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МІЖ ХРАМОМ І БАЗАРОМ:  
КОНФЛІКТ НОВОКОДАЦЬКИХ СВЯЩЕНИКІВ

«Хочъ грѣшно абы потѣшно» 
 Климентій Зіновіїв. Приповісті посполиті1

«А старий небіжчик не раз в шинку і хрестив 
Дитину, на купалах скакав і колядувати ходив. 
По весіллях, було, не тільки старостує, 
Хоть у приданах ще було і дружкує. 
А вінчав небіжчик не тільки з кумою, – 
Хоть би хто десь прийшов – із рідною сестрою! 
Да вже ж він, покійник, не менше гріхів знав, 
Та парафіян своїх так не мордував. 
Вільно тоді було, що хотіть, робити, 
Не принуждав, царство йому небесне, до церкви ходити» 
 Іван Некрашевич (?). Замисел на попа2

Документи, що пропонуються увазі читача, дають рідкісну нагоду 
зазирнути до повсякдення Нового Кодака середини 18 ст. Крізь «бунт» 
вікарія Свято-Миколаївської церкви Кирила Филипова проти сво-
го настоятеля та його девіантну поведінку увиразнюється чи не весь 
символічний «міський» простір Нового Кодака: церква, паланка базар; 
крізь нудний канцелярський дискурс «свідчень» та «доношеній» про-
хоплюються відлуння чи то карнавальних форм народної культури, чи 
то різного роду словесних сміхових писань3.

Поштовхом до конфлікту стало висвячення в червні 1747 р. до Свя-
то-Миколаївської церкви другого настоятеля на третю частину парафії. 
Ним став Іоанн Васильович Зеленський – зять чинного на той час на-
стоятеля Іоанна Терпила, «ставленник ведомства Коша Запорожского»4. 
Остання формула означає відсутність в аколіта рекомендації духовного 

1 Зіновіїв Климентій. Вірші. Приповісті посполиті / підг. тексту І.П. Чепіги. — К.: Наукова думка, 1971. 
URL: http://litopys.org.ua/klyment/kly08.htm#page211

2 Цит. за URL: http://litopys.org.ua/old18/old18_25.htm#nekr5
3 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренесанса. – М., 1990. –  

Изд. 2. – С. 9.
4 Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАК України), ф. 127, оп. 1020, 

спр. 551, арк. 55.
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правління5. Як відомо, процедура номінування священика на парафію 
передбачала отримання «презентів»-рекомендацій від громади, що оби-
рала священика, володільця населеного пункту (за умови наявності) та 
духовного правління, якому підпорядковувалася церква6. Принаймні, 
вже на 1751 р. приходські запорозькі церкви, зокрема, й новокодацька, 
юридично належали до Полтавської протопопії, проте їх священики не-
рідко нехтували розпорядженнями її правління7. 19 травня 1753 р. пол-
тавський протопіп Євстафій Могилевський, на вимогу Коша, дав згоду 
на підпорядкування новокодацької церкви «сщεнникам новокодацким 
и тамошним прихожанам»8. Вірогідно, тим самим він відмовлявся від 
втручання у вибори настоятеля Свято-Миколаївської церкви, що відбу-
валися якраз у травні того самого року (див. док. № 6). Загалом, наразі 
невідомо, що означала відсутність згаданого «презенту»: відхилення від 
процедури, якийсь конфлікт інтересів між Кошем та духовним правлін-
ням, чи юрисдикційну невизначеність у підпорядкуванні церков запо-
розьких поселень на кінець 40-х рр. XVIII ст. 

Як правило, двоє-троє священиків (так звані «половинні» або ж 
«третинні») призначалися в парафії, що мали понад 100 дворів9. Відо-
мі на цей час джерела дають нам уявлення про розміри парафії церкви 
Святителя Миколая лише на кінець 1750-х – 1760-ті рр. 18 ст. Згідно 
з розписами окладного збору за 1758–1760 рр. (складено на основі пе-
репису 1756–1757 рр.), населення Нового Кодаку становило 453 двори 
(127 козацьких і 326 посполитих)10. Натомість за Сповідними розпи-
сами 1766 та 1769 рр. парафія церкви Святителя Миколая налічувала 
лише 121 двір (24 козацьких, 89 посполитих і 8 дворів осіб духовного 
стану)11. Важко сказати, чим зумовлена така розбіжність – чи то іє-
рейською практикою приховування в сповідних розписах кількості 
парафіяльних дворів для зменшення суми різноманітних зборів12, чи 

