонери часто відвідували такі школи, допомагаючи вчителям 

порадами та полемічною літературою. Школи грамоти із місіонерським 

характером у 1914 р. функціонували в х. Чирецькому та с. Маньках 

Городнянського повіту Чернігівської губернії [45, с. 69 – 70]. 

Із метою ознайомлення вихованців старших класів Харківської духовної 

семінарії з прийомами протисектанської полеміки, членами Харківського 

єпархіального братства проводилися місіонерські бесіди. Перша співбесіда 

організована єпископом сумським Олексієм (Дородніциним), головою 

Харківського єпархіального братства, а інші бесіди – частково єпархіальним 

місіонером Айвазовим І., а частково викладачем Харківської духовної семінарії із 

викриття розколу та сектантства Корнієнком [123, с. 1114]. 

Таким чином, важливим суб’єктом місіонерської роботи братств були 

парафіяльні священики. Їх діяльність була різноплановою: від проведення 
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публічних та приватних бесід на місіонерську тематику, написання та поширення 

полемічної літератури до організації місіонерських гуртків та курсів. Саме парохи 

були наріжним каменем парафіяльної місії братств. Окремо варто наголосити на 

тому факті, що шкільна справа, церковно-упорядкувальна та благодійна види 

діяльності братства були тісно пов’язані з місіонерством. 

Підсумовуючи розгляд питання місіонерської діяльності православних 

церковних братств Лівобережної України в 1864 – 1917 рр., слід відзначити 

наступне: 

– Однією з головних причин заснування православних церковних братств у 

другій половині XIX – на початку XX ст. було прагнення посилити позиції 

Російської православної церкви на території, яку вона вважала «канонічною». 

– Православні церковні братства Лівобережної України мали свою 

регіональну специфіку діяльності. Так для Чернігівського єпархіального братства 

першочерговою вважалася місія серед старообрядців та пізньопротестантських 

конфесій. Харківське єпархіальне братство переважно протидіяло поширенню 

протестантських деномінацій та православних загальноросійських і місцевих 

сект. У Полтавській єпархії протестанти та старообрядці тривалий період були 

малочисельними групами, тому Полтавське єпархіальне братство, попри 

зазначену в статуті місіонерську мету, тривалий період віддавало перевагу 

фінансуванню інших напрямів роботи. 

– Православна місія братств Лівобережної України реалізувалася в 

наступних організаційних формах: публічних та приватних бесідах 

місіонерського характеру, місіонерських курсах та гуртках, проведенні хресних 

ходів та паломництв, поширенні місіонерської літератури за посередництва 

членів братств (місіонерів, книгонош, парафіяльних священиків тощо), утворенні 

місіонерських стаціонарних та пересувних бібліотек-читалень, а також книжково-

іконних крамниць та складів із полемічною літературою тощо. Із місіонерством 

братств також перетиналися церковно-упорядкувальний, благодійний напрями 

роботи та діяльність у сфері релігійної освіти. 
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– На успішність православної місії братств Лівобережної України впливала 

суспільно-політична ситуація в Російській імперії. Так внаслідок революційних 

подій 1905 – 1907 рр. та прийняття нормативних актів, які частково 

проголошували в Російській імперії свободу совісті та віросповідання, братські 

організації Лівобережної України зіштовхнулися з фактом швидкого зростання 

кількості релігійних організацій та їх адептів, а також із активною протидією 

останніх місіонерству братств. На цю ситуацію останні відреагували шляхом 

зміни принципів місіонерської роботи, залучивши до неї, окрім професійних 

братських місіонерів, рядових членів – мирян та парафіяльних священиків. 

Загалом варто відзначити, що місіонерський напрям роботи для багатьох 

православних церковних братств Лівобережної України вважався ключовим. 

Однак, попри значні зусилля, братства були не в змозі досягти значних успіхів у 

протидії поширенню протестантських, старообрядницьких деномінацій та 

православних сект. Адже корені цього явища знаходилися глибше та 

пов’язувались із кризовими явищами, які охопили Російську православну церкву 

у цілому. 
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РОЗДІЛ 5 

БЛАГОДІЙНІСТЬ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВ 

 

5.1. Благодійна допомога православних церковних братств 

 

Благодійність завжди залишалася однією із цілей релігійних організацій, 

зокрема для православних церковних братств та сестринств, що організовувалися 

в Російській імперії на основі «Основных правил для учреждения православных 

церковних братств» від 8 травня 1864 р. Але оскільки традиції церковно-

громадських форм благодійності в період існування Радянського Союзу були 

перервані, нині постало питання про їх відродження. У зв’язку з цим різні 

аспекти, пов’язані з історією благодійної діяльності православних братств другої 

половини XIX – початку XX ст., набувають актуального значення. 

Благодійну діяльність православних церковних братств Лівобережної 

України можна класифікувати за об’єктами благодійної допомоги (індивідуальна, 

колективна), за періодичністю (одноразова, систематична), за способом надання 

допомоги (грошова, матеріальна, здійснення послуг та виконання робіт, 

дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності 

братств тощо). 

Братства Лівобережної України надавали індивідуальну благодійну 

допомогу. Вони спрямовували своє піклування не на професійних жебраків, які за 

кримінальним законодавством Російської імперії визнавалися 

правопорушниками, а на бідних парафіян, що потрапили у скрутне матеріальне 

становище через не залежні від них обставини (наприклад, стихійне лихо, інші 

форс-мажорні обставини, хворобу, боргову кабалу, падіж худоби тощо). Таким 

чином, братства ставили за мету попередити перехід бідних парафіян до розряду 

жебраків. Крім того, типовим був підхід, коли у допомозі відмовляли особам, які 

були схильні до зловживання алкогольними напоями або провадили аморальний 

спосіб життя чи використовували милостиню не за призначенням. 



170 

 

Як вже неодноразово зазначалось, на території Полтавської єпархії в кінці 

XIX ст. існувало два єпархіальних братства: Полтавське Свято-Макаріївське та 

Лубенське Спасо-Преображенське. Полтавському єпархіальному братству 

підпорядковувалися всі церковнопарафіяльні братства єпархії, за винятком тих, 

що існували в Лубенському повіті та були підконтрольні та підзвітні 

Лубенському єпархіальному братству. На початку свого функціонування 

вищезгадані братства визначили пріоритетною ціллю сприяння розвитку мережі 

церковних шкіл, тому благодійність фінансувалася за субсидіарним принципом. 

Наприклад, за перші 10 років існування Полтавське єпархіальне братство 

витратило на благодійність 1785 руб., а Лубенське Спасо-Преображенське – 

1750 руб. 72 к. Відповідно, за аналогічний період на шкільну справу лише 

Полтавським єпархіальним братством виділена майже в 10 разів більша сума – 

16.111 руб. 32 к. [63, с. 2005]. Однак варто відзначити, що сприяння братств 

розвитку освітньої сфери перетиналося із благодійністю, адже складовою 

допомоги духовним навчальним закладам була матеріальна підтримка їхніх 

учителів та учнів. Тому, якщо підходити до поняття благодійної діяльності в 

ширшому значенні, яке, зокрема, охоплюватиме надання освітніх послуг, 

фактична сума витрат на благодійність буде більшою, ніж зазначена вище. Крім 

того, неможливо встановити грошовий еквівалент трудових витрат братчиків, а 

також точну суму видатків на благодійність церковнопарафіяльних братств з 

огляду на відсутність систематичності та уніфікованості їхньої щорічної 

звітності. 

Ніжинське братство Божої Матері «Всіх скорботних радості» за перші 

10 років існування видало одноразові та періодичні допомоги 2088 особам, 

переважно жителям м. Ніжина [118, с. 657]. Протягом 25 років діяльності 

братство роздало більше 10 000 руб. [56, с. 909]. Зокрема допомога видавалася із 

відсотків на капітал у 2000 руб., який пожертвував відомий український 

підприємець-цукрозаводчик та благодійник Терещенко М. [119, с. 692]. 

Також безповоротні грошові допомоги видавалися більшістю 

церковнопарафіяльних братств Лівобережної України, зазвичай, перед святами 
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Великодня та Різдва. Переважно виплачувалися суми, розміром від 1 руб. до 

3 руб., що здійснювалися вибірково з огляду на відсутність можливості 

задовольнити всі прохання. Таким чином, через невеликі можливості братств, ця 

грошова допомога суттєво не змінювала ситуацію і не задовольняла потреб 

нужденних повною мірою, тому керівництво братств шукало інші способи 

підтримки бідних. 

Лубенське єпархіальне Спасо-Преображенське братство видавало через свої 

відділення безвідсоткові позики особам, які потрапили у нещастя. Необхідні 

кошти виділено з братського капіталу для надання позик на будівництво шкіл, 

який виконав своє призначення. Крім того, 2500 руб. надав покровитель Братства 

Обер-прокурор Святійшого Синоду Побєдоносцев К. До кінця 1899 р. Лубенське 

єпархіальне братство мало у своєму розпорядженні для видачі позик 3620 руб. 

[92, с. 934]. 

Загалом, організація видачі братських позик у Лубенському повіті мала 

наступний вигляд. Позика видавалася лише в тих парафіях, де знаходилися 

відділення Лубенського єпархіального братства. Скористатися нею могли як 

члени братства, так і кожен парафіянин, який потребував допомоги внаслідок дії 

тяжких життєвих обставин (падіж худоби, пожежа, хвороба, боргова кабала 

тощо). Позика надавалася на термін до 2 років та не перевищувала 50 руб. [92, 

с. 934 – 935]. Якщо після настання строку повернення позики позичальник не 

виконував своїх зобов’язань, то позику повинні зобовʼязувалися повернути 

поручителі. Якщо останні не вчиняли відповідно до свого обов’язку, тоді 

субсидіарну відповідальність несло церковнопарафіяльне братство. Із 1899 р, 

коли розпочалися ці операції, до 1904 р. позиками скористалося 146 осіб на суму 

2881 руб. [85, с. 301]. 

Деякі церковнопарафіяльні братства Лівобережної України відкривали на 

кооперативних началах споживацькі крамниці. Наприклад, братство с. Уношева 

Суразького повіту Чернігівської губернії. Цим же братством відкрито «Спрощене 

поштове відділення», яке займалося своєчасною доставкою кореспонденції 

жителям села [45, с. 141]. 
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Оригінальним різновидом благодійності церковнопарафіяльного братства 

с. Денег Золотоноського повіту Полтавської губернії слід назвати організацію 

вільної пожежної дружини [151, с. 53]. Ідея створення останньої відповідала 

потребам місцевих жителів, адже більшість селянських житлових споруд та 

господарських приміщень будувалися із легкозаймистого дерева та підлягали 

небезпеці знищення вогнем. 

Одним із видів благодійної діяльності братств була медична допомога. Деякі 

члени Лубенського єпархіального братства надавали нужденним необхідне 

лікування та медичні препарати. Церковнопарафіяльне братство с. Красного 

Чернігівського повіту Чернігівської губернії в 1914 р. відкрило аптеку, якою 

протягом року користувалося до 400 осіб [45, с. 142]. 

Велика кількість братств організовувала для бідних обіди на братські свята, 

розговіння на Різдво та Великдень. Миколаєвське братство с. Ліплявого 

Золотоноського повіту Полтавської губернії двічі на рік у день храмового свята 

готувало 4 обіди для бідних та богомольців, яких бувало до 100 осіб. Сестринське 

братство імені святителя Миколи Чудотворця с. Шишак Хорольського повіту 

Полтавської губернії щорічно до свята Трійці доставляло ув’язненим Хорольської 

в’язниці повноцінні обіди [233, с. 1182]. 

Також братства оплачували поховання безпритульних та незаможних 

(зокрема Бориспільське, Остапівське, Шершнівське, Вище Булатецьке 

церковнопарафіяльні братства Лубенського повіту Полтавської губернії) [88, 

с. 1005]. Чернігівське єпархіальне братство святого Михаїла, князя 

Чернігівського, відкрило в 1913 р. похоронне бюро із задекларованою метою 

допомогти нужденним м. Чернігова в отриманні дешевих поховальних послуг 

[45, с. 117]. 

Братства підлаштовували свою благодійну допомогу до потреб місцевого 

населення. Наприклад, церковнопарафіяльне братство при Михайлівській церкві 

с. Демок Пирятинського повіту Полтавської губернії надавало допомогу бідним 

паливом. Сестринське братство с. Шишак Хорольського повіту Полтавської 

губернії забезпечувало нужденних насінням для весняного посіву [151, с. 52]. 
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Серед братств особливо виділялися благодійною діяльністю так звані жіночі 

або сестринські братства. При церквах Полтавської губернії на початку XX ст., як 

зазначалося вище, існувало 15 сестринських братств [40, с. 297]. Заслуговує на 

увагу діяльність сестринського братства імені Божої Матері «Троєручиці» при 

храмі Самсона Странноприїмця на Полі Полтавської битви. Остання переважно 

полягала в утриманні «Сестринського притулку для опіки в ім’я Христово 

немічних та літніх осіб». У притулку опікувалися літніми особами жіночої статі 

православного віросповідання, які знаходилися у безпорадному стані та не мали 

постійного місця проживання. Підопічні мали можливість читати релігійно-

моральні книги у місцевій бібліотеці, їм забезпечувалася необхідна медична 

допомога, постійний догляд тощо. Впродовж першого року існування у 

богадільні доглядалося 8 літніх жінок, згодом кількість підопічних коливалося від 

20 до 26 осіб. Із часу відкриття притулку 5 жовтня 1898 р. до 1 січня 1902 р. у 

ньому доглядалося 88 літніх осіб [232, с. 922]. 

Велику роль у благодійності братств відігравали окремі філантропи. Майже 

цілком завдяки пожертвам братчиці Шнуркової М. у жовтні 1910 р. при 

Слов’янському відділенні Харківського єпархіального Озерянського братства 

відкрився та утримувався дитячий притулок. Лише у 1910 р. благодійниця 

пожертвувала для нього ділянку землі, житловий будинок із господарськими 

спорудами та 10.000 руб. [128, с. 11 – 12]. У 1911 р. у притулку доглядалося 

20 сиріт у віці від 4 до 11 років. Діти шкільного віку відвідували Шнурковську 

церковнопарафіяльну школу, крім того, старші дівчата навчалися рукоділлю. 

Особлива увага зверталася на релігійно-моральне виховання, також не 

залишалося без уваги покращення фізичного здоров’я дітей. Для них 

організовувалися ігри та прогулянки на свіжому повітрі, а також відпочинок на 

слов’янському оздоровчому курорті [49, с. 19 – 20]. 

Братства не обмежували сферу впливу лише своєю парафією чи єпархією, а 

надавали допомогу нужденним різних регіонів Російської імперії. Виділялися 

кошти губерніям, які постраждали від неврожаю. Для прикладу, на початку 

1912 р. Чернігівським єпархіальним братством святого Михаїла, князя 
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Чернігівського, зібрано постраждалим від неврожаю губерніям Російської імперії 

близько 80 вагонів хлібу [240, с. 71]. 

Із початком Першої світової війни братства Лівобережної України 

перерозподілили видатки. Тепер вони спрямовували допомогу переважно на 

потреби, викликані війною. Їх благодійництво поширилося наступними 

напрямами: матеріальною та духовною допомогою воякам, піклуванням про 

солдатські сім’ї, організацією допомоги біженцям тощо. 

Активізувало діяльність зокрема Харківське єпархіальне Озерянське 

братство, яке у Статуті від 31 грудня 1903 р. передбачало благодійність, проте до 

початку війни майже не здійснювало видатків за цією статтею. Харківське 

єпархіальне братство займалося відкриттям парафіяльних піклувальницьких рад 

та керувало ними у питаннях, що тісно пов’язані з подіями війни, а також 

надавало звітність про діяльність цих організацій [8, арк. 81]. 

Крім того, на кошти, відпущені XXVIII Харківським єпархіальним з’їздом 

духовенства, у 1914 р. Братством відкрито в єпархії 6 лазаретів, що вміщали 

165 осіб. Рада Братства видавала суми на утримання лазарету, а також приймала 

пожертви із єпархії грошима та речами на поранених та хворих воїнів [127, с. 3]. 

Радою Харківського єпархіального братства надана грошова допомога 

окремим сімействам та особам, батьки яких призвані на війну, а також 

підопічним «Прикарпатського Комітету» біженцям із Галичини. Братство 

асигнувало зі своїх коштів 100 руб. харківському відділу Товариства боротьби із 

дитячою смертністю «Краплина молока» на видачу молока дітям біженців [127, 

с. 3; 8, арк. 81]. 

Чернігівське єпархіальне братство Святого Михаїла, князя Чернігівського, 

судячи зі щорічних звітів, до реорганізації в 1911 р. не здійснювало витрат на 

благодійність, однак із початком Першої світової війни його діяльність 

відзначалася найбільшою результативністю порівняно із іншими братствами 

Лівобережної України. Варто відзначити, що на церковнопарафіяльні братства 

Чернігівського єпархіального братства також покладено обов’язки 

піклувальницьких рад [46, с. 22].  
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Допомогу біженцям Чернігівське єпархіальне братство почало надавати 

одразу після їх появи в м. Чернігові. Цим займався спеціальний комітет Братства, 

у віданні якого знаходилися 3 притулки для безкоштовного розміщення біженців, 

богомольців та інших нужденних. Лише за період із 1 травня по 1 серпня 1915 р. 