5 Іоанн Терпило також згадує винятково «презенти», видані від Коша, див. док. № 1.
6 Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в 

его правление (1757–1770). – К., 1907. – С. 323, 331.
7 Кузьмук О.С. «Козацьке благочестя»: Військо Запорозьке Низове і чоловічі монастирі в ХVII–

XVIII ст.: еволюція взаємовідносин. – К.: Стилос, 2006. – С. 118.
8 Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734–1775. – К., 1998. –Т. 1. – С. 121.
9 Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянский … – С. 294–295. Взаємини між такими 

священиками не були усталеними: якщо в одних парафіях один священик вважався настоятелем, а 
решта – підпорядкованими йому, то в інших усі троє священиків вважалися настоятелями.

10  ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 52, арк. 3 зв.
11 Гісцова Л.З. Сповідна книга Старокодацької запорозької хрестової наміснії 1766 року як джерело 

до вивчення історії поселень Вольностей Військових // Січеславський альманах. Збірник наукових 
праць з історії українського козацтва. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 25; ЦДІАК України, 
ф. 990, оп. 1, спр. 734.

12 Прокоп'юк О. Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721–1786 рр.) – К.: Фенікс, 
2008. – С. 62.
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то відмінним принципом облікування при стягненні окладного та при 
складанні сповідних розписів. У будь-якому разі, до закладення 1751 р. 
Свято-Троїцької церкви в сл. Самарчику13 парафія церкви Святителя 
Миколая була, найвірогідніше, «найжирнішою» з-поміж приходів Вій-
ськових Вольностей.

Окрім самостійних священиків (як цілопарафіяльних, так і поло-
винних), були ще так звані вікарні священики – помічники настоятелів, 
що служили за певну винагороду (як правило, за третю або четверту 
частину прибутку від парафії), й були не «душпастырями», а простими 
требовиконавцями14. Подекуди вікарії служили без «усыновительной 
грамоты» митрополита, і їхнє становище повністю залежало від волі на-
стоятеля, який, скажімо міг самостійно як прийняти, так і прогнати ві-
карія15. Саме на таких умовах і служив при Свято-Миколаївській церкві 
Кирило Филипов – син уніатського священика з Правобережжя. 

Іоанн Терпило в своєму донесенні (див. док. № 1) натякає, що бать-
ко Кирила Филипова належав до так званих «бродячих» священиків16, 
що переселялись до Київської єпархії, а за зручної нагоди знову по-
верталися за кордон, і що й сам вікарій доволі прагматично ставився 
до зміни власної конфесійної належності. Загалом, схожі практики та 
ставлення до зміни юрисдикції були типовими для православного та 
унійного духовенства Правобережжя17, хоча, звісно, не слід відкида-
ти ймовірність того, що звинуваченням в схильності до «богомерзкой 
унии» Іоанн Терпило намагався очорнити Кирила Филипова. Чи мав 
шанс «втікач від унії» посісти місце настоятеля храму? З одного боку, 
ми бачимо указ Синоду від 13 лютого 1723 р., що настійно рекомендував 
призначати вихідців з-за кордону саме вікаріями, а також певну недо-
віру до «заграничных попов» з боку Київської духовної консисторії18; з 
іншого – приклади успішної церковної (і не тільки) кар’єри, яку робили 
вихідці з «Полской области» на теренах Російської імперії, щоправда, 
здобувши належну освіту19.

Причиною появи при церкві вікарного священика нерідко ставав 
літній вік настоятеля. Схоже, саме за таких обставин Кирило Филипов 

13 Про закладення Свято-Троїцької церкви див. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 1839, арк. 643–644.
14 Детально про становище вікаріїв див.: Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянский… –  

С. 296–300.
15 Тільки 1764 р. київський митрополит Арсеній Могилянський видав указ про заборону приймати/від-

стороняти вікаріїв без відома митрополита (Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Моги-
лянский… – С. 299).

16 Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянский… – С. 385.
17 Яременко М. «Академіки» та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. – 

Харків: Акта, 2014. – С. 409–410.
18 Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянский… – С. 305–306.
19 Яременко М. «Академіки» та Академія… – С. 259, 418–421, 424–425, 429–432.
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і став свого часу вікарієм Іоанна Терпила20. Висвячення другого настоя-
теля – молодого родича першого, могло означати для Кирила Филипова 
не лише зменшення його прибутків, а й втрату місця служіння. У будь-
якому разі, Кирило Филипов одним махом вирішує обидві пробле-
ми, звернувшись до кошового отамана Павла Козелецького. У серпні 
1747 р. Кіш, без відома київського митрополита і консисторії, усуває від 
служіння ієрея Іоанна Терпила «за старость і дряхлость» і призначає 
половинними настоятелями Свято-Миколаївської церкви Кирила Фи-
липова та Іоанна Зеленського21, а кодацький полковник Онисим Лелека 
проганяє Іоанна Терпила з Нового Кодака. 21 серпня 1747 р. Київська 
духовна консисторія надсилає листа до кошового отамана, де зазначено, 
що відсторонення осіб духовного звання не належить до компетенції 
кошового й суперечить «правиламъ святихъ отців»22. Загалом, можна 
знайти немало прикладів того, як «христолюбівое Воісковое желаніе» 
переважувало духовне законодавство. Так, 1742 р. кошовий отаман Се-
мен Єремійович «з простоти своей» видав «попу Андрεю Костантіεву, 
бεз достовѣрного свѣдитεлства о εго рукоположεнії въ иεрεя в слободѣ 
Кодацкой порядки христіянскіε отправлять тамошнимъ житεлεмъ … 
на парахию листъ»23. Без єпитрахильної грамоти служили староко-
дацький священик-удівець Тимофій та романківський піп Іван Сре-
бович, який, до того ж, «жил блудно с женой»24; кодацькі й самарські 
полковники видавали «вінечні пам'яті»25 тощо. 

Вертепний Запорожець побиває священика зі словами «попів не 
бив, а з них кожу лупив»26; в інструкції полковнику Бугоґардівської 
паланки Дмитру Стягайлу поштиве поводження з духовенством про-
писано окремим пунктом: «Вам со всεю командою свящεнника, дячка 
и понамаря нѣчεм нε обыжат»27. Лексему «піп» як народну негативно 
конотовану назву священика28 донесли до нас записки архімандри-

20 Архів Коша … –Т. 1. – С. 120.
21 Там само.
22 Там само.
23 ЦДІАК України, ф.127, оп. 1020, спр. 736, арк. 1.
24 Кузьмук О.С. «Козацьке благочестя»: Військо Запорозьке Низове і чоловічі монастирі в ХVII–

XVIII ст.: еволюція взаємовідносин. – К.: Стилос, 2006. – С. 125.
25 Архів Коша… – К., 2006. –Т 4. – С. 399–400.
26 Федас Й. Персонажі вертепу: Запорожець // Етнічна історія народів Європи. – 2004. – Вип. 17. – 

С. 22.
27 ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 58, арк. 3 зв.; Лиман І.І. Запорозьке козацтво в ставленні до церков 

і духовенства // Південна Україна ХVІІІ–ХІХ ст. Записки науково-дослідної лабораторії історії Пів-
денної України ЗДУ. – Запоріжжя: РА «Тандем–У», 1996. – Вип. 1. – С. 66.

28 Піддубна Н. Вербалізація концепту «священнослужитель» в українських пареміях // Studia Ukrainica 
Posnaniensia. – 2015. – Vol. 3. – P. 218.
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та Леонтія («На безлюдѣ и попъ человекъ»)29 і тогочасні документи. 
Так, 1751 р. кодацький осавул Мартин Сердечний, проганяючи свяще-
ника сл. Данилівки Симеона Левицького обіцяв «его, попа, взявши в 
лещата бороду, допросить», стверджуючи, що «У нас-де пипъ свой бу-
дет … которой попъ уже и служилъ у церкви з ласки войсковой, ми ему 
позволили»30. Іоанн Терпило скаржиться, що вимушений був покинути 
Новий Кодак лякаючись безчестя, яким йому погрожував кодацький 
полковник Онисим Лелек («вεлю тεбε за волоси и за бороду взять, и 
чрεзъ ринокъ волокъти и палицεю бить до самого пεрεвозу»). Справ-
ді, зазіхання на вуса або ж бороду (так само, як і побиття палицею або 
ж «нешляхетською» зброєю) вважалося одним з найтяжчих знакових 
злочинів проти честі в різні часи і не тільки на українських теренах31, 
тим паче, що в православ’ї борода є ознакою священицького статусу. 
Втім, задля справедливості слід зауважити, що, скажімо, в Гетьман-
щині володільці й «патрони» теж нерідко відстороняли священиків від 
служіння, завдаючи побоїв та всілякого безчестя й принижень32.