вони прийняли 4947 чоловіків та 12798 жінок [77, с. 3]. Крім того, у притулку на 

Болдиних горах роздавалася гаряча їжа та чай близько 500 біженцям щоденно. 

Також на кошти Братства та пожертви від церков відкрито дешеву їдальню, де 

найбідніші з них харчувалися безкоштовно. Біженцям допомагали в пошуку 

роботи, надавали безоплатні квартири, зараховували їх дітей до навчальних 

закладів. Церковнопарафіяльні братства піклувалися про організацію побуту 

біженців у повітах Чернігівської єпархії, проводили збір грошей, продуктів та 

білизни для допомоги евакуйованим тощо. За наявними даними, у 1915 р. 

братством святого Михаїла, князя Чернігівського, у межах Чернігівської єпархії 

витрачено на допомогу біженцям 126.107 р. 53 к. [67, с. 98]. 

У приміщенні Лялицького палацу в с. Ляличах Суразького повіту 

Чернігівської губернії, спроектованого знаменитим архітектором Дж. Гварнегі, 

обладнано братський лазарет на 100 ліжок. Він утримувався за рахунок 

відрахувань із заробітку службовців єпархіальних та братських духовних 

навчальних закладів, а також церковнослужителів. Крім того, надходили 

добровільні пожертви від церковнопарафіяльних братств, сума яких до 

1 січня 1916 р. досягла 19.289 руб. 95 к. [69, с. 70]. Також церковнопарафіяльні 

сільські братства, через які проходив шлях до лазарету, надавали пораненим 

гарячі сніданки та споряджали підводи до вокзалів для перевезення воїнів [45, 

с. 134]. 

Церковнопарафіяльні братства Чернігівської єпархії займалися 

виготовленням теплих жилеток та іншого одягу для воїнів. У 1914 р. на потреби 

армії відправлено 36.890 жилеток на суму до 73.780 руб., пожертвувано інші речі 

загальною вартістю 97.474 руб. 40 к. [45, с. 130]. Чернігівське єпархіальне 

братство відгукнулось на урядові постанови про допомогу армії шляхом 

виготовлення мішків для землі, організації збору залізного лому на потреби 
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війни, допомагало поширенню серед населення відомостей про воєнну позику 

через публічні обговорення та розсилку інформаційної літератури, відсилало 

подарунки воїнам до Різдва тощо. 

Церковнопарафіяльні братства єпархіального Братства святого Михаїла 

збирали докладні відомості про потреби сімей воїнів. Протягом вересня-грудня 

1914 р. церковнопарафіяльними братствами обстежено становище 202.107 таких 

сімей та надано допомог на суму 241.440 руб. 45 ½ к. [45, с. 129]. Крім грошових 

пожертв братчики надавали істотну підтримку сім’ям воїнів допомогою на полях. 

Іншим видом допомоги сім’ям мобілізованих варто виділити організацію в 

літній період ясел для догляду за дітьми. Наприклад, у Глухівському повіті в 

1915 р. відкрито ясла при всіх церковних школах, а всього в єпархії 

функціонували 51 ясла [69, с. 77]. Багато церковнопарафіяльних братств повністю 

чи частково фінансували утримання кількох дітей-сиріт війни та поранених 

воїнів. 

Про динаміку зростання пожертв, зібраних церковнопарафіяльними 

братствами Чернігівської єпархії на потреби воєнного часу, свідчать наступні 

дані: в 1914 р. зібрано 373 961 руб. 87 к, а 1916 р. їх обсяг виражався у майже 

вдвічі більшій сумі – 698 448 руб. 11 ½ к. [69, с. 70]. 

Обер-прокурор Святійшого Синоду у своєму щорічному звіті приділив 

особливу увагу успіхам благодійної роботи Чернігівського єпархіального 

братства в 1914 р., виділивши його як одне з найкращих у цьому напрямі 

діяльності в Російській імперії [44, с. 76]. 

Таким чином, хоча благодійність для православних церковних братств 

Лівобережної України не була першочерговою ціллю і носила обмежений 

характер, однак братські організації відігравали не останню роль у вирішенні 

гострих соціальних проблем Російської імперії кінця XIX – початку XX ст. 

Ліберальні перетворення другої половини XIX ст. стали поштовхом до 

зародження елементів громадянського суспільства, що виявилося в утворенні 

органів церковно-громадянської благодійності, до яких можна віднести більшу 

частину православних братств. Підставою для критики братств може слугувати та 
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обставина, що вони переважно акумулювали і перерозподіляли гроші 

обмеженого і завжди наявного в кожній місцевості кола потенційних 

благодійників та часто нічого не робили, щоб ці кошти «пустити в діло», 

усунувши справжню причину бідності. Однак траплялися приємні винятки, 

наприклад, організація кредитних товариств, споживацьких крамниць, прокатних 

станцій сільськогосподарської техніки тощо. Перевагою благодійної діяльності 

братств можна назвати особисту зацікавленості братчиків, їх ентузіазм і 

відданість справі, як наслідок – максимальна адресність та ефективність 

допомоги, прозоре витрачання коштів. Заслуговує на подальше дослідження 

питання функціонування братств Лівобережної України під час Першої світової 

війни, коли відбулася активізація їх благодійної діяльності. 

 

5.2. Церковно-краєзнавчий напрям роботи 

 

Одним із найменш відомих видів діяльності православних церковних 

братств є краєзнавча діяльність. Однак нестача інформації про неї зовсім не 

означає, що даний напрям роботи мав у роботі братств неістотне значення. 

Важливу роль у проведенні церковно-краєзнавчих досліджень на 

Полтавщині на початку XX ст. відіграло Полтавське єпархіальне Свято-

Макаріївське братство. За Статутом від 7 лютого 1890 р. воно повинно було 

турбуватись про поширення знань «про події історичного життя православної 

російської церкви» [265, с. 119]. 

Наприклад, діяльність братчиків виявилась у підготовці до друку 

«Переяславско-Полтавского патерика». Справа створення «Патерика» 

розпочалася 22 листопада 1912 р. на засіданні Ради Братства з пропозиції 

архієпископа Полтавського та Переяславського Назарія (Кирилова). Планувалося, 

що до «Патерика» ввійдуть життєписи угодників Божих, уродженців чи жителів 

Полтавської єпархії. Серед них: святий Єфрем Печерський, єпископ 

Переяславський; священномученик, князь Борис; преподобномученик Макарій 
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(Токарівський), Переяславський чудотворець; святитель Афанасій Пателарій, 

патріарх Константинопольський, лубенський чудотворець; святий Іоасаф 

(Горленко), єпископ Бєлгородський і Обоянський; святий Дмитро Ростовський 

(Туптало), митрополит Ростовський і Ярославський; святий Паїсій 

(Величковський), уродженець м. Полтави; преподобний Паїсій (Яроцький), 

подвижник Києво-Печерський, уродженець м. Лубен тощо [152, с. 2030]. 

Створено комісію по виданню «Патерика», членами якої обрано протоіереїв 

– Лісовського Г., Четверикова С. та члена Полтавської вченої архівної комісії 

Мальцева А. [157, с. 1532]. 

Початок справи утворення «Патерика» відноситься до 1913 р. На засіданні 

27 травня з приводу складення «Патерика» постановлено: «Патерик повинен 

задовольняти потреби освіченого читача та простого народу, тому має бути 

загальнодоступним для читання, але складеним ґрунтовно, докладно та 

повчально […] з […] [статей] складаються листки для народного читання, з яких 

утворюється «Патерик» для простого народу» [154, с. 2584 – 2585]. До житія 

святого додавався тропар або молитва церковнослов’янською, яка містила 

переклад чи коротке пояснення російською мовою. Вступ до «Патерика» 

розміщував відомості про місцевих святих, ікони та інші святині. Збиранням цієї 

інформації займався викладач Полтавської духовної семінарії Терлецький В. [154, 

с. 2585]. Інші автори займались пошуком матеріалу для першої та другої частин 

«Патерика». У першій частині планувалося розмістити інформацію про життя 

прославлених святих, в іншій – щодо святих не внесених до місцевого пантеону. 

Братством  виділено значні кошти на збір матеріалів для видання 

«Патерика». У 1912 році братчику Ільминському Я. видано 1000 руб. для поїздки 

на батьківщину святителя Афанасія Пателарія [152, с. 2031], у 1914 році він 

отримав ще 300 руб. з братської казни для друку його дослідження. Невдовзі, у 

1914 р., у м. Полтаві оприлюдено нарис краєзнавця «Святитель Христов 

Афанасій (сидячий), Лубенський чудотворець» [329]. 

Рада Братства взаємодіяла з різними організаціями та приватними особами з 

приводу надсилання рукописів та видань, необхідних для укладачів «Патерика». 
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На запит Комісії зокрема відгукнулася Московська контора Святійшого Синоду, 

Віленська комісія для розбору та видання давніх актів, Санкт-Петербурзька 

імператорська духовна академія тощо [154, с. 2585]. 

19 лютого 1915 р. головування в Комісії по виданню «Патерика» прийняв на 

себе єпископ Прилуцький, вікарій Полтавської єпархії Неофіт (Слєдніков). Того 

ж року підготовлено до випуску перший том «Патерика». Про друк 

4000 примірників якого Комісія уклала договір із фото-літо-типографією 

С. Кульженко в м. Києві вартістю майже у 5000 руб. [159, с. 326 – 327]. 

Крім того, Полтавське єпархіальне братство розповсюджувало інформацію 

про святині Полтавської єпархії серед широкого загалу. У 1912 р. постановою 

Ради братства надруковано 1500 примірників історичного нарису, присвяченого 

Горбанівській іконі Богородиці. Нарис написано полтавським протоіереєм 

Лазурським Ф. [329]. 

Разом із тим, Братством організовувались богословські читання. Їх програми 

публікувались у «Полтавском вестнике», «Полтавском голосе», «Полтавских 

епархиальных ведомостях». Читання відбувались у приміщенні Маріїнської 

жіночої гімназії м. Полтави. Наприклад, до програми читань включалися доповіді 

Ільмінського Я., присвячені постаті Патерлая А., а також голови Ради Братства 

Лісовського Г., присвячені переяславському чудотворцеві Макарію 

(Токарівському) [329]. 

У 1891 р. до Статуту Чернігівського єпархіального братства внесено ряд 

доповнень, згідно з якими Братство поширювало свою діяльність на «релігійно-

виховну та просвітницьку сфери» [234, с. 4]. Відтоді Братство розпочало 

займатися церковно-краєзнавчою роботою. 

Варто відзначити, що серед членів Чернігівського єпархіального братства 

були діячі церковно-краєзнавчого руху – ректори Чернігівської духовної 

семінарії: Марков М., Галахов І. та Сокольський В.; викладачі семінарії: 

Лебедєв І., Шестериков А., Славін Н., Покровський Л., Острогорський В.; 

священики: Єфимов О., Тупилов А., Кибальчич І., Стефановський Т., 

Шугаєвський С., Васютинський Ф., Платонов І.; законоучитель гімназії 
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Величковський А.; учитель жіночого єпархіального училища Доброгаєв М.; 

настоятелі більшості монастирів єпархії. До почесних членів належали відомі 

дослідники церковної старовини Милорадович Г. та Бережков М. 

Протягом 1891 – 1894 рр. у рамках підготовки та святкування 900-річчя 

заснування Чернігівської єпархії коштом Братства оновлено старовинні печери у 

м. Чернігові та м. Любечі, споруджена дерев’яна каплиця на місці хрещення 

мешканців Чернігова в урочищі Святе. Також Братство сприяло ремонту 

Спаського і Борисоглібського соборів та Іллінської церкви [39, арк. 1 (зворот) –

 2 (зворот)]. На території Єлецького монастиря встановлено хрест на місці 

престолу Петропавлівського храму, а з 1892 р. у келії Углицького Ф. та 

Туптала Д. почала діяти постійна виставка реліквій, що належали цим церковним 

діячам [281, с. 117 – 120]. За пропозицією Чернігівського та Ніжинського 

єпископа Сергія (Соколова) проведено огляд фрескового розпису Успенського 

собору Єлецького монастиря та археологічні дослідження печер. Для обстеження 

запросили членів Церковно-археологічного товариства при Київській духовній 

академії, протоієрея Софійського собору П. Лебединцева та професора 

Київського університету імені святого Володимира В. Прахова, які підготували 

опис підземних споруд Єлецього та Троїцько-Іллінського монастирів [328, с. 47]. 

Завдяки наполегливим клопотанням єпископа Сергія у березні 1893 р. до 

м. Чернігова передано ковчег із часткою мощей святого Дмитра Ростовського, 

ікона з його зображенням, а також копії деяких документів, що зберігалися в 

Єлецькому монастирі [281, с. 59 – 60]. 

До ювілею Чернігівської єпархії Братство видало брошури єпископа Сергія 

«Начала христианства в Черниговской области», «О святых и святынях 

Черниговских», «О некоторых выдающихся лицах местной истории», а також 

низку збірників, історичних нарисів про чернігівських святих, чудотворні ікони, 

видатних церковних діячів. Зусиллями членів Братства, місцевого духовенства та 

викладачів семінарії, здійснено опис ризниць та бібліотек чернігівських Спасо-

Преображенського та Борисоглібського соборів, Єлецького і Троїцько-

Іллінського монастирів, а також архіву Чернігівської духовної консисторії [328, 
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с. 47]. Членами Братства Соболєвим П., Славіним Н., Доброгаєвим М., 

Платоновим І., Листовським І. підготовані дослідження, присвячені видатним 

чернігівським ієрарахам Барановичу Л., Максимовичу І., Десницькому М., 

Смирному В., Гумілевському Ф. Видано дослідження Платонова І. з історії 

чернігівських Спасо-Преображенського та Борисоглібського соборів. Крім того, 

Братство влаштувало у Спаському соборі 15 лекцій з церковної історії 

Чернігівщини [328, с. 47]. 

На цьому діяльність Братства з вивчення церковної історії краю не 

обмежилась. У 1899 р. Рада Братства за ініціативи викладача семінарії 

Скворцова Д. ухвалила «прохати духовну консисторію наказати благочинним 

доставити відомості про розкол та сектантство в їх округах на основі розробленої 

програми» [328, с. 47]. На підставі зібраних таким чином відомостей 

впорядковано «Историко-статистическое обозрение старообрядческого раскола в 

Черниговской епархии» [242, с. 249 – 260]. Матеріали «Огляду» містять багато 

цінної інформації з історії станообрядництва та сектантських рухів на 

Чернігівщині. 

Важливим етапом життя Чернігівського єпархіального братства стало 

відкриття Чернігівської церковно-археологічної комісії (згодом – Чернігівське 

церковно-археологічне товариство) при Чернігівському єпархіальному 

давньосховищі, яке засновано 25 жовтня 1906 р. [20, арк. 15]. У різний час до 

членів Комісії належали: покровитель давньосховища, єпископ Чернігівський та 

Ніжинський Василій; голова Комісії, доглядач Чернігівського чоловічого 

духовного училища Доброгаєв М.; незмінний член Комісії, ректор Чернігівської 

духовної семінарії, протоієрей Сокольський В.; завідувач давньосховищем, 

викладач Чернігівської духовної семінарії Дроздов В., а також інші авторитетні 

дослідники церковних старожитностей, такі як Капрінський К. та Єфімов О. тощо 

[45, с. 98 – 99]. 

Приміщенням для експонатів давньосховища став новозбудований 

Чернігівський єпархіальний дім імені Миколи II. Там розміщувалось до 

4000 предметів старовини, які збирались під час поїздок церквами та 
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монастирями єпархії членами Комісії. Чернігівське єпархіальне давньосховище 

містило велику колекцію давнього живопису; малоцінні церковні блюда XIV–

XV ст.; колекцію натільних хрестиків всіх періодів, починаючи з Володимира 

Великого; великий відділ українських вишивок. Ряд експонатів надійшов також 

внаслідок обміну колекціями старовинних зібрань із Губернською архівною 

комісією [287, с. 35]. 

Чернігівське єпархіальне давньосховище брало участь в облаштуванні 

церковно-історичного відділу на виставці XIV-го Археологічного з’їзду та 

зініціювало збирання в Чернігівській єпархії пожертв на потерби розвитку 

археологічних досліджень у регіоні [287, с. 35]. 

Працівники Комісії організували ряд експедицій з метою дослідження 

церковно-історичних пам’яток Чернігівщини. Однак без створення розгалужденої 

структурованої організації повною мірою завдання Комісії виконати було дуже 

складно. Тому 1914 р. з метою підвищення ефективності роботи Комісії виникла 

ідея заснування археологічних комітетів у повітах єпархії та запровадження 

інституту «довірених осіб» комісії, які б не тільки доглядали за станом пам’яток, 

але й брали участь в експедиціях [45, с. 108]. Проте на заваді втіленню цього 

задуму стала складна політична ситуація, викликана тривалою світовою війною, 

тому відкрити мережу місцевих осередків Комісії не вдалося. 

На засіданнях Комісії, що відбувалися зазвичай щокварталу, крім 

інформаційних повідомлень заслуховувалися наукові доповіді. Значний інтерес 

становили, зокрема, студії Дроздова В. «Лялический дворец В. П. Заводовского» 

[45, с. 100], Дорогаєва М. «Завещание С. Яворского», Дорошенка П. «Древние 

синодики рода Дорошенков» тощо [330, с. 289]. 

Зусиллями давньосховища придбано за 65.000 руб. та реставровано давній 

Лялицький палац графа В. Заводовського, який на роки війни пристосовано для 

потреб шпиталю [287, с. 35]. Згодом Другий надзвичайний єпархіальний з’їзд 

духовенства та мирян Чернігівськоїєпархії, який проходив 9 – 11 серпня  1917 р., 

передав палац та лазарет при ньому у відання Суразького повітового відділення 

Чернігівської єпархіальної училищної ради [38, арк. 2]. 
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Також Чернігівським єпархіальним давньосховищем підготовлено й віддано 

до друку два випуски «Сборника Черниговского епархиального 

древнехранилища». Перший з них (1908 р.) містив каталог частини колекцій, а 

також кілька статей про пам’ятки культової архітектури. Другий випуск 

«Збірника» (1916 р.) був повністю присвячений чернігівському архієпископу 

початку XVIII ст., письменнику і меценату Іоанну Максимовичу [330, с. 289]. 

Крім того, побачили світ дослідження «Картины церковной жизни Черниговской 

епархии с девятисотлетней ее истории» та «О централизации церковно-

археологических учреждений» [287, с. 35]. У 1917 р. Церковно-археологічна 

комісія видала книгу Гатцука С. «Архив Борщевых: Опыт использования 

фамильных бумаг». Готувалося до друку, але так і не вийшло дослідження 

Бочкова Д. «Роспись книг Черниговской печати» [330, с. 289]. 

Крім того, одним із напрямів діяльності Комісії було спостереження за 

охороною та підтримання у належному стані пам’яток церковної старовини, 

переписка зі вченими архівними та церковно-археологічними комісіями. 

Після жовтневих подій 1917 р. Чернігівська церковно-археологічна комісія 

припинила своє існування, однак Чернігівське єпархіальне сховище 

старожитностей продовжувало функціонувати під назвою «5-го Радянського 

музею» [330, с. 289]. 

Також варто відзначити, що у 1916 р. при Чернігівському єпархіальному 

братстві створений Чернігівський єпархіальний місіонерський музей. У ньому 

знаходились писемні та речові пам’ятки, що стосувалися побуту та догматів 

віровчення старообрядців та неправославних релігійних громад Чернігівщини 

(протестантів, католиків, іудеїв та мусульман) [328, с. 48]. На жаль, жодного 

опису колекцій не збереглося, а експонати знищено під час революційних подій 

1917 – 1921 рр. 

Як згадувалося раніше, при Братстві діяв Комітет із влаштування читань для 

народу, який очолював знавець церковної історії протоієрей О. Єфимов. 

Представники духовенства, викладачі духовних навчальних закладів, студенти 

старших курсів семінарії виступали з лекціями з місцевої церковної історії, 
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причому деякі з них надруковано у вигляді листівок окремим тиражем. У 1914 р. 

цей Комітет реорганізовано у Чернігівське релігійно-філософське товариство. 

Його статут ставив за мету діяльності товариства наступне: «[...] розкривати 

погляди та помилки антирелігійні та антиморальні та сприяти доведенню до 

свідомості громадськості Чернігівської єпархії істинних ідей православно-

християнської віри та моральності» [264, с. 77]. 

У 1911 р. при Братстві створено Комітет для нагляду за іконописом, функції 

якого полягали у контролі за дотриманням російського православного канону, 

розповсюдженні спеціальної літератури з іконопису, створенні майстерень і 

проведенні професійної реставрації стінопису та стародавніх ікон у храмах 

єпархії [328, с. 48]. 

У 1916 р. Чернігівським єпархіальним братством завершена робота зі 

складання історико-статистичного опису церков та парафій єпархії. Ініціативу 

створення цього опису взяла на себе Рада Братства, члени якої вирішили зібрати 

потрібні відомості шляхом розповсюдження анкет через церковнопарафіяльні 

братства. Із цією метою Радою Братсва складена та 5 липня 1914 р. затверджена 

на засіданні членів Братства «відомість» із питаннями до неї [69, с. 76]. Усі 

питання анкети роздподілено на 6 головних розділів, які, відповідно, поділялись 

на пункти: «I) відомості про храм та святині парафії; II) відомості власне про 

парафію; III) про причет; IV) діяльність церковнопарафіяльних братств 

Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського; 

V) парафіяльна місія и VI) діяльність парафіяльного піклувальництва» [75, с. 20]. 

Крім того, Чернігівське єпархіальне братство друкувало результати своїх 

церковно-краєзнавчих досліджень у часописах «Черниговские епархиальные 

известия», «Вера и жизнь», газеті «Черниговский церковно-общественний 

вестник». 

Одним із напрямів діяльності Харківського єпархіального братства, як 

зазначалося вище, було проведення релігійно-просвітницьких читань. Вони, у 

першу чергу, містили повідомлення із церковної та вітчизняної історії, а вже 

потім – статті релігійно-морального та побутового характеру [80, с. 129]. 
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Крім того, Рада Братства починаючи з 1908 р., щорічно видавала «Южно-

русский церковно-народный календарь». Він розповсюджувався через 

благочинних по парафіях єпархії та був покликаний «по змозі протидіяти 

антирелігійній та антидержавній пропаганді […]» [103, с. 103]. У 1908 р. його 

тираж складав 5000 примірників, а наступного року – 10000 [40, с. 280]. Попри 

великий наклад, прибутки від продажу Календаря не покривали видатків, 

пов’язаних з його випуском. Проте керівництво Харківського єпархіального 

братства свідомо йшло на ці витрати, вважаючи Календар не прибутковим 

проектом, а внеском у справу релігійно-морального просвітництва народу. 

Матеріал «Календаря» структурувався за розділами: 1) релігійно-моральний; 

2) історичний; 3) народної освіти; 4) медицини; 5) сільського господарства; 

6) інше [40, с. 104]. В історичному розділі вміщувалися повідомлення з російської 

історії, історії краю, церковної історії. Крім того, у «Календарі» розміщувалися 

православний місяцеслов, астрономічні дані, інформація про податки та збори, 

зразки різної правової документації, відомості про місцеві пошту, телеграф, 

залізницю, адрес-календар м. Харкова тощо [40, с. 104]. 

Таким чином, хоча церковно-краєзнавчий напрям як складова 

благодійницької діяльності братств Лівобережної України розгорнувся лише у 

1890 – 1910-х рр., фінансувався переважно за субсидіарним принципом та не мав 

пріоритетного значення. Проте результатом підтримки церковно-історичних 

досліджень братчиками Лівобережної України стало збирання, вивчення та 

збереження численних пам’яток церковної старовини, видання багатьох наукових 

розвідок. 

Варто також відзначити регіональну специфіку даного питання, яка полягала 

у нерівнозначному впливові лівобережних братств на стан розвитку місцевих 

краєзнавчих студій. Так єпархіальні братства Полтавської та Чернігівської 

губерній розгорнули більш об’ємну діяльність порівняно з братствами 

Харківщини. Мається на увазі проведення таких широкомасштабних досліджень, 

як створення Полтавським єпархіальним братством «Переяславско-Полтавского 

патерика»; заходи Чернігівського єпархіального братства, приурочені до 900-
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річчя Чернігівської єпархії, а також діяльність підпорядкованої йому 

Чернігівської церковно-археологічної комісії (згодом – Чернігівське церковно-

археологічне товариство) при Чернігівському єпархіальному давньосховищі, 

впорядкування «Историко-статистического обозрения современного 

старообрядческого раскола в Черниговской епархии» тощо. 

 

5.3. Церковно-упорядкувальна діяльність 

 

Церковно-упорядкувальна діяльність – ще один важливий напрям роботи 

православних церковних братств Лівобережної України у період, що 

досліджується. У цьому аспекті означені братські організації подібні до 

українських середньовічних та ранньомодерних братств, які займалися 

підтриманням благоустрою братських храмів, монастирів, а також утриманням 

при братських церквах проповідників та півчих тощо. 

Варто також відзначити, що єпархіальні братства Лівобережної України 

найбільшу увагу приділяли створенню та підтримці церков у районах, де діяла 

православна місія. Так вчинило Чернігівське єпархіальне братство, яке в першу 

чергу надавало матеріальну допомогу найбіднішим церквам єпархії, особливо тих 

парафій, де проживали старообрядці або помічено прояви сектантства [145, 

с. 580]. 

Особливістю більшості церковнопарафіяльних братств другої половини XIX 

– початку XX ст. було те, що церковно-упорядкувальна робота для них часто 

залишалася єдиною сферою активності. 

Церковнопарафіяльні братства с. Васютинець та Архистратиго-

Михайлівське с. Демок Золотоноського повіту Полтавської губернії, що 

підпорядковувалися Полтавському єпархіальному братству, на власні кошти 

спорудили храми [171, с. 42]. Братство с. Мойсенець того ж повіту перебудувало 

місцеву парафіяльну церкву [63, с. 2010]. 
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Із огляду на те, що не всі братства мали фінансові можливості для 

будівництва власного храму, вони обирали один із вже існуючих «для особливого 

шанування». Коли будівля храму вимагала ремонту, братства нерідко його 

здійснювали. Наприклад, церковнопарафіяльне братство с. Жовниця Суразького 

повіту Чернігівської губернії за свої кошти пофарбувало храм [45, с. 135 – 136]. 

Інколи церковнопарафіяльні братства здійснювали ремонт парафіяльних 

приміщень та облаштовували огорожі довкола храмів, наприклад, братства 

с. Бачівська та с. Студенки Глухівського повіту, с. Жовниця Суразького повіту 

Чернігівської губернії [45, с. 136]. 

Також братства піклувались про інтер’єр храмів. Серед 

церковнопарафіяльних братств Чернігівської губернії, які працювали у цьому 

напряму, можна назвати братство при Успенській церкві м. Ніжина, що лише у 

1914 р. виділило на прикрашання храму 500 руб. та братство с. Годунівки 

Глухівського повіту, яке в тому ж році витратило із тотожньою метою 434 руб. 

Поміж братчиків, що пожертвували на прикрашання храму, слід згадати козака 

с. Подлінного Конотопського повіту, який надав з цією метою 205 руб. Усього ж 

церковнопарафіяльними братствами Чернігівської єпархії лише у 1914 р. на 

облаштування храмів витрачено 33.304 руб. 6 коп. [45, с. 135 – 136]. 

Такою ж продуктивною виявилася церковно-упорядкувальна діяльність 

братств Полтавської губернії. Для прикладу, сестриньске Братство імені Божої 

Матері «Троєручиці» с. Яківців Полтавського повіту у 1900 р. витратило на 

пожертви до храму та благодійність більше 1600 руб. [42, с. 84]. Братства 

Кобеляцького повіту, а саме Іоанно-Богословське с. Великого-Кобелячка у 

1898 р. зібрало на прикрашання храму 1200 руб.; тоді ж братство Архистратиго-

Михайлівської церкви с. Царичанки на прикрашання храму витратило 

1939 руб. 99 коп.; братство с. Пищиків у 1894 р. подарувало парафіяльній церкві 

ікону Божої Матері «Скоропослушниці» із кіотом вартістю 500 руб. [83, с. 2010] 

тощо. 

Діяльність сестринського Братства імені святої Живоначальної Трійці при 

Троїцькій церкві м. Зінькова Зіньківського повіту за п’ятий рік існування 
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виявилась: «1) у придбанні церковного начиння, священицького вбрання, 

деревної оливи тощо; 2) в облаштуванні нового іконостасу […] на все це 

використано 532 руб. 17 коп.» [163, с. 93]. 

Одним із завдань діяльності церковнопарафіяльного Богородичного 

братства, що існувало при Полтавському Успенському кафедральному соборі, 

була опіка над храмом. Однак, не маючи можливості повністю забезпечити 

потреби собору, Рада Полтавського єпаріхального братства звернулася із 

письмовою пропозицією через благочинних до духовенства та парафіян вступити 

до числа членів Братства або виказати йому своє співчуття грошовими 

пожертвами [152, с. 2039]. 

Нерідко члени церковнопарафіяльних братств не лише самі жертвувати на 

храм, але прихиляли до благочинності інших осіб. Так у с. Чапліївці 

Кролевецього повіту Чернігівської губернії братчики, плануючи ремонт 

парафіяльного храму, заручилися допомогою інших жителів села. За рішенням 

сільського сходу, на реставрацію церкви пожертвувано 1400 руб. [45, с. 137]. 

Підтримка церковнопарафіяльними, повітовими та єпархіальними 

братствами Лівобережної України церков не обмежувалась лише фінансовими 

надходженнями на їх користь. Для прикладу, члени церковнопарафіяльного 

Успенського Братства при Олександро-Невській церкві міст. Попівки 

Миргородського повіту Полтавської губернії «крім грошових пожертв [...] 

допомагають продуктами в організації братських обідів та особистою працею: 

жінки миють церковну підлогу, витирають пил із ікон та стін храму тощо» [154, 

с. 2582 – 2583]. 

Крім того, як згадувалося вище, братства займалися організацією церковних 

хорів. Наприклад, у пункті «г» § 3 Статуту Чернігівського єпархіального братства 

від 1911 р. ставилось завдання щодо організації загального співу в храмах єпархії 

та заснування церковних хорів [255, с. 621]. У 1916 р. за ініціативи Чернігівського 

та Ніжинського архієпископа Василія при Чернігівському єпархіальному братстві 

організовано Комітет із завідування братськими хорами. До його складу під 

головуванням регента Архієрейського хору, священика Ступницького М., 
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ввійшли всі викладачі церковного співу світських учбових закладів м. Чернігова, 

деякі викладачі духовно-навчальних закладів, священики та диякони міських 

церков, а також регенти парафіяльних хорів [68, с. 108]. За задумом єпархіального 

архієрея планувалося відкриття Комітетів із завідування братськими повітовими 

хорами та хорами церковнопарафіяльних братств [68, с. 106]. 

Відділення єпархіальних братств Лівобережної України також піклувалися 

про організацію церковного співу. Наприклад, Стародубське відділення 

Чернігівського єпархіального братства «звертало увагу на кращу і правильнішу 

організацію церковного читання та співу [...]» [145, с. 576]. Змієвське відділення 

Харківського єпархіального братства виклопотало дозвіл від єпархіального 

керівництва витрачати із церковних сум до 60 руб. на рік на утримання 

невеликого хору при кожній парафіяльній церкві [52, с. 24]. Біловодське 

відділення вищезгаданого Харківського єпархіального братства піклувалось про 

«благоговійне [...] здійснення богослужінь та часте і ревне проповідування слова 

Божого в храмах, особливо під час храмових свят» [79, с. 843]. 

Завдяки піклуванню церковнопарафіяльних братств у деяких селах також 

організовано хори, яким вони періодично надавали грошову допомогу. Для 

прикладу, церковнопарафіяльне братство с. Чорнорій Глухівського повіту 

Чернігівської губернії утримувало на свої кошти хор [45, с. 136]. 

Як зазначалося в попередніх розділах, Лубенське єпархіальне братство в 

1894 р. відкрило учительську школу з метою підготовки вчителів-псаломщиків 

для Полтавської єпархії. Серед головних предметів у школі, окрім Закону Божого, 

вважався церковний спів. Усього в 1894 р. у школі нараховувалось 33 учні [43, 

с. 183–184]. Тим самим Братством при місцевій братській учительській школі 

періодично проводились короткотермінові курси церковного співу для учителів 

церковнопарафіяльних шкіл та шкіл грамоти Лубенського повіту [130, с. 895]. 

У деяких церковнопарафіяльних братствах його члени брали на себе 

обов’язок спостерігати за порядком під час богослужіння у храмі та здійснення 

хресних ходів. Члени церковнопарафіяльного братства с. Хотіївки 



190 

 

Новозибківського повіту Чернігівської губернії спостерігали за порядком під час 

здійснення богослужінь в їх парафіяльному храмі [45, с. 136]. 

Внаслідок реорганізації у 1911 р. Чернігівського єпархіального братства 

засновано ряд комітетів, які мали задовольняти матеріальні потреби церков та 

духовно-просвітницькі нужди православного населення єпархії. 

Комітет із завідування відкритим при Братстві Єпархіальним складом 

церковних предметів мав на меті забезпечити православні церкви культовими 

предметами для богослужінь та іконами російського стилю малярства. Склад 

користувався великим попитом у духовенства та церков. Це видно як із того, що 

його фінансові операції з кожним роком пожвавлювалися (у 1913 р. склад 

отримав прибутку 8.774 р., а в 1914 р. – 16.895 р.), так із факту відкриття 

відділень складу в деяких повітових містах Чернігівської єпархії [57, с. 9]. 

За ініціативи Чернігівського і Ніжинського архієпископа Василія також 

організовано Комітет із забезпечення церков восковими свічками та розвитку 

бджолярства. До нього після ряду заходів – відозви єпархіального архієрея до 

пастви, створенні ним при Василівському єпархіальному жіночому училищі 

зразкової науково-показової пасіки, проведенні літніх курсів із сільського 

господарства, зокрема, із бджолярвства, – залучено ряд парафій єпархії в особі 

церковнопарафіяльних братств. Таким чином, останні долучилися до справи 

забезпечення Єпархіального свічного заводу, що постачав готовими свічками 

церкви єпархії, дешевим воском із приватних пасік [57, с. 11 – 12]. 