Таким чином, незважаючи на рішення Київської духовної консис-
торії, Іоанн Терпило не зміг повернутися до своєї парафії. Тим не менш, 
«за пянствомъ определенныхъ в Усть-Самару священниковъ»33, він од-
разу знайшов собі нове місце служіння – церкву Святих Мучеників Бо-
риса і Гліба, що знаходилася в однойменному ретраншементі. У зв’язку 
з цим, хотілося б наголосити, що зловживання спиртним в середови-
щі білого духовенства було серйозною проблемою, з якою безуспіш-
но боролися тогочасні архієреї34. Натоміть Іоанна Терпила комендант 
Усть-Самарського ретраншементу Самійло Шатохін характеризував 
як взірцевого душпастира, що чинить «добрія трезвія и подлежащія по 
закону Божію честному и Бгоугодному іерею поступки и к детем духо-
вним ученіи и наставленіи многія»35. Він висловив бажання, щоб київ-
ський митрополит дав отцю Іоанну підтверджувальну грамоту на слу-

29 Архімандрит Леонтій (Лука Яценко-Зеленський). Подорожі на Запорозьку Січ у 1749–1750 1751 рр. 
/ упоряд. В. Грибовський, В. Мільчев. – К., 2012. – C. 51.

30 Кузик Т. Перехід жителів слободи Данилівки у підданство Війська Запорозького Низового // Україн-
ський археографічний щорічник.–К., 2007. – Вип. 12. – Т. 15. – С. 419.

31 Констебл Дж. Бороды в истории. Символы, моды, восприятие // Одиссей. Человек в истории. 1994. –  
М., 1994.. – С. 172; Яковенко Н. Про два ментальні стереотипи української шляхти: «чоловік добрий» 
і «чоловік злий» // Її ж. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–
XVII ст. – К.: Критика, 2002. – С. 132–133.

32 Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянский… – С. 377–379; Граевский И. Киевский 
митрополит Тимофей Щербацкий // Труды Киевской духовной академии. – 1910. – № 2. – С. 243–244, 
249.

33 ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 572, арк. 11.
34 Яременко М. Київське чернецтво ХVIII ст. – К., 2007. – С. 170.
35 ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 572, арк. 11.
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жіння. Проте смерть Рафаїла Заборовського, вочевидь, відтермінувала 
розгляд справи про затвердження за Іоанном Терпилом нової парафії, і 
він поновлює спроби повернутися до Свято-Миколаївської церкви.

Отже, 20 червня 1748 р. отець Іоанн разом зі своїм зятем Іоанном Зе-
ленським вирушив до Січі «для увѣдомлεнія чεго ради мεнε ис Кодаку 
вигнали» (див. док. № 1). Цілком можливо, що він сподівався на лас-
ку нової військової старшини – 1 січня 1748 р. Військова рада змістила 
Павла Козелецького, за участі якого Іоанн Терпило позбувся парафії, 
й обрала кошовим отаманом Марка Кіндратовича Кажана36. Ймовірно, 
цього побоювався й Кирило Филипов, тим паче, вже наприкінці 1747 р. 
замість Онисима Лелеки, який надав дієву підтримку вікарію, ми ба-
чимо полковником Кодацької паланки іншу особу – Василя Зеленка37. 
За цих умов Кирило Филипов, схоже, втрачає контроль над емоціями, 
й одразу після від’їзду настоятелів з Нового Кодака в Січ чинить напад 
на їхній двір (див. док. № 2–4).

За спостереженням В. Жельвіса, агресивна людина, що схильна ви-
рішувати свої проблеми шляхом фізичного насильства, як правило, має 
незначний запас інвективної лексики38. Саме таким постає отець Кири-
ло Филипов у свідченнях новокодацьких мешканців. Наносячи побої 
доньці Іоанна Терпила й ганяючись «с полѣномъ» за свідками злочину, 
він використовує лише вульгарний інвективний синонім «жінки легкої 
поведінки» («и отца Тεрпила, свящεника, звалъ блядуномъ, такожъ и 
оную Εвдокию блядкою»). Інвективи такого типу, спрямовані на зне-
цінення моральних якостей адресата, є поширеними в багатьох куль-
турах. Такі інвективи застосовують до осіб обох статей, і вони несуть 
потужний негативний емоційний заряд, незалежно від істинності зви-
нувачення39. В ранньомодерні часи поняття жіночої честі зводилося 
до гендерної складової, незважаючи на соціальне становище жінки40. 
Відповідно, такі слова, як «курва» чи «блядка» були для неї чи не най-
образливішими. Знаком безчестя й тяжкою образою вважалося й зри-
вання з жінки головного убору («за волоси волочилъ по всεм двору … с 
рукъ εго, Кирила вирвали простоволосую людε»)41. Схоже, прилюдне 
побиття та приниження дружини священика, яка, до того ж, перебува-