Новозибківське відділення виробило для церковнопарафіяльних братств 

свого повіту «Правила для руководства при купли воска». Ці «Правила» надано 

на розгляд Ради єпархіального Братства, що рекомендувала їх як зразкові для 

церковнопарафіяльних братств усіх повітів єпархії [45, с. 39]. 

Інші відділення також заохочували церковнопарафіяльні братства до купівлі 

воску. Особливо корисною була діяльність Глухівського відділення. Результатом 

її роботи стало придбання церковнопарафіяльними братствами повіту воску на 

суму близько 1000 руб. [45, с. 121]. Однак подальша діяльність Чернігівського 
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єпархіального братства у цьому напряму перервано роботою із задоволення 

потреб воєнного часу [45, с. 40]. 

Таким чином, церковно-упорядкувальна діяльність православних церковних 

братств Лівобережної України кінця XIX – початку XX ст. свідчить на користь 

збереження спадковості традицій більш ранніх їх форм. Вона виявлялася у 

будівництві нових храмів, відновленні старих, фінансовій допомозі церквам, 

забезпеченні їх церковними предметами, допомозі причету. Крім того, братства 

піклувалися про благоліпність богослужіння, для забезпечення якого відкривали 

курси церковного співу, організовували та фінансували церковні хори тощо. 

Відповідно, церковно-упорядкувальна діяльність була важливою складовою 

роботи єпархіальних та церковнопарафіяльних братств Лівобережної України 

наприкінці XIX – початку XX ст. Однак через обмеженість у коштах не всі 

братства мали можливість реалізувати свій потенціал у цьому напряму. Крім 

того, задачі з ремонту, внутрішнього облаштування церков частково 

вирішувались парафіяльними піклувальництвами. Особливістю церковно-

упорядкувальної діяльності єпархіальних братств Лівобережної України варто 

назвати її перетин із місіонерством. Доказом чого слугували витрати на ремонт, 

будівництво чи облаштування храмів переважно у парафіях із 

старообрядницьким та сектантським населенням. На жаль, багато позитивних 

починань православних братств Лівобережної України, зокрема у церковно-

упорядкувальному напрямі, перервано революційними подіями 1917 р. 

Підсумовуючи розгляд питання благодійної діяльності братств, варто 

відзначити, що хоча благодійність для православних церковних братств 

Лівобережної України не була першочерговою ціллю і носила обмежений 

характер, однак братські організації відігравали не останню роль у вирішенні 

гострих соціальних проблем Російської імперії кінця XIX – початку XX ст. 

Ліберальні перетворення другої половини XIX ст. стали поштовхом до 

зародження елементів громадянського суспільства, що виявилося в утворенні 

органів церковно-громадянської благодійності, до яких можна віднести більшу 

частину православних братств.  Підставою для критики братств може слугувати та 
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обставина, що вони переважно акумулювали і перерозподіляли гроші обмеженого 

і завжди наявного в кожній місцевості кола потенційних благодійників та часто 

нічого не робили, щоб ці кошти «пустити в діло», усунувши справжню причину 

бідності. Однак траплялися приємні винятки, наприклад, організація кредитних 

товариств, споживацьких лавок, прокатних станцій сільсько-господарської 

техніки тощо. Перевагою благодійної діяльності братств була особиста 

зацікавленість братчиків, їх ентузіазм і відданість справі, як наслідок – 

максимальна адресність та ефективність допомоги, прозоре витрачання коштів. 

Заслуговує на подальше дослідження питання функціонування братств 

Лівобережної України під час Першої світової війни, коли відбулася активізація їх 

благодійної діяльності. 

Церковно-краєзнавчий напрямок як складова благодійницької діяльності 

братств Лівобережної України розгорнувся лише в 1890 – 1910-х рр., фінансувався 

переважно за субсидіарним принципом та не мав пріоритетного значення. Проте 

результатом підтримки церковно-історичних досліджень братчиками 

Лівобережної України стало збирання, вивчення та збереження численних 

пам’яток церковної старовини, видання багатьох наукових розвідок. 

Варто також відзначити регіональну специфіку даного питання, яка полягала 

у нерівнозначному впливові братств Лівобережної України на стан розвитку 

місцевих краєзнавчих студій. Єпархіальні братства Полтавської та Чернігівської 

губерній розгорнули більш об’ємну діяльність порівняно з братствами 

Харківщини. Мається на увазі проведення таких широкомасштабних досліджень, 

як створення Полтавським єпархіальним братством «Переславско-Полтавского 

патерика»; заходи Чернігівського єпархіального братства, приурочені до 900-річчя 

Чернігівської єпархії, а також діяльність підпорядкованої йому Чернігівської 

церковно-археологічної комісії (згодом – Чернігівське церковно-археологічне 

товариство) при Чернігівському єпархіальному давньосховищі, впорядкування 

«Историко-статистического обозрения современного старообрядчекого раскола в 

Черниговской епархии» тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. З’ясовано, що проблема діяльності православних церковних братств 

другої половини XIX – початку XX ст. залишається маловивченою в 

історіографічній науці. Більшість існуючих робіт висвітлюють лише поодинокі 

моменти роботи братств, переважно мають описовий характер, а також надають 

недостатньо повні та не систематизовані відомості. 

2. Доведено, що повноцінне дослідження становлення та діяльності 

православних церковних братств стало можливим завдяки наявності широкої та 

репрезентативної джерельної бази. Обрані методологічні засади історичного 

пізнання допомогли зважено та всебічно розкрити тему дослідження. 

3. Встановлено, що створення православних церковних братств другої 

половини XIX – початку XX ст. було ініційовано вищою світською та церковною 

владою Російської імперії у рамках здійснення церковних перетворень 1860 –

 1870 рр. Законною підставою заснування та діяльності цих організацій був указ 

Олександра II від 8 травня 1864 р. про «Основные правила для учреждения 

православных церковных братств». 

Відкриття братських організацій у першу чергу зумовлювалося прагненням 

влади зміцнити дещо послаблені позиції Російської православної церкви на 

території, яку вона вважала «канонічною». Недовіра до Російської православної 

церкви зростала, оскільки остання дедалі більше дискримінувала себе перед 

народом через здирництво, низькі професійні та моральні якості її служителів, 

співпрацю із царською владою тощо. Як наслідок, у Російській імперії 

поширювалися різні релігійні течії, що були способом задоволення духовних 

пошуків народу. Іншою проблемою було те, що в другій половині XIX ст. 

ультраконсервативне старообрядництво залишалося наймасовішим релігійним 

опозиційним рухом. Крім того, переважно серед різночинної інтелігенції 

користувалися популярністю соціалістичні ідеї та матеріалістичний світогляд, що 

також сприймалося як загроза для Російської православної церкви. 
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Політичні передумови також сприяли заснуванню братств. Зокрема у 

зв’язку з польським національно-визвольним повстанням 1863 – 1864 рр. та в 

умовах посилення експансії Російської імперії у західних губерніях, братства 

були покликані насаджувати там православ’я, а разом із ним російську народність 

та самодержав’я. 

Варто також наголосити на законодавчих передумовах створення 

православних церковних братств у Російській імперії. Так заснування 

православних братств стало можливим не в останню чергу завдяки відміні 

кріпосного права, яке відбулося після проголошення царського Маніфесту «Об 

отмене крепостного права» від 19 лютого 1861 р. 

Із законодавчими передумовами тісно пов’язані соціально-економічні. 

Адже для нормального функціонування братств потрібні були вільні капітали, 

маси особисто незалежних людей, формування нових прошарків суспільства 

тощо. Крім того, на братські організації частково планувалося перекласти 

обов’язок щодо матеріального забезпечення духовенства та церков. 

Таким чином, братства Лівобережної України були покликані в першу чергу 

протидіяти поширенню протестантських деномінацій, православних сект та 

культів, боротися зі старообрядництвом, а також заперечувати соціалістичні та 

атеїстичні погляди та виконувати ряд інших функцій.  

Особливістю православних церковних братств Лівобережної України було 

те, що вони почали створюватися доволі пізно, а саме починаючи з 1880-х років. 

Проте вже на початку XX ст. існувало чотири єпархіальних братства (Лубенське, 

Полтавське, Харківське, Чернігівське), які невпинно розширювали мережу своїх 

відділень на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою. Тенденція до 

збільшення кількості братств та їх членів особливо чітко виявилася з початком 

Першої світової війни та збереглася до 1917 року. 

4. Проаналізовано систему органів управління братствами, яку 

складали: загальне зібрання та рада братства. Вищим органом управління 

православних братств вважалося загальне зібрання братчиків, однак його 

проведення мало загалом формальний характер. Фактична влада та поточне 
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управління покладалося на раду, що складалася з невеликого числа місцевої 

церковної та світської еліти. Відповідно рівень демократичності та прозорості у 

прийнятті рішень братськими організаціями, а також міра впливу рядових членів 

на діяльність братств загалом були незначними. 

Головами єпархіальних братств призначалися місцеві церковні ієрархи, в 

свою чергу церковнопарафіяльні братства очолювали парафіяльні священики. 

Надзвичайно великий вплив на роботу братств мали єпархіальні архієреї, що 

виступали ініціаторами створення братств, контролювали та спрямовували їх 

діяльність.  

Із точки зору соціальної приналежності більшість братчиків становило 

духовенство, часто змушене до вступу в братства завдяки адміністративному 

впливові свого керівництва. До складу православних церковних братств входили 

також представники більшості інших соціальних груп населення Лівобережної 

України, хоча і в незначні кількості. Гендерних обмежень для вступу до братств 

формально не існувало, проте жінок у братствах була абсолютна меншість. 

Частково даний факт компенсувався існуванням жіночих відповідників братств – 

сестринств. 

Становище церкви як частини державного апарату обумовило сильний 

бюрократичний елемент в управлінні братствами. У цьому відношенні 

православні церковні братства другої половини XIX – початку XX ст. різнилися 

від середньовічних та ренесансних західноукраїнських та західнобілоруських 

братств. На відміну від останніх, православні церковні братства лише частково 

мали виборне управління, вони не могли контролювати церковні фінанси та 

майно, діяльність кліру та єпископів, судити чи обирати духовенство. Тому, не 

дивлячись на те, що православні церковні братства другої половини XIX – 

початку XX cт. постійно підкреслювали свою спорідненість із більш ранніми 

братськими організаціями, проте, з огляду на обмежені можливості для реалізації 

цілей своєї діяльності, вони мали небагато спільного. Водночас православні 

церковні братства у своїх правах по відношенню до єпархіального керівництва 

повністю залежними також не були. Це твердження в першу чергу стосується 
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церковнопарафіяльних братств. Саме в їх діяльності більшою мірою, ніж в 

єпархіальних братствах, збережено риси громадського самоврядування. 

5. Показано, що братства забезпечували задоволення своїх матеріальних 

потреб переважно шляхом самофінансування, в той час як фінансова підтримка 

держави мала другорядне значення. Ступінь матеріальної забезпеченості 

православних братств Лівобережної України грошовими коштами та майном був 

різним та часто залежав від наявності заможних благодійників. Серед головних 

джерел фінансування братств були членські внески, пожертви фізичних та 

юридичних осіб, нарахування відсотків на банківські вклади тощо. Єпархіальні та 

церковнопарафіяльні братства практично постійно знаходилися в пошуках 

збільшення бюджету. Проте стримувані єпархіальним керівництвом, братства не 

мали можливості розширювати перелік способів збільшення своїх прибутків за 

рахунок господарської діяльності. Напрями видатків братств залежали від їх 

цілей та завдань. Наприклад, Харківське та Чернігівське єпархіальні братства 

більше витрачали коштів з місіонерською метою, в той час як Полтавське та 

Лубенське – з релігійно-просвітницькою та благодійною. 

6. Підтверджено, що у рамках здійснення релігійно-просвітницької 

діяльності, братства Лівобережної України виступали в ролі додаткового джерела 

фінансування церковних шкіл та загалом немало посприяли розвитку 

шкільництва в регіоні. Звісно кошти, які вони виділяли, становили лише 

невеликий відсоток від загального розміру грошових надходжень на користь 

церковних шкіл регіону. Однак завдяки діяльності православних церковних 

братств відкривалися та постійно утримувалися десятки церковних шкіл, яких 

братства забезпечували навчальною літературою, а учням надавали матеріальну 

допомогу (шляхом оплати утримання в гуртожитках, одягом та взуттям, книгами 

та навчальним приладдям тощо), для вчителів організовували педагогічні курси 

та здійснювали їх фінансову підртимку. Крім того, Полтавське та Лубенське 

єпархіальні братства, які серед аналогічних братств регіону відзначалися 

найбільш продуктивною діяльністю у сфері релігійної освіти, впродовж певного 
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періоду здійснювали організаційно-управлінські функції стосовно церковних 

шкіл своєї єпархії. 

Другим засобом реалізації релігійно-просвітницької мети православних 

церковних братств Лівобережної України були публічні читання. Їх суттєвою 

перевагою була можливість залучати в якості слухачів неписьменне доросле 

населення. Завдяки цьому православні церковні братства мали змогу поширювати 

православні цінності там, де не були дієвими інші засоби, наприклад, братські 

бібліотеки з читальнями, книжкові склади та крамниці тощо. Зокрема, дані 

релігійні читання для народу були важливим культурним явищем у сільській 

місцевості. Вони сприяли підвищенню релігійно-освітнього та частково 

загальнокультурного рівня слухачів, серед яких більшість становили селяни, які 

не мали початкової освіти та не були грамотними. 

Шляхом створення єпархіальними та церковнопарафіяльними братствами 

стаціонарних та пересувних бібліотек-читалень, церковних та бібліотек 

церковнопарафіяльних шкіл братства Лівобережної України боролися проти 

поширення старообрядництва та сектантства, а також реалізовували 

просвітницьку мету своєї діяльності. Такі бібліотеки мали спеціалізований 

характер, що виявлялося у структурі їх книжкового фонду, ядро якого складало 

Святе Письмо та пояснення до нього. Рідше траплялися книги з історії, географії, 

словесності та періодичні видання. Хоча обмежені тематично та за обсягом, 

братські та інші фінансовані ними православні бібліотеки наближалися за своїми 

функціями до публічних. Вони заповнювали прогалини в інформаційному 

просторі Лівобережної України, а в сільській місцевості довгий час лишались 

єдиним джерелом знання для дорослого освіченого населення та школярства. 

Однак вищезгадані бібліотеки відігравали також негативну роль шляхом 

сприяння русифікації населення Лівобережної України, яка виявлялась через 

мову книжкового фонду та його змістове навантаження. 

7. Простежено розвиток місіонерського напряму роботи православних 

церковних братств Лівобережної України. Встановлено, що братства 

Лівобережної України мали регіональну специфіку місіонерської діяльності. Так 
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для Чернігівського єпархіального братства першочерговою була місія серед 

старообрядців та пізньопротестантських конфесій. Харківське єпархіальне 

Озерянське братство переважно протидіяло поширенню протестантських 

деномінацій та православних загальноросійських і місцевих сект. У Полтавській 

єпархії протестанти та старообрядці тривалий період були малочисельними 

групами, тому Полтавське єпархіальне Свято-Макаріївське братство, попри 

зазначену в статуті місіонерську мету, тривалий період віддавало перевагу 

фінансуванню інших напрямів діяльності. 

Відзначено, що православна місія братств Лівобережної України 

реалізозувалася через такі організаційні форми, як місіонерські публічні та 

приватні бесіди, місіонерські курси та гуртки, проведення хресних ходів та 

паломництв, поширення полемічної літератури за посередництва членів братств 

(місіонерів, книгонош, парафіяльних священиків тощо), бібліотек (братських, 

церковних шкіл, церков) та читалень, братських книжково-іконних крамниць та 

складів тощо. Із місіонерством перетиналися церковно-упорядкувальний, 

благодійний напрями роботи та діяльність у сфері релігійної освіти. 

На успішність місії братств Лівобережної України впливала суспільно-

політична ситуація в Російській імперії. Так, внаслідок революційних подій 1905 

– 1907 рр. та прийняття нормативних актів, які проголошували в Російській 

імперії свободу совісті та віросповідання, православні братства Лівобережної 

України зіштовхнулися з фактом швидкого зростання кількості релігійних 

організацій та їх адептів, а також із активною протидією останніх православній 

місії братств. На дану ситуацію братства відреагували шляхом зміни принципів 

місіонерської роботи, залучивши до неї, окрім професіональних братських 

місіонерів, рядових членів братств – мирян та парафіяльних священиків. 

Загалом варто відзначити, що місіонерський напрям роботи для багатьох 

православних церковних братств Лівобережної України був ключовим. Однак, 

попри значні зусилля, братства були не в змозі досяти значних успіхів у протидії 

поширенню протестантських, старообрядницьких деномінацій та православних 

сект. Адже корені цього явища знаходилися глибше та були пов’язані із 
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кризовими явищами, які охопили в описуваний період Російську православну 

церкву у цілому. 

8. Встановлено, що благодійність для православних братств 

Лівобережної України не була першочерговою ціллю та мала обмежений 

характер. Водночас показано, що братські організації відігравали не останню 

роль у вирішенні гострих соціальних проблем регіону. Підставою для критики 

братств може слугувати та обставина, що вони переважно акумулювали і 

перерозподіляли гроші обмеженого і завжди наявного в кожній місцевості кола 

потенційних благодійників та часто нічого не робили, щоб ці кошти «пустити в 

діло», усунувши справжню причину бідності. Однак траплялися приємні винятки, 

наприклад, організація кредитних товариств, споживацьких лавок, прокатних 

станцій сільсько-господарської техніки тощо. Перевагою благодійної діяльності 

братств була особиста зацікавленості братчиків, їх ентузіазм і відданість справі, 

як наслідок – максимальна адресність та ефективність допомоги, прозоре 

витрачання коштів. Заслуговує на увагу питання функціонування братств 

Лівобережної України під час Першої світової війни, коли відбулася активізація 

їх благодійної діяльності. 

Результатом підтримки церковно-краєзнавчих досліджень братчиками 

Лівобережної України стало збирання, вивчення та збереження численних 

пам’яток церковної старовини регіону, видання багатьох наукових розвідок. 

Зокрема варті уваги заходи Чернігівського єпархіального братства, приурочені до 

відзначення 900-річчя Чернігівської єпархії, а також діяльність підпорядкованої 

йому Чернігівської церковно-археологічної комісії. Крім того, братства займалися 

виданням ряду наукових розвідок, серед них: «Полтавско-Переяславский 

патерик» та «Историко-статистическое описание современного старообрядческого 

раскола в Черниговской епархии». 

Церковно-упорядкувальна діяльність, що зокрема полягала у будівництві 

та підтриманні благоустрою існуючих храмів, була головним завданням 

церковнопарафіяльних братств Лівобережної України кінця XIX – початку XX ст. 
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та свідчила на користь збереження деяких традицій більш ранніх українських 

братств. 

9. Доведено, що попри складність та суперечливість можливої оцінки 

діяльності братських організацій, православні церковні братства Лівобережної 

України другої половини XIX – початку XX ст. зайняли окреме місце серед 

церковно-громадських організацій регіону. Попри офіційну лінію на русифікацію 

та пропаганду православ`я зразка Московського патріархату, яку братства як 

організації напівзалежні від державного апарату частково втілювали в життя, 

волонтерська робота братчиків сприяла підвищенню культурно-освітнього рівня 

малоосвіченого прошарку населення, звернула громадську увагу на 

загальноправославну культуру та традицію. Крім того, діяльність цих братств є 

прикладом об’єднання представників громади задля вирішення нагальних питань 

місцевого життя. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Церковнопарафіяльні братства Полтавського єпархіального 

Свято-Макаріївського братства 

 

З
а
сн

у
-

в
а
н

н
я

 

Назва братства Розташування братства 

1882 1. Сестринське Богородичне 

братство при Хресто-

Воздвиженській церкві  

с. Вовковець Роменський повіт 

1890 2. Братство при Іоанно-

Богословськоій церкві  

с. Бузьки Золотоніський повіт 

3. Миколаївське братство  с. Дар-Надія 

Костянтиноградський повіт 

1891 4. Миколаївське  с. Пологи-ЯненкиПереяславський 

повіт 

5. Свято-Михайлівське  с. Денег Золотоніський повіт 

1892 6. Братство Іоакимо-Аннинської 

церкви  

с. Мойсинці Золотоніський повіт 

7. Братство при Миколаївській 

церкві  

с. Васютинці Золотоніський повіт 

8. Братство при Михайлівській 

церкві  

с. Демки Золотоніського повіту 

9. Братство при Покровській церкві  с. Старе Золотоніський повіт 

10. Братство при Троїцькій церкві  міст. Іркліїв Золотоніський повіт 

11. Братство при Чудо-Михайлівській 

церкві  

с. Пищики Золотоніський повіт 

12. Миколаївське  с. Ліпляве Золотоніський повіт 
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13. Миколаївське  с. Можари Костянтиноградський 

повіт 

14. Свято-Пантелеймонівське  с. Велика Каратуля 

Переяславський повіт 

1893 15. Братство  с. Катеринівка 

Костянтиноградський повіт 

16. Богородице-Казанське  міст. Нові Санжари Кобеляцький 

повіт 

17. Михайлівське  с. Андріяшевка Лохвицький повіт 

1894 Не відкривалися. 

1895 18. Архистратиго-Михайлівське  міст. Царичанка Кобеляцький 

повіт 

19. Братство  с. Пологи-Яненки 

Переяславський повіт 

20. Свято-Андріївське братство при 

Різдво-Іоаннівській церкві  

с. Лехнівка Переяславський повіт 

21. Свято-Троїцьке  м. Полтава 

1896 22. Богородице-Троїручицьке  хут. Дашкових Кобеляцький повіт 

23. Миколаївське  с. Варварівка 

Костянтиноградський повіт 

24. Миколаївське  с. Заочинське Кобеляцький повіт 

25. Покровське  с. Рунівщина 

Костянтиноградський повіт 

26. Різдво-Богородичне  с. Домонтівка Золотоніський 

повіт 

1897 27. Сестринське Богородице-

Троїручицьке братство при 

Самсонієвській церкві  

с. Яківцькі Полтавський повіт 

28. Іоанно-Богословське при с. Великий Кобелячок 
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Преображенській церкві  Кобеляцький повіт 

29. Сестринське Успенське братство 

при Хресто-Воздвиженській 

церкві  

с. Вовковець Роменського повіту 

1898 30. Братство при Миколаївській 

церкві  

міст. Маячки 

Костянтиноградський повіт 

31. Братство при Олександро-

Невській церкві  

с. Попівка Миргородський повіт 

32. Сестринське братство імені ікони 

«Всіх скорботних Радості»  

с. Богданівка 

Костянтиноградський повіт 

1899 33. Богородице-Покровське  м. Пирятин 

34. Покровське братство  с. Митьки Золотоноський повіт 

35. Сестринське братство при 

Миколаївській церкві  

с. Піщанки Костянтиноградський 

повіт 

36. Сестринське братство при 

Преображенській церкві  

міст. Єреміївка Золотоніський 

повіт 

1900 37. Богородице-Володимирське  с. Бродщина Кобеляцький повіт 

38. Іоанно-Предтеченське  м. Прилуки 

39. Братство імені святого Онуфрія  с. Мала Каратуля Переяславський 

повіт 

40. Братство імені Успіння Пресвятої 

Богородиці при Миколаївській 

церкві  

с. Слобідка Миргородський повіт 

41. Свято-Покровське  с. Білики Хорольський повіт 

1901 42. Варваринське при 

Преображенській церкві  

м. Лохвиця 

43. Іоанно-Предтеченське  с. Крутоярівка 

Костянтиноградський повіт 

44. Свято-Миколаївське  с. Коробівка Золотоніський повіт 
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45. Свято-Парасковіївське  с. Ломане Кременчуцький повіт 

1902 46. Сестринське Богородице-

Казанське братство при 

Покровській церкві  

м. Зіньків 

47. Федосіївське  с. Харківці Лохвицький повіт 

1903 Не відкривалися. 

1904 48. Богородичне при Різдво-

Богородичній церкві  

м. Полтава 

1905 49. Братство імені Пресвятої 

Богородиці при Різдво-

Богородичній церкві  

с. Ряшки Прилуцький повіт 

50. Братство при Покровській церкві  с. Малець Миргородський повіт 

51. Сестринське Богородице-

Каплунівське при Миколаївській 

церкві  

м. Зіньків 

52. Успенське  с. Шушвалівка Кременчуцький 

повіт 

1906 53. Сестринське Катерининське при 

Успенській церкві  

міст. Старі Санжари Полтавський 

повіт 

54. Хрестовоздвиженське  с. Котлов Золотоніський повіт 

1907 55. Братство імені «Зішестя святого 

Духу» при Преображенській 

церкві 

с. Богданівка Золотоніський повіт 

56. Братство Богородичне братство 

«Неопалимої Купини»  при 

Покровській церкві 

с. Диканька Полтавський повіт 

57. Сестринське Мироносицьке 

братство при Свято-Троїцькій 

церкві  

м. Кременчук 
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1908 58. Братство імені святого Миколая  с. Сорочинці Миргородський 

повіт 

59. Сестринське Мироносицьке 

братство при Різдво-Богородичній 

церкві  

с. Велика Каратуля 

Переяславський повіт 

1909–

1914 

60. Архистратиго-Михайлівське  м. Опішня Зіньківський повіт 

61. Богородице-Покровське  м. Полтава 

62. Богородичне при 

Миколаївській церкві  

міст. Решетилівка Полтавський 

повіт 

63. Богородичне при Петро-

Павлівській церкві  

с. Солонці Кобеляцький повіт 

64. Богородичне при 

Полтавському Успенському 

кафедральному соборі 

м. Полтава 

65. Богородичне при Успенській 

церкві  

с. Великі Сорочинці 

Миргородський повіт 

66. Братство «Розчуленість» при 

Покровській церкві  

с. Водяна Балка Зіньківський 

повіт 

67. Братство «Троєручиця» при 

Богоявленській церкві  

с. Супрунівка Полтавський повіт 

68. Братство імені Серафима 

Саровського при Троїцькій церкві  

с. Вишняки Хорольський повіт 

69. Братство імені Успенської Божої 

Матері при Миколаївській церкві  

міст. Слобідка Миргородський 

повіт 

70. Братство Іоанна Милостивого при 

однойменній церкві  

міст. Золотоноша 

71. Братство при Архистратиго-

Михайлівській церкві  

с. Ковалі Хорольський повіт 

72. Братство при Благовіщенській м. Костянтиноград 
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церкві  

73. Братство при Вознесенській 

церкві  

с. Клепачі Хорольський повіт 

74. Братство при Вознесенській 

церкві  

с. Ново-Аврамівки Хорольський 

повіт 

75. Братство при Георгієвській церкві  м. Кобеляки 

76. Братство при Іоанно-

Богословській церкві 

Роменського духовного училища 

м. Ромни 

77. Братство при Іоанно-

Предтеченській церкві  

с. Хоружівка Прилуцький повіт 

78. Братство при Миколаївській 

церкві  

міст. Соколки Кобеляцький повіт 

79. Братство при Парасковіївській 

церкві  

с. Малі Сорочинці 

Миргородський повіт 

80. Братство при Петро-Павлівській 

церкві  

с. Крутий Берег Полтавський 

повіт 

81. Братство при Петро-Павлівській 

церкві  

с. Новачихи Хорольський повіт 

82. Братство при Петро-Павлівській 

церкві  

хут. Черпащенкова 

Миргородський повіт 

83. Братство при Покровській церкві  с. Хандаліївки Хорольский повіт 

84. Братство при Соборно-

Успенській церкві  

м. Хорол 

85. Братство при Троїцькій церкві  с. Петрівка Хорольський повіт 

86. Братство при Успенській церкві  м. Кобеляки 

87. Братство при Успенській церкві  міст. Кишеньки Кобеляцький 

повіт 

88. Братство при Успенській церкві  с. Шишаки Хорольський повіт 
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89. Братство при 

Хрестовоздвиженській церкві  

міст. Срібне Прилуцький повіт 

90. Братство при Христо-Різдвяній 

церкві  

міст. Вергуни Хорольський повіт 

91. Братство  с. Казена-Крива-Руда 

Хорольський повіт 

92. Братство  с. Підсінне Переяславський повіт 

93. Братство  с. Савинці Миргородський повіт 

94. Варвинське братство  с. Чорнобай Золотоніський повіт 

95. Введенське братство  с. Бирлівки Пирятинський повіт 

96. Іоанно-Предтеченське при 

Покровській церкві  

м. Зіньків 

97. Казанське братство  с. Грицівка Прилуцький повіт 

98. Кирило-Мефодіївське  с. Кошманівка 

Костянтиноградський повіт 

99. Кладбищинське  м. Кременчук 

100. Козельщанське при 

Всіхсвятській церкві  

с. Степки Лохвицький повіт 

101. Маккавіївське братство при 

Покровській церкві  

с. Портянки Миргородський 

повіт 

102. Миколаївське  пос. станції Полтава-Сортувальна 

Полтавський повіт 

103. Михайлівське братство  с. Капустинець Пирянський повіт 

104. Молодіжне братство імені 

Геогрія Побєдоносця при церкві 

Іоанна Милостивого  

міст. Золотоноша 

105. Оболонське Товариство 

Тверезості  

Хорольський повіт 

106. Роменське братство м. Ромни 



248 

 

Християнського Милосердя в 

пам’ять про святителя Іоасафа 

107. Святоотецьке при 

Михайлівській церкві  

міст. Бориспіль Переяславський 

повіт 

108. Свято-Троїцьке при 

Введенській церкві  

с. Ячники Лохвицький повіт 

109. Свято-Троїцьке  с. Келеберда Золотоніський повіт 

110. Серафимівське  с. Лиман Полтавський повіт 

111. Сестринське Богородице-

Успенське братство при церкві 

Іоанна Милостивого  

міст. Золотоноша 

112. Сестринське братство імені 

Божої Матері «Приснодіви» при 

Петро-Павлівській церкві  

м. Хорол 

113. Сестринське братство імені 

Успенської Божої Матері 

м. Хорол 

114. Сестринське братство імені 

Успенської Божої Матері  

с. Шилівка Зіньківський повіт 

115. Сестринське братство при 

Покровській церкві  

с. Білик Миргородський повіт 

116. Сестринське братство при 

Преображенській церкві  

м. Зіньків 

117. Сестринське братство при 

Преображенській церкві  

с. Дігтярі Прилуцький повіт 

118. Сестринське братство при 

Різдво-Богородичній церкві  

с. Коханівка Кременчуцький 

повіт 

119. Сестринське братство при 

Соборно-Успенській церкві  

м. Миргород 

120. Сестринське братство при м. Зіньків 
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Троїцькій церкві  

121. Сестринське братство при 

Троїцькій церкві  

м. Миргорода 

122. Сестринське братство при 

Трьохсвятительській церкві  

м. Зіньків 

123. Сестринське братство при 

Успенській церкві  

с. Сідаківка Полтавський повіт 

124. Сестринське при Соборній 

церкві  

м. Лохвиця 

125. Сестринське Різдво-

Богородицьке братство при 

Вознесенській церкві  

с. Ступки Зіньківський повіт 

126. Сестринське Серафимівське 

братство при Соборній церкві  

м. Зіньків 

127. Сестринське Серафимівське 

при Воскресенській церкві  

м. Хорол 

128. Тихвинське  с. Тарасівка Зіньківський повіт 

129. Товариство Тверезості при 

Покровській церкві  

с. Сергіївка Пирятинський повіт 

1915 130. Знаменське при церкві 

Психіатричної лікарні  

м. Полтава 

131. Успенське  міст. Попівка Миргородський 

повіт 

 

 

Джерела: Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального Свято-

Макарьевского братства за 1896 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1897. 

– Часть официальная. – № 29. – С. 741; Отчет о состоянии и деятельности 

Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 1897 г. // 



250 

 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1898. – Часть официальная. – № 19. – 

С. 471; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального Свято-

Макарьевского братства за 1898 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1899. 

– Часть официальная. – № 28. – С. 837; Десятая годовщина Полтавского 

епархиального братства во имя св. преподобномученика Макария // Полтавские 

епархиальные ведомости. – 1900. – Часть неофициальная. – № 20. – С. 851; Отчет 

о состоянии и деятельности Полтавского епархиального Свято-Макарьевского 

братства за 1900 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1901. – Часть 

официальная. – № 29. – С. 797 – 798; Отчет о состоянии и деятельности 

Полтавского епархиального Свято-Макарьевского Братства за 1901 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1902. – Часть официальная. – № 35 – 36. – 

С. 1003 – 1004; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального 

Свято-Макарьевского братства за 1902 г. // Полтавские епархиальные ведомости. 

– 1904. – Часть официальная. – № 3. – С. 38 – 39; Отчет о состоянии и 

деятельности Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 

1903 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1904. – Часть официальная. – 

№ 28. – С. 610 – 611; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского 

епархиального Свято-Макарьевского братства за 1904 г. // Полтавские 

епархиальные ведомости. – 1906. – Часть официальная. – № 2. – С. 24 – 25; Отчет 

о состоянии и деятельности Полтавского епархиального Свято-Макарьевского 

братства за 1905 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1906. – Часть 

официальная. – № 29. – С. 680 – 681; Отчет о состоянии и деятельности 

Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 1906 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1907. – Часть официальная. – № 33. – 

С. 808 – 809; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального 

Свято-Макарьевского братства за 1907 г. // Полтавские епархиальные ведомости. 

– 1909. – Часть официальная. – № 1. – С. 19; Отчет о состоянии и деятельности 

Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 1909 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1911. – Часть официальная. – № 2. – 

С. 85 – 86; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального Свято-
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Макарьевского Братства за 1910 г. // Полтваские епархиальные ведомости. – 1911. 

– Часть официальная. – № 23. – С. 1678 – 1679; Отчет о состоянии и деятельности 

Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 1912 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1913. – Часть официальная. – № 29. – 

С. 2034 – 2036; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального 

Свято-Макарьевского братства за 1913 г. // Полтавские епархиальные ведомости. 

– 1914. – Часть официальная. – № 45. – С. 2350; Отчет о состоянии и 

деятельности Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 

1914 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1915. – Часть официальная. – 

№ 19. – С. 1472; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального 

Свято-Макарьевского братства за 1915 г. // Полтавские епархиальные ведомости. 

– 1917. – Часть официальная. – № 4. – С. 320. 
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Додаток Б 

Відділення (училищні братства) Лубенського єпархіального 

Спасо-Преображенського братства 

 

1. Бориспільське 2. Вище Булатецьке 

3. Вільшанське 4. Вовчківське 

5. Губське 6. Засульське 

7. Ісачківське 8. Калайдинське 

9. Кононівське 10. Литвяківське 

11. Лукімське 12. Лучанське 

13. Мацківське 14. Нижче Булатецьке 

15. Остапівське 16. Остапівське (хутори) 

17. Рудківське 18. Стукалівське 

19. Тишківське 20. Халепцівське 

21. Хорошківське 22. Черевківське 

23. Шершнівське 24. Юсківське 

25. Яблунівське 

 

 

 

Джерела: Отчет о состоянии Лубенского Спасо-Преображенского братства и о 

деятельности его членов в 1891 – 1892 г. // Полтавские епархиальные ведомости. 

– 1892. – Часть официальная. – № 17. – С. 807; Лубенское Спасо-Преображенское 

братство в 1892 – 1893 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1893. – Часть 
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официальная. – № 19 – С. 975; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 

1893 – 1894 гг. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1894. – Часть 

официальная. – № 20. – С. 1032 – 1033; Лубенское Спасо-Преображенское 

братство в 1894 – 1895 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1895. – Часть 

официальная. – № 22. – С. 1009 – 1010. 
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Додаток В 

Повітові відділення та автономні братства, підпорядковані 

Харківському єпархіальному Озерянському братству 

 

№ 

п/п 

Найменування 

братства 
Розташування братства 

Дата заснування 

братства 

Повітові відділення 

1. Біловодське 
слобода Біловодськ, 

Старобільський повіт 
1.10.1911 – 1.10.1912 р. 

2. Богодухівське Богодухівський повіт 25.01.1904 – 1.10.1905 р. 

3. Валківське Валківський повіт 16.06.1905 р. 

4. Вовчанське Вовчанський повіт 24.03.1905 р. 

5. Зміївське Зміївський повіт 1.10.1907 – 1.10.1908 р. 

6. Ізюмське Ізюмський повіт 22.04.1905 р. 

7. Куп’янське Куп’янський повіт 28.04.1905 р. 

8. Лебединське Лебединський повіт 25.01.1904 – 1.10.1905 р. 

9. Охтирське Охтирський повіт 25.01.1904 – 1.10.1905 р. 

10. Слов’янське Слов’янський повіт жовтень 1910 р. 

11. Старобільське Старобільський повіт 28.02.1907 р. 

12. Сумське Сумський повіт 28.07.1906 р. 

Автономні братства 

13. Білопільське м. Білопілля, Сумський повіт до 1.10.1908 р. 

14. Мурафське 
с. Мурафа, Богодухівський 

повіт 
до 1.10.1908 р. 

15. Ольшанське 
слобода Ольшанка, 

Харківський повіт 
02.02.1909 р. 

16. 
Шарівське 

(Огульчанське) 
с. Шарівка, Валківський повіт 05.04.1906 р. 
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Джерела: Отчет о деятельности Харьковского религиозно-просветительского 

епархиального братства Озерянской Божьей Матери за 25.01.1904 – 1.01.1905 гг. 

// Вера и Разум. – 1905. – № 20. – С. 962; Отчет о деятельности Харьковского 

религиозно-просветительского епархиального братства Озерянской Божией 

Матери за 1.10.1905 – 1.10.1906 гг. // Вера и Разум. – 1906. – № 20. – С. 1; Общее 

Собрание членов Озерянского братства и отчет за 1906 – 1907 гг. – Харьков: 

Типография губернского правления, 1907. – С. 13–14; Отчет о деятельности 

Харьковского религиозно-просветительского епархиального братства Озерянской 

иконы Божьей Матери за 1.10.1907 – 1.10.1908 гг. – Харьков: Типография 

губернского правления, 1908. – С. 3; Отчет о деятельности Харьковского 

религиозно-просветительского епархиального братства Озерянской Божьей 

Матери за 1.10.1909 – 1.10.1910 гг. // Вера и разум. – 1911. – № 10. – С. 3; Отчет о 

деятельности Харьковского религиозно-просветительского епархиального 

братства Озерянской Божией Матери за 1.10.1910 – 1.10.1911 г. // Вера и разум. – 

1912. – № 3 – С. 3; Отчет о деятельности Харьковского религиозно-

просветительского епархиального братства Озерянской иконы Божьей Матери за 

1.10.1911 – 1.10.1912 гг. – Харьков: Типография «Мирный труд», 1912. – С. 3. 
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Додаток Г 

Єпархіальні архієреї Полтавської єпархії 

(друга половина XIX – початок XX ст.) 

 

 

1. Іоанн (Петін Олексій Олексійович) (1813 – 1889 рр.) – архієпископ 

Полтавський і Переяславський в 1862 – 1887 рр. 

 

2. Іларіон (Юшенов Іван Юхимович) (1824 – 1904 рр.) – єпископ 

Полтавський і Переяславський в 1887 – 1904 рр. 

 

3. Іоанн (Смирнов Іоанн Ксенофонтович) (1844 – 1919 рр.) – архієпископ, 

єпископ Полтавський і Переяславський в 1904 – 1910 рр. 

 

4. Назарій (Кирилов Микола) (1850 – 1924 рр.) – митрополит, архієпископ 

Полтавський і Переяславський (13.08.1913 – 1919 рр.) 

 

 

 

Складено на підставі джерела: Павловский И. Ф. Полтавцы, иерархи, 

государственные и общественные деятели и благотворители: Опыт краткого 

биографического словаря Полтавской губернии с половины XVIII в. – Полтава: 

Изд. Полтавской ученой архивной комиссии, 1914. – 294 с. 
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Додаток Д 

Єпархіальні архієреї Харківської єпархії 

(друга половина XIX – початок XX ст.) 

 

 

1. Макарій (Булгаков Михайло Петрович) (1816 – 1882 рр.) – єпископ, а 

згодом архієпископ Харківський і Охтирський з 02.05.1859 – 10.12.1868 рр. 

2. Нектарій (Надєждін Микола Самойлович) (1819 – 1874 рр.) – 

архієпископ Харківський і Охтирський з 21.01.1869 – 07.09.1874 рр. 

3. Савва (Тихомиров Іван Михайлович) (1819 – 1896 рр.) – єпископ 

Харківський і Охтирський з 7.12.1874 – 23.04.1879 рр. 

4. Іустин (Охотін Іван Якович) (1823 – 1907 рр.) – єпископ Харківський і 

Охтирський з 23.04.1879 – 15.09.1882 р. 

5. Амвросій (Ключарьов Олексій Йосипович) (1820 – 1901 рр.) – єпископ 

Харківський і Охтирський, а згодом архієпископ 22.09.1882 – 03.091901 рр. 

6. Флавіан (Городецький Микола Миколайович) (1841 – 1915 рр.) – 

архієпископ Харківський і Охтирський з 10.11.1901 –  01.02.1903 рр. 

7. Арсеній (Брянцев Олександр Дмитрович) (1839 – 1914 рр.) – архієпископ 

Харківський і Охтирський з 08.02.1903 – 28.04.1914 рр. 

8. Антоній (Храповицький Олексій Павлович) (1863 – 1936 рр.) – 

архієпископ Харківський і Охтирський з 14.05.1914 – 1917 рр. 

 

 

 

 

Складено на підставі джерела: Владимир (Швец) / Владимир (Швец), 

священник; С. М. Куделко; О. Г. Павлова. Архипастыри Харьковской епархии. – 

Х.: Бизнес Информ, 1999. – 124 с. 
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Додаток Е 

Єпархіальні архієреї Чернігівської єпархії 

(друга половина XIX – початок XX ст.) 

 

 

1. Філарет (Гумілевський (Конобеївський) Дмитро Григорович) (1805 –

 1866 рр.) – архієпископ Чернігівський і Ніжинський з 2.05.1859 –

 9.08.1866 рр. 

2. Варлаам (Денисов Василій Порфир’євич) (1804 – 1873 рр.) – архієпископ 

Чернігівський і Ніжинський з 9.11.1866 – 16.08.1871 рр. 

3. Нафанаїл (Савченко Микола Іванович) (1799 – 1875 рр.) – архієпископ 

Чернігівський і Ніжинський з 17.08.1871 – 04.03.1875 рр. 

4. Серапіон (Симеон Маєвський) (1827 – 1891 рр.) – архієпископ 

Чернігівський і Ніжинський з 15.05.1876 – 06.03.1882 рр. 

5. Веніамін (Биковський Володимир Петрович) (1821 – 1893 рр.) – 

архієпископ Чернігівський і Ніжинський з 05.04.1882 – 01.02.1893 рр. 

6. Сергій (Соколов Іван Іванович) (1844 – 1893 рр.) – єпископ 

Чернігівський і Ніжинський з 26.03 – 24.08.1893 р. 

7. Антоній (Соколов Олексій Федорович) (1819 – 1923 рр.) – архієпископ 

Чернігівський і Ніжинський з 03.09.1893 – 20.04.1911 рр. 

8. Василій (Богоявленський Василь Дмитрович) (1867 – 1918 рр.) – 

архієпископ Чернігівський і Ніжинський з 12.05.1911 – 1917 рр. 

 

 

 

Складено на підставі джерела: Древо. Открытая православная энциклопедия. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://drevo-info.ru/articles/9297.html 
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Додаток Ж 

Чисельність Полтавського єпархіального Свято-Макаріївського братства 

 

Роки 
Загальна 

чисельність 

Почесних 

членів 

Пожиттєвих 

членів 

Дійсних 

членів 

Змагаль-

них 

членів 

1890/1891 1219 35 14 798 372 

1891/1892 898 34 15 672 177 

1892/1893 1368 31 15 850 472 

1893/1894 1264 34 15 795 420 

1894/1895 1228 36 16 733 443 

1895/1896 1291 36 18 761 476 

1896 1388 35 16 845 492 

1897 1528 34 15 884 595 

1898 1563 36 15 921 591 

1899 1739 35 15 1268 421 

1900 1826 35 14 1199 578 

1901 1938 30 11 1203 694 

1902 1876 30 11 1187 648 

1903 1640 28 9 1190 413 

1904 1618 32 9 1141 436 

1905 1468 36 9 1108 315 

1906 1428 36 10 981 401 

1907 1487 36 11 985 455 

1908 861 37 12 624 188 

1909 942 34 11 609 288 

1910 741 37 11 405 288 

1911 нема даних нема даних нема даних 
нема 

даних 

нема 

даних 
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1912 755 38 10 435 280 

1913 708 37 10 382 279 

1914 758 36 10 406 308 

1915 697 36 10 289 362 

 

 

Джерела: Нарцисов Д. Десятилетняя деятельность Полтавского епархиального 

Свято-Макарьевского братства (по архивным данным и официальным 

источникам) (Окончание) / Д. Нарцисов // Полтавские епархиальные ведомости. – 

1900. – Часть неофициальная. – № 31. – С. 2043; Отчет о состоянии и 

деятельности Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 

1900 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1901. – Часть официальная. – 

№ 29. – С. 791; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального 

Свято-Макарьевского Братства за 1901 г. // Полтавские епархиальные ведомости. 

– 1902. – Часть официальная. – № 35 – 36. – С. 996; Отчет о состоянии и 

деятельности Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 

1902 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1904. – Часть официальная. – 

№ 3. – С. 34; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального 

Свято-Макарьевского братства за 1903 г. // Полтавские епархиальные ведомости. 

– 1904. – Часть официальная. – № 28. – С. 604; Отчет о состоянии и деятельности 

Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 1904 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1906. – Часть официальная. – № 1. – С. 7; 

Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального Свято-

Макарьевского братства за 1905 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1906. 

– Часть официальная. – № 29. – С. 673; Отчет о состоянии и деятельности 

Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 1906 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1907. – Часть официальная. – № 33. – 

С. 802; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального Свято-

Макарьевского братства за 1907 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1909. 

– Часть официальная. – № 1. – С. 9; Отчет о состоянии и деятельности 
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Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 1909 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1911. – Часть официальная. – № 1. – 

С. 17; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального Свято-

Макарьевского Братства за 1910 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1911. 

– Часть официальная. – № 23. – С. 1669; Отчет о состоянии и деятельности 

Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 1912 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1913. – Часть официальная. – № 29. – 

С. 2019; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального Свято-

Макарьевского братства за 1913 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1914. 

– Часть официальная. – № 44. – С. 2285; Отчет о состоянии и деятельности 

Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 1914 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1915. – Часть официальная. – № 19. – 

С. 1465; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального Свято-

Макарьевского братства за 1915 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1917. 

– Часть официальная. – № 4. – С. 312 – 313. 
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Додаток З 

Чисельність Сестринського братства імені Богоматері «Троєручиці» 

(с. Яківці, Полтавський повіт, Полтавська губернія) 

 

Роки 
Почесні 

члени 

Пожиттєв

і члени 

Дійсні 

члени 

Змагальні 

члени 
Всього 

1897 1 0 112 0 113 

1898 1 0 172 0 173 

1899 5 0 183 0 188 

1900 5 0 245 2 252 

1901 9 0 251 3 263 

1902 9 0 284 10 303 

1903 9 0 302 11 322 

1904 10 0 209 4 223 

1905 10 10 218 2 240 

1906 10 10 226 0 246 

1907 11 9 227 1 248 

1908 11 9 195 2 217 

1909 
нема 

даних 

нема 

даних 

нема 

даних 

нема 

даних 

нема 

даних 

1910 18 9 215 0 242 

1911 19 10 157 0 186 

1912 
нема 

даних 

нема 

даних 

нема 

даних 

нема 

даних 

нема 

даних 

1913 
нема 

даних 

нема 

даних 

нема 

даних 

нема 

даних 

нема 

даних 

1914 22 10 155 0 187 

1915 20 10 161 0 191 
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Джерела: Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой 

«Троеручица», со времени его открытия с 1.04.1897 – по 1.01.1898 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1898. – Часть официальная. – № 17. – 

С. 402; Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой 

«Троеручица», за 1898 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1899. – Часть 

официальная. – № 12. – С. 336; Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, 

именуемой «Троеручица», за 1899 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 

1900. – Часть официальная. – № 25. – С. 619; Отчет Сестричного братства во имя 

Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1900 г. // Полтавские епархиальные 

ведомости. – 1901. – Часть официальная. – № 21. – С. 571; Отчет Сестричного 

братства во имя Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1901 г. // Полтавские 

епархиальные ведомости. – 1902. – Часть официальная. – № 22. – С. 528; Отчет 

Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1902 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1903. – Часть официальная. – № 25. – 

С. 539; Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой 

«Троеручица», за 1903 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1904. – Часть 

официальная. – № 17. – С. 350; Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, 

именуемой «Троеручица», за 1904 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 

1905. – Часть официальная. – № 18. – С. 364; Отчет Сестричного братства во имя 

Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1905 г. // Полтавские епархиальные 

ведомости. – 1906. – Часть официальная. – № 13. – С. 184; Отчет Сестричного 

братства во имя Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1906 г. // Полтавские 

епархиальные ведомости. – 1907. – Часть официальная. – № 14. – С. 294; Отчет 

Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1907 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1908. – Часть официальная. – № 11. – 

С. 231; Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой 

«Троеручица», за 1908 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1909. – Часть 

официальная. – № 15. – С. 383; Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, 

именуемой «Троеручица», за 1910 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 

1911. – Часть официальная. – № 14. – С. 882; Отчет Сестричного братства во имя 
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Богоматери, именуемой «Троеручица’», за 1911 г. // Полтавские епархиальные 

ведомости. – 1912. – Часть официальная. – № 14. – С. 877 – 878; Отчет 

Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1914 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1915. – Часть официальная. – № 11. – 

С. 920; Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой 

«Троеручица», за 1915 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1916. – Часть 

официальная. – № 13. – С. 981 – 982. 
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Додаток К 

Чисельність Чернігівського єпархіального братства 

святого Михаїла, князя Чернігівського 

 

Роки 
Загальна 

кількість 
Почесні Пожиттєві Дійсні 

Змагальні 

члени 

1892/1893 100 8 9 70 13 

1893/1894 143 8 8 59 68 

1894/1895 нема даних нема даних нема даних нема даних нема даних 

1895/1896 257 12 9 134 102 

1896/1897 281 12 10 160 99 

1897/1898 нема даних нема даних нема даних нема даних нема даних 

1898/1899 нема даних нема даних нема даних нема даних нема даних 

1899/1900 нема даних нема даних нема даних нема даних нема даних 

1900/1901 281 18 9 102 152 

1901/1903 197 нема даних нема даних нема даних нема даних 

1903/1904 218 нема даних нема даних нема даних нема даних 

1904/1905 214 нема даних нема даних нема даних нема даних 

1905/1906 225 нема даних нема даних нема даних нема даних 

1906/1907 227 нема даних нема даних нема даних нема даних 

1907/1908 222 нема даних нема даних нема даних нема даних 

1908/1909 220 нема даних нема даних нема даних нема даних 

1909/1910 223 нема даних нема даних нема даних нема даних 

 

Джерела: Отчет Братства святого Михаила, князя Черниговского, за 20.09.1892 –

 20.09.1893 гг. // Черниговские епархиальные известия. – 1894. – Часть 

неофициальная. – № 6. – С. 245 – 246; Отчет о состоянии и деятельности Братства 
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святого Михаила, князя Черниговского, за 20.09.1893 – 20.09.1894 гг. // 

Черниговские епархиальные известия. – 1895. – Часть официальная. – № 11. – 

С. 410; Отчет о состоянии и деятельности Братства святого Михаила, князя 

Черниговского, за 20.09.1896 – 20.09.1897 г. // Черниговские епархиальные 

известия. – 1898. – Часть официальная. – № 1. – С. 22; Отчет о состоянии и 

деятельности Братства святого Михаила, князя Черниговского, за 20.09.1900 –

 20.09.1901 гг. // Черниговские епархиальные известия. – 1902. – Часть 

официальная. – № 11. – С. 335 – 336; Отчет о состоянии и деятельности Братства 

святого Михаила, князя Черниговского, за 20.09.1901 – 1.01.1903 гг. // 

Черниговские епархиальные известия. – 1903. – Часть официальная. – № 10. – 

С. 243; Отчет о состоянии и деятельности Братства святого Михаила, князя 

Черниговского, за 1.01.1903 – 1.01.1904 гг. // Черниговские епархиальные 

известия. – 1904. – Часть официальныя. – № 12. – С. 452; Отчет о состоянии и 

деятельности Братства святого Михаила, князя Черниговского, за 1.01.1904 –

 1.01.1905 гг. // Черниговские епархиальные изестия. – 1905. – Часть 

официальная. – № 15. – С. 566; Отчет о состоянии и деятельности Братства 

святого Михаила, князя Черниговского, за 1.01.1905 – 1.01.1906 гг. // 

Черниговские епархиальные известия. – 1906. – Часть официальная. – № 11. – 

С. 409; Отчет о состоянии и деятельности Братства святого Михаила, князя 

Черниговского, за 1.01.1906 – 1.01.1907 гг. // Черниговские епархиальные 

известия. – 1907. – Часть официальная. – № 12. – С. 287 – 288; Отчет о состоянии 

и деятельности Братства святого Михаила, князя Черниговского, за 1.01.1907 –

 1.01.1908 гг. // Черниговские епархиальные известия. – 1908. – Часть 

официальная. – № 11. – С. 368; Отчет о состоянии и деятельности Братства 

святого Михаила, князя Черниговского, за 1.01.1908 – 1.01.1909 г. // 

Черниговские епархиальные известия. – 1909. – Часть официальная. – № 12. – 

С. 378; Отчет о состоянии и деятельности Братства святого Михаила, князя 

Черниговского, за 1.01.1909 – 1.01.1910 гг. // Черниговские епархиальные 

известия. – 1910. – Часть официальная. – № 13. – С. 348. 
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Додаток Л 

Чисельність Лубенського єпархіального Спасо-Преображенського братства 

 

Роки 

Братчики 

єпархіального 

братства 

Братчики училищних 

братств 

1889/1890 119 350 

1890/1891 222 1004 

1891/1892 293 1329 

1892/1893 227 1502 

1893/1894 272 1267 

1894/1895 275 
1434 

(23 відділення із 25) 

1895/1896 275 1415 

1896/1897 275 
1323 

(20 відділень із 25) 

1897/1898 270 
1074 

(16 відділень із 26) 

1898/1899 202 
1337 

(23 відділення із 26) 

1899/1900 нема даних нема даних 

1900/1901 228 1431 

1901/1902 158 1349 

1902/1903 нема даних нема даних 

1903/1904 102 
829 

(17 відділень із 25) 
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Джерела: Отчет о деятельности Лубенского Спасо-Преображенского братства за 

10.12.1889 – 7.08.1890 гг. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1890. – Часть 

официальная. – № 19. – С. 791; Отчет о состоянии Лубенского Спасо-

Преображенского братства и о деятельности его членов в 1891 – 1892 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1892. – Часть официальная. – № 17. – 

С. 801, 807; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1892 – 1893 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1893. – Часть официальная. – № 19 – 

С. 963, 975; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1893 – 1894 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1894. – Часть официальная. – № 20. – 

С. 1017, 1032 – 1033; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1894 – 1895 г. 

// Полтавские епархиальные ведомости. – 1895. – Часть официальная. – № 22. – 

С. 998, 1002; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1895–1896 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1896. – Часть официальная. – № 29. – 

С. 809, 813; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1896 – 1897 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1897. – Часть официальная. – № 27. – 

С. 690, 693; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1897 – 1898 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1898. – Часть неофициальная. – № 26. – 

С. 702, 707; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1898 – 1899 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1899. – Часть официальная. – № 30. – 

С. 929, 937; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1900–1901 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1901. – Часть официальная. – № 28. – 

С. 767, 774; Лубенское Иоанно-Предтеченское (бывшее Спасо-Преображенское) 

братство в 1901 – 1902 гг. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1903. – Часть 

официальная. – № 1. – С. 12, 17; Лубенское Иоанно-Предтеченское братство в 

1903 – 1904 гг. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1905. – Часть 

официальная. – № 14. – С. 299, 301. 
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Додаток М 

Чисельність Харківського єпархіального Озерянського братства 

 

Роки 
Загальна 

кількість 

Кількість членів 

центрального 

братства 

Кількість членів 

повітових 

відділень 

1904/1905 нема даних 212 нема даних 

1905/1906 нема даних 233 нема даних 

1906/1907 2681 429 2252 

1907/1908 більше 3000 нема даних нема даних 

1908/1909 нема даних нема даних нема даних 

1909/1910 3479 нема даних нема даних 

1910/1911 3491 нема даних нема даних 

1911/1912 3490 нема даних нема даних 

1912/1913 3496 нема даних нема даних 

1913/1914 4116 нема даних нема даних 

1914/1915 більше 4000 нема даних нема даних 

 

 

Джерела: Отчет о деятельности Харьковского религиозно-просветительского 

епархиального братства Озерянской Божьей Матери за 25.01.1904 – 1.01.1905 гг. 
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// Вера и Разум. – 1905. – № 20. – С. 962; Отчет о деятельности Харьковского 

религиозно-просветительского епархиального братства Озерянской Божией 

Матери за 1.10.1905 – 1.10.1906 гг. // Вера и Разум. – 1906. – № 20. – С. 1; Общее 

Собрание членов Озерянского братства и отчет за 1906 – 1907 гг. – Харьков: 

Типография губернского правления, 1907. – С. 13 – 14; Отчет о деятельности 

Харьковского религиозно-просветительского епархиального братства Озерянской 

иконы Божьей Матери за 1.10.1907 – 1.10.1908 гг. – Х.: Типография губернского 

правления, 1908. – С. 3; Отчет о деятельности Харьковского религиозно-

просветительского епархиального братства Озерянской Божьей Матери за 

1.10.1909 – 1.10.1910 гг. // Вера и разум. – 1911. – № 10. – С. 3; Отчет о 

деятельности Харьковского религиозно-просветительского епархиального 

братства Озерянской Божией Матери за 1.10.1910 – 1.10.1911 г. // Вера и разум. – 

1912. – № 3 – С. 3; Отчет о деятельности Харьковского религиозно-

просветительского епархиального братства Озерянской иконы Божьей Матери за 

1.10.1911 – 1.10.1912 гг. – Х.: Типография «Мирный труд», 1912. – С. 3; Отчет о 

деятельности Харьковского религиозно-просветительского епархиального 

братства Озерянской иконы Божьей Матери за 1.10.1912 – 1.10.1913 гг. – Х.: 

Епархиальная типография, 1914. – С. 3; Отчетъ о деятельности Харьковского 

религиозно-просветительского епархиального братства Озерянской иконы 

Божьей Матери за 1.10.1913 – 1.10.1914 гг. – Х.: Епархиальная типография, 1915. 

– С. 3; РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2679. Отчет о состоянии Харьковской епархии 

за 1914 г., 1914 г., л. 57. 
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Додаток Н 

Церковнопарафіяльні братства Чернігівського єпархіального братства 

святого Михаїла, князя Чернігівського, за 1914 рік 

 

Складено на підставі джерела: Жизнь и деятельность Братства святого 

Михаила, князя Черниговского, за 1914 г. – Чернигов: Типография Братства 

св. Михаила, князя Черниговского, 1915. – 142 с. 

№
 п

/п
 

Повіти Чернігівської 

єпархії 
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о
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л
ь

н
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к
іл

ь
к

іс
т
ь

 ч
л

ен
ів

 

1. Борзенський 64 1214 177 1391 

2. Глухівський 74 1330 352 1682 

3. Городнянський 69 1476 352 1828 

4. Козелецький 53 1273 289 1562 

5. Конотопський 54 1086 217 1303 

6. Кролевецький 68 1173 318 1491 

7. Мглинський 81 1383 183 1566 

8. Ніжинський 65 1101 297 1398 

9. Новгород-Сіверський 75 1301 118 1419 

10. Новозибківський 65 1449 856 2305 

11. Остерський 79 1676 591 2267 

12. Сосницький 77 1645 363 2008 

13. Стародубський 97 1987 464 2451 

14. Сурозький 53 1295 158 1453 

15. Чернігівський 76 1250 285 1535 

Всього 1050 20639 5020 25659 
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Додаток П 

Статевий склад відділень (училищних братств) Лубенського єпархіального Спасо-Преображенського братства 

в 1891 – 1895 рр. 
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Л
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Л
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Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

1891/1892 - - 13 8 - - 57 30 22 4 30 24 - - 25 14 - - 53 24 92 49 30 18 27 27 

1892/1893 64 19 14 8 - - 57 28 23 4 31 33 21 3 25 20 - - 46 24 85 47 44 22 37 58 

1893/1894 45 44 14 10 30 9 51 24 24 6 34 44 22 27 22 25 13 55 25 85 46 42 14 43 63 

1894/1895 40 29 12 14 26 3 51 22 23 5 34 47 22 5 25 20 19 14 58 23 82 42 23 21 30 44 
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Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

26 17 23 22 - - 45 27 36 16 - - 15 16 39 7 44 30 - - 35 18 135 163 783 514 

28 18 21 22 19 5 42 24 40 24 26 6 24 13 - - 35 18 - - 35 18 140 170 896 606 

19 11 20 19 24 - 40 22 35 25 - - 24 16 - - 39 28 50 42 34 16 - - 760 499 

16 10 20 19 18 5 40 25 35 25 - - 24 16 - - 33 21 38 39 39 19 120 138 828 606 

 

Джерела: Отчет о состоянии Лубенского Спасо-Преображенского братства и о деятельности его членов в 1891 – 1892 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1892. – Часть официальная. – № 17. – С. 807; Лубенское Спасо-Преображенское 

братство в 1892 – 1893 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1893. – Часть официальная. – № 19 – С. 975; Лубенское 

Спасо-Преображенское братство в 1893 – 1894 гг. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1894. – Часть официальная. – 

№ 20. – С. 1032 – 1033; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1894 – 1895 г. // Полтавские епархиальные ведомости. 

– 1895. – Часть официальная. – № 22. – С. 1009 – 1010. 
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Додаток Р 

Соціальна структура Полтавського єпархіального 

Свято-Макаріївського братства 

 

 

 

Джерела: Список лиц, поступивших в состав Свято-Макарьевского братства и 

представивших членские взносы с 5 мая – по 16 сентября 1891 г. // Полтавские 

епархиальные ведомости. – 1892. – Часть официальная. – № 1. – С. 45 – 55; 

Список членов Полтавского Свято-Макарьевского братства за второй год его 

существования // Полтавские епархиальные ведомости. – 1892. – Часть 

официальная. – № 13. – С. 545 – 572; Список лиц, поступивших в состав Свято-

Макарьевского братства и представивших членские взносы и единовременные 

Соціальна 

група 

1891/1892 рік 1893/1894 рік 1900 рік 1909 рік 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Дворянство 9 1,02 11 1,07 16 0,93 15 1,66 

Духовенство 593 67,23 610 59,74 1298 75,99 779 86,46 

Військові 5 0,56 20 1,95 15 0,87 4 0,44 

Інтелігенція 11 1,24 10 0,97 6 0,35 7 0,77 

Козацтво 49 5,55 93 9,10 62 3,63 32 3,55 

Купецтво 19 2,15 16 1,56 10 0,58 2 0,22 

Міщанство 4 0,45 3 0,29 8 0,47 4 0,44 

Селянство 20 2,26 19 1,86 38 2,22 5 0,55 

Чиновництво 34 3,85 41 4,01 30 1,75 10 1,10 

Не вказано 129 14,62 197 19,29 210 12,29 43 4,77 

Всього 882 100 1021 100 1708 100 901 100 



275 

 

пожертвования с 01 марта – по 02 октября 1892 г. // Полтавские епархиальные 

ведомости. – 1892. – Часть официальная. – № 21. – С. 1017 – 1034; Список членов 

Полтавского Свято-Макарьевского братства за четвертый год его существования 

// Полтавские епархиальные ведомости. – 1894. – Часть официальная. – № 14. – 

С. 783 – 827; Список членов Полтавского епархиального Свято-Макарьевского 

братства за 1900 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1901. – Часть 

официальная. – № 30. – С. 843 – 862; Список членов Полтавского епархиального 

Свято-Макарьевского братства за 1900 г. (Окончание) // Полтавские 

епархиальные ведомости. – 1901. – Часть официальная. – № 31. – С. 887 – 907; 

Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального Свято-

Макарьевского братства за 1909 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1911. 

– Часть официальная. – № 3. – С. 167 – 171; Отчет о состоянии и деятельности 

Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 1909 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1911. – Часть официальная. – № 4. – 

С. 218 – 222; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального 

Свято-Макарьевского братства за 1909 г. // Полтавские епархиальные ведомости. 

– 1911. – Часть официальная. – № 5. – С. 264 – 267. 
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Додаток С 

Матеріальне забезпечення 

Сестринського братства імені Богоматері «Троєручиці» 

(с. Яківці, Полтавський повіт, Полтавська губернія) 

 

 

 

 

Роки Прибутки (руб.) Видатки (руб.) Залишок (руб.) 

1897 988,76 407,1 581,66 

1898 1472,38 1367,57 686,03 

1899 1257,53 1764,87 178,69 

1900 1901 1674,94 404,75 

1901 4274,27 3623,12 1055,9 

1902 3556,7 2813,59 1799,01 

1903 2135,68 1722,22 2212,47 

1904 2466,4 2577,34 2101,53 

1905 1128,02 1411,39 1818,16 

1906 1298 1377,13 1739,03 

1907 1360,38 1105,09 1994,32 

1908 1406,31 910,12 2499,51 

1909 нема даних нема даних 3430,92 

1910 1286,69 796,03 3921,58 

1911 1217,1 996,05 4142,63 

1912 нема даних нема даних нема даних 

1913 нема даних нема даних 4543,13 

1914 691,33 751,33 4483,13 

1915 1682,36 911,86 5253,63 

Всього 28122,91 24209,75  
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Джерела: Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой 

«Троеручица», со времени его открытия с 1.04.1897 – по 1.01.1898 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1898. – Часть официальная. – № 17. – 

С. 406; Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой 

«Троеручица» за 1898 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1899. – Часть 

официальная. – № 12. – С. 343 – 344; Отчет Сестричного братства во имя 

Богоматери, именуемой «Троеручица» за 1899 г. // Полтавские епархиальные 

ведомости. – 1900. – Часть официальная. – № 25. – С. 630 – 631; Отчет 

Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1900 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1901. – Часть официальная. – № 21. – 

С. 580 – 581; Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой 

«Троеручица», за 1901 г. (Окончание) // Полтавские епархиальные ведомости. – 

1902. – Часть официальная. – № 23. – С. 590 – 592; Отчет Сестричного братства 

во имя Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1902 г. // Полтавские 

епархиальные ведомости. – 1903. – Часть официальная. – № 25. – С. 553 – 555; 

Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой «Троеручица», за 

1903 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1904. – Часть официальная. – 

№ 17. – С. 355 – 356; Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой 

«Троеручица», за 1904 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1905. – Часть 

официальная. – № 18. – С. 368 – 372; Отчет Сестричного братства во имя 

Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1905 г. // Полтавские епархиальные 

ведомости. – 1906. – Часть официальная. – № 13. – С. 189 – 191; Отчет 

Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1906 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1907. – Часть официальная. – № 14. – 

С. 298 – 301; Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой 

«Троеручица», за 1907 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1908. – Часть 

официальная. – № 11. – С. 235 – 237; Отчет Сестричного братства во имя 

Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1908 г. // Полтавские епархиальные 

ведомости. – 1909. – Часть официальная. – № 15. – С. 387 – 389; Отчет 

Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1910 г. // 
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Полтавские епархиальные ведомости. – 1911. – Часть официальная. – № 14. – 

С. 885 – 887; Отчет Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой 

«Троеручица», за 1911 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1912. – Часть 

официальная. – № 14. – С. 881 – 883; Отчет Сестричного братства во имя 

Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1914 г. // Полтавские епархиальные 

ведомости. – 1915. – Часть официальная. – № 11. – С. 925 – 927; Отчет 

Сестричного братства во имя Богоматери, именуемой «Троеручица», за 1915 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1916. – Часть официальная. – № 13. – 

С. 985 – 988. 
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Додаток Т 

Матеріальне забезпечення Полтавського єпархіального 

Свято-Макаріївського братства
14

 

 

 

Роки Прибутки (руб.) Видатки (руб.) Залишок (руб.) 

1890 11908,96 3659,6 8249,36 

1891 14993,81 13477,01 9766,16 

1892 14452,28 14601,8 9616,61 

1893 10463,73 10342,98 9737,36 

1894 6183,95 6819,02 9521,72 

1895 13804,28 12145,03 11180,97 

1896 14286,13 18321,94 7145,16 

1897 15959,71 18532,15 4572,72 

1898 23098,28 20556,63 7114,37 

1899 29148,25 29985,5 6277,19 

1900 36467,45 36204,37 6540,27 

1901 29635,5 28052,82 8122,82 

1902 32358,3 31658,69 8822,43 

1903 34049,29 34648,5 8223,27 

1904 26929,87 25476,23 9676,91 

1905 48163,85 51338,64 6502,12 

1906 54475,49 55525,32 8627,8 

1907 57974,42 58149,03 8453,19 

1908 51787,1 48657,06 11583,23 

1909 65925,77 63865,92 13643,08 

                                                 
14

 Дані подані без врахування прибутків-видатків, що знаходилися на балансі 

відділень Полтавського єпархіального братства. 
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1910 52614,45 55998,27 10259,26 

1911 нема даних нема даних 12130,28 

1912 82926,29 84289,92 10766,65 

1913 86573,36 88877,38 8512,63 

1914 88221,64 86344,69 10389,58 

1915 83285,4 82778,33 10896,65 

Всього 985687,56 980306,83 
 

 

 

Джерела: Отчет Совета Полтавского епархиального Свято-Макарьевского 

братства за 29.04.1890 – 1.05.1891 гг. // Полтавские епархиальные ведомости. – 

1891. – Часть официальная. – № 12. – С. 432 – 434; Отчет Совета Полтавского 

епархиального Свято-Макарьевского братства за 1.05.1891 – 1.05.1892 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1892. – Часть официальная. – № 12. – 

С. 505 – 511; Отчет Совета Полтавского епархиального Свято-Макарьевского 

братства за 1.05.1892 – 1.05.1893 гг. // Полтавские епархиальные ведомости. – 

1893. – Часть официальная. – № 11 – 12. – С. 588 – 591; Отчет Совета 

Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 1.05.1893 –

 1.05.1894 гг. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1894. – Часть 

официальная. – № 13. – С. 658 – 662; Отчет Совета Полтавского епархиального 

Свято-Макарьевского братства за 1.05.1894 – 1.01.1895 гг. // Полтавские 

епархиальные ведомости. – 1895. – Часть официальная. – № 15. – С. 642 – 647; 

Отчет Совета Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 

1895 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1896. – Часть официальная. – 

№ 32. – С. 914 – 919; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского 

епархиального Свято-Макарьевского братства за 1896 г. // Полтавские 

епархиальные ведомости. – 1897. – Часть официальная. – № 29. – С. 758 – 762; 

Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального Свято-

Макарьевского Братства за 1897 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1898. 

– Часть официальная. – № 20 – 21. – С. 542 – 545; Отчет о состоянии и 
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деятельности Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 

1898 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1899. – Часть официальная. – 

№ 28. – С. 857 – 862; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского 

епархиального Свято-Макарьевского братства за 1900 г. // Полтавские 

епархиальные ведомости. – 1901. – Часть официальная. – № 29. – С. 810 – 814; 

Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального Свято-

Макарьевского Братства за 1901 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1902. 

– Часть официальная. – № 35 – 36. – С. 1017 – 1019; Отчет о состоянии и 

деятельности Полтавского епархiиального Свято-Макарьевского братства за 

1902 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1904. – Часть официальная. – 

№ 4. – С. 57 – 60; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального 

Свято-Макарьевского братства за 1903 г. // Полтавские епархиальные ведомости. 

– 1904. – Часть официальная. – № 28. – С. 620 – 623; Отчет о состоянии и 

деятельности Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 

1904 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1906. – Часть официальная. – 

№ 2. – С. 34 – 37; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального 

Свято-Макарьевского братства за 1905 г. // Полтавские епархиальные ведомости. 

– 1906. – Часть официальная. – № 30. – С. 397 – 402; Отчет о состоянии и 

деятельности Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 

1906 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1907. – Часть официальная. – 

№ 33. – С. 816 – 821; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского 

епархиального Свято-Макарьевского братства за 1907 г. // Полтавские 

епархиальные ведомости. – 1909. – Часть официальная. – № 1. – С. 29 – 34; Отчет 

казначея Совета Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 

1909 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1910. – Часть официальная. – 

№ 23. – С. 1462 – 1464; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского 

епархиального Свято-Макарьевского братства за 1910 г. // Полтавские 

епархиальные ведомости. – 1911. – Часть официальная. – № 24 – 25. – С. 1760 –

 1763; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального Свято-

Макарьевского братства за 1912 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1913. 
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– Часть официальная. – № 29. – С. 2045 – 2050; Отчет о состоянии и деятельности 

Полтавского епархиального Свято-Макарьевского братства за 1913 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1914. – Часть официальная. – № 49. – 

С. 2710 – 2716; Отчет о состоянии и деятельности Полтавского епархиального 

Свято-Макарьевского Братства за 1914 г. // Полтавские епархиальные ведомости. 

– 1915. – Часть официальная. – № 20. – С. 1541 – 1548; Деятельность Полтавского 

епархиального Миссионерского Совета за 1915 год // Полтавские епархиальные 

ведомости. – 1917. – Часть официальная. – № 5. – С. 386 – 390. 
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Додаток У 

Матеріальне забезпечення Чернігівського єпархіального братства
15

 

Рік 
Прибутки 

(руб.) 

Видатки 

(руб.) 
Залишок (руб.) 

1888/1889 нема даних нема даних нема даних 

1889/1890 нема даних нема даних нема даних 

1890/1891 нема даних нема даних нема даних 

1891/1892 нема даних нема даних 3373,66 

1892/1893 2929,91 1907,13 4396,44 

1893/1894 6738,03 4619,7 6514,77 

1894/1895 нема даних нема даних 9454,77 

1895/1896 7965,57 6665,47 10754,87 

1896/1897 5040,77 6665,05 9130,59 

1897/1898 5489,72 4208,13 10412,18 

1898/1899 4585,63 4027,36 10970,45 

1899/1900 5024,18 5283,81 10710,82 

1900/1901 7105,01 4986,63 12829,2 

20.09.1901-

01.01.1903 
6807,58 7029,54 12607,24 

1903/1904 8591,27 5867,92 15330,54 

1904/1905 14201,24 15735,37 13796,41 

1905/1906 13998,55 12407,79 15387,17 

1906/1907 8397,17 7338,16 16446,18 

1907/1908 7499,48 7254,98 16690,68 

1908/1909 6210,95 6560,63 16341 

1909/1910 6186,26 6650,92 15876,34 

Всього 116771,32 107208,59 
 

                                                 
15

 Дані подані без врахування прибутків-видатків, що знаходилися на балансі 

відділень Чернігівського єпархіального братства. 
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Джерела: Отчет Братства святого Михаила, князя Черниговского, за 20.09.1892 –

 20.09.1893 гг. // Черниговские епархиальные известия. – 1894. – Часть 

неофициальная. – № 6. – С. 247 – 248; Отчет о состоянии и деятельности Братства 

святого Михаила, князя Черниговскго, за 20.09.1893 – 20.09.1894 гг. // 

Черниговские епархиальные известия. – 1895. – Часть официальная. – № 11. – 

С. 411 – 412; Отчет о состоянии и деятельности Братства святого Михаила, князя 

Черниговского, за 20.09.1896 – 20.09.1897 г. // Черниговские епархиальные 

известия. – 1898. – Часть официальная. – № 1. – С. 44 – 58; Отчет о состоянии и 

деятельности Братства святого Михаила, князя Черниговского, за 20.09.1897 –

 20.09.1898 гг. // Черниговские епархиальные известия. – 1899. – Часть 

официальная. – № 10. – С. 224 – 235; Отчет о состоянии и деятельности Братства 

святого Михаила, князя Черниговского, за 20.09.1899 – 20.09.1900 гг. // 

Черниговские епархиальные известия. – 1901. – Часть официальная. – № 9. – 

С. 203 – 214; Отчет о состоянии и деятельности Братства святого Михаила, князя 

Черниговского, за 20.09.1900 – 20.09.1901 гг. // Черниговские епархиальные 

известия. – 1902. – Часть официальная. – № 11. – С. 376 – 388; Отчет о состоянии 

и деятельности Братства святого Михаила, князя Черниговского, за 20.09.1901 –

 1.01.1903 гг. // Черниговские епархиальные известия. – 1903. – Часть 

официальная. – № 12. – С. 302 – 332; Отчет о состоянии и деятельности Братства 

святого Михаила, князя Черниговского, за 1.01.1903 – 1.01.1904 гг. // 

Черниговские епархиальные известия. – 1904. – Часть официальныя. – № 12. – 

С. 497 – 508; Отчет о суммах, принадлежащих Братству святого Михаила, князя 

Черниговского, за 1904 г. // Черниговские епархиальные известия. – 1905. – Часть 

официальная. – № 16. – С. 629 – 650; Отчет о суммах Братства святого Михаила, 

князя Черниговского, за 1905 г. // Черниговские епархиальные известия. – 1906. – 

Часть официальная. – № 14. – С. 551 – 563; Отчет о суммах, принадлежащих 

Братству святого Михаила, князя Черниговского, за 1906 г. // Черниговские 

епархиальные известия.– 1907. – Часть официальная. – № 14. – С. 457 – 471; 

Отчет о суммах, принадлежащих Братству святого Михаила, князя 
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Черниговского, за 1907 г. // Черниговские епархиальные известия. – 1908. – Часть 

официальная. – № 14. – С. 546 – 558; Отчет о суммах, принадлежащих Братству 

святого Михаила, князя Черниговского, за 1908 г. // Черниговские епархиальные 

известия. – 1909. – Часть официальная. – № 14. – С. 504 – 515; Отчет о суммах, 

принадлежащих Братству святого Михаила, князя Черниговского, за 1909 г. // 

Черниговские епархиальные известия.– 1910. – Часть официальная. – № 18. – 

С. 655 – 666. 
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Додаток Ф 

Матеріальне забезпечення 

Харківського єпархіального Озерянського братства
16

 

 

 

Рік Прибутки 

(руб.) 

Видатки 

(руб.) 

Залишок 

(руб.) 

1904/1905 нема даних нема даних нема даних 

1905/1906 нема даних нема даних 2391,91 

1906/1907 2334,1 713,23 4012,78 

1.01-1.10.1908 3982,1 2367,09 7019,5 

1.01-1.10.1909 4298,06 2464,03 9261,13 

1909/1910 5075,6 3568,06 10768,67 

1910/1911 6921,06 4992,86 12696,87 

1911/1912 4284,11 3045,57 13935,41 

1912/1913 4711,35 3444,9 15201,86 

1913/1914 5214,67 5641,88 14774,65 

1914/1915 16697,86 16546,1 14926,41 

Всього 53518,91 42783,72  

 

 

Джерела: Общее Собрание членов Озерянского братства и отчет за 1906–

  1907 гг. – Х.: Типография губернского правления, 1907. – С. 30 – 31; Отчет о 

деятельности Харьковского религиозно-просветительского епархиального 

братства Озерянской иконы Божьей Матери за 1.10.1907 – 1.10.1908 гг. – Х.: 

                                                 
16

 Дані подані без врахування прибутків-видатків, які знаходилися на балансі 

відділень Харківського єпархіального братства. 
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Типография губернского правления, 1908. – С. 18 – 19; Отчет о деятельности 

Харьковского религиозно-просветительского епархиального братства Озерянской 

Божьей Матери за 1.10.1908 – 1.10.1909 гг. // Вера и разум. – 1909. – № 23. – 

С. 30 – 31; Отчет о деятельности Харьковского религиозно-просветительского 

епархиального братства Озерянской Божьей Матери за 1.10.1909 – 1.10.1910 гг. // 

Вера и разум. – 1911. – № 10. – С. 16 – 17; Отчет о деятельности Харьковского 

религиозно-просветительского епархиального братства Озерянской Божией 

Матери за 1.10.1910 – 1.10.1911 г. // Вера и разум. – 1912. – № 3 – С. 18 – 19; 

Отчет о деятельности Харьковского религиозно-просветительского 

епархиального братства Озерянской иконы Божьей Матери за 1.10.1911 –

 1.10.1912 гг. – Х.: Типография «Мирный труд», 1912. – С. 26 – 27; Отчет о 

деятельности Харьковского религиозно-просветительского епархиального 

братства Озерянской иконы Божьей Матери за 1.10.1912 – 1.10.1913 гг. – Х.: 

Епархиальная типография, 1914. – С. 22 – 23; Отчет о деятельности Харьковского 

религиозно-просветительского епархиального братства Озерянской иконы 

Божьей Матери за 1.10.1913 – 1.10.1914 гг. – Х.: Епархиальная типография, 1915. 

– С. 52 – 55; РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2679. Отчет о состоянии Харьковской 

епархии за 1914 г., 1914 г., л. 58 (оборот) – 59. 
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Додаток Х 

Матеріальне забезпечення Лубенського єпархіального 

Спасо-Преображенського братства
17

 

 

Роки 
Прибутки 

(руб.) 

Видатки 

(руб.) 

Залишок 

(руб.) 

1889 1038,8 336,12 702,68 

1890 нема даних нема даних 1032,63 

1891 1918,81 1762,6 1188,84 

1892 2372,82 1257,92 2303,74 

1893 3002,79 1595,78 3710,75 

1894 620,15 1741,46 2589,54 

1895 2083,5 2343,97 2329,57 

1896 324,64 87,11 2566,1 

1897 291,15 2108,77 748,48 

1898 179,04 115,42 812,1 

1899 нема даних нема даних 800,17 

1900 184,98 176,03 809,65 

1901 203,59 493,15 520,03 

1902 нема даних нема даних 439,12 

1903 78,37 248,87 268,62 

Всього 12298,64 12267,2 
 

 

                                                 
17

 Дані подані без врахування прибутків-видатків, що знаходилися на балансі 

відділень Лубенського єпархіального братства. 
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Джерела: Отчет о деятельности Лубенского Спасо-Преображенского братства за 

10.12.1889 – 7.08.1890 гг. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1890. – Часть 

официальная. – № 19. – С. 819 – 820; Отчет о состоянии Лубенского Спасо-

Преображенского братства и о деятельности его членов в 1891 – 1892 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1892. – Часть официальная. – № 17. – 

С. 803 – 807; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1892 – 1893 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1893. – Часть официальная. – № 19 – 

С. 970 – 975; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1893 – 1894 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1894. – Часть официальная. – № 20. – 

С. 1027 – 1033; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1894 – 1895 г. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1895. – Часть официальная. – № 22. – 

С. 1006 – 1008; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1895 – 1896 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1896. – Часть официальная. – № 29. – 

С. 812 – 813; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1896 – 1897 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1897. – Часть официальная. – № 27. – 

С. 693; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1897 – 1898 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1898. – Часть неофициальная. – № 26. – 

С. 706; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1898 – 1899 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1899. – Часть официальная. – № 30. – 

С. 935; Лубенское Спасо-Преображенское братство в 1900 – 1901 гг. // 

Полтавские епархиальные ведомости. – 1901. – Часть официальная. – № 28. – 

С. 771; Лубенское Иоанно-Предтеченское (бывшее Спасо-Преображенское) 

братство в 1901 – 1902 гг. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1903. – Часть 

официальная. – № 1. – С. 15; Лубенское Иоанно-Предтеченское братство в 1903 –

 1904 гг. // Полтавские епархиальные ведомости. – 1905. – Часть официальная. – 

№ 14. – С. 301. 
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Додаток Ц 

Народні читання церковнопарафіяльних братств Чернігівського 

єпархіального братства, проведені в 1914 р. 
№

 п
/п

 

Повіти 

Чернігівської 

єпархії 

Кількість 

народних 

читань без 

проекційних 

зображень 

Кількість 

народних 

читань з 

використанням 

проекційних 

зображень 

Загальна 

кількість 

народних 

читань 

1. Борзенський 583 1 584 

2. Глухівський 638 48 686 

3. Городнянський 457 65 522 

4. Козелецький 322 17 339 

5. Конотопський 239 8 247 

6. Кролевецький 516 0 516 

7. Мглинський 617 35 652 

8. Ніжинський 346 7 353 

9. Новгород-

Сіверський 

525 12 537 

10. Новозибківський 413 32 445 

11. Остерський 586 41 627 

12. Сосницький 538 6 544 

13. Стародубський 740 63 803 

14. Сурозький 739 37 776 

15. Чернігівський 590 47 637 

Всього 7849 419 8268 

 

Складено на підставі джерела: Жизнь и деятельность Братства святого 

Михаила, князя Черниговского, за 1914 г. – Чернигов: Типография Братства 

св. Михаила, князя Черниговского, 1915. – 142 с. 