36 ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 1600, арк. 1.
37 Архів Коша… – К., 2000. – Т. 2. – С. 40–41, 586; ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 43, арк. 51.
38 Жельвис В.И. Инвектива: опыт тематической и функциональной классификации // Этнические стере-

отипы поведения / под ред. А.К. Байбурина. – Л., 1985. – С. 319–320.
39 Там само. – С 297.
40 Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. – М., 2009. – С. 199.
41 Яковенко Н. Про два ментальні стереотипи української шляхти… – С. 133–134; Волошин Ю. Конфлік-

ти в Полтаві другої половини XVIII ст.: зміст, характер, мова // Соціум. Альманах соціальної історії. –  
2010. – Вип. 9. – С. 221, 230.



154 С В І Т Л О  Ж Е Р Е Л Фронтири міста 2016 • 5

ла у власному домі, змусила громаду кинути більш прискіпливий по-
гляд на окремі вчинки вікарія, до яких за інших умов парафіяни могли 
ставитися цілком поблажливо (а то й з гумором). Принаймні, народній 
релігійності 18 ст. не суперечило навіть поєднання святого (церковно-
го) з нечистим, а сповіді й молитви – зі знайомством з дияволом42.

У свідченні дяка Свято-Миколаївської церкви Олексія Григор'єва 
(див. док. № 5) перед нами постає піп, який ніби зійшов зі сторінок са-
тирично-гумористичних віршів та віршованих оповідань XVIII ст., так, 
що мимоволі закрадається сумнів: чи йдеться про реальну участь ду-
ховної особи в сміхових дійствах, чи ми маємо справу з стереотипни-
ми уявленнями й «бродячими» антиклерикальними сюжетами, що їх 
розносили Україною мандрівні дячки-«пиворізи»43. У будь-якому разі, 
це той нечастий випадок, коли в документі XVIII ст. описано антипо-
ведінку духовної особи – поведінку «перевернену», для якої властива 
підміна регламентованих норм їхньою протилежністю44. 

Опираючись на теоретичний доробок Ю. Лотмана та Б. Успенсько-
го, О. Курочкін дійшов до висновку, що на українських теренах зіштов-
хнулися дві традиції в сприйнятті сміху: традицію католицького За-
ходу, в культурі якого сміх є ніби відділеним невидимим бар’єром від 
релігійних і етичних норм, і традиція православного Сходу, для якої 
сміх належить «антисвіту», а отже є гріховним і кощунним45. У посе-
леннях Військових Вольностей, і в Новому Кодаку зокрема, до цього 
поєднання долучалася ще одна складова.

Окрім місцевих парафіян, новокодацька Свято-Миколаївська 
церква мала особливий контингент молільників, яких приваблювали 
до церкви чудотворна ікона Божої Матері. Ними були січовики, осо-
бливо – члени гайдамацьких/здобичницьких ватаг46. 

«Пятимесячным карнавалом» називав своє перебування в Січі ар-
хімандрит Леонтій47, який писав, що «другой казацкий порок есть тот: 
они, почитай, все забавники и великие шалуны»48; висміювання продо-

42 Романова О. Народне розуміння християнської «праведності» та «гріховності» (на матеріалах Київ-
ської духовної консисторії XVIII ст.) // Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України. Наук. 
зб. на пошану д. і. н., проф. В. Степанкова. – К., 2007. – С. 460–461.

43 Див. про них: Микитась В. Українські ваганти // Його ж. Давньоукраїнські студенти і професори. – 
К., 1994. – С. 240–261

44 Успенский Б.А. Антиповедение в культуре Древней Руси // Успенский Б.А. Избранные труды. Т.1. 
Семиотика истории. Семиотика культуры. – М., 1994. – С. 321.

45 Курочкін О. З історії українських скоморохів. URL: http://janina-book.com/skomorohy.html
46 Лиман І.І. Oсобливості релігійності запорозьких козаків // Південна Україна ХVІІІ – ХІХ століття. 

Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ:– Запоріжжя: РА «Тандем – У», 
1996. – Вип. 2. –С. 83; Піщанська В.М. Сакральне мистецтво доби козацького бароко // Українська 
культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – 2014. – Вип. 20(2). – С. 248–250.

47 Архімандрит Леонтій (Лука Яценко-Зеленський). Подорожі на Запорозьку Січ… – С. 40.
48 Там само. – С. 39.
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вжували застосовувати в Січі як покарання49. Інший автор повідомляв, 
що отримавши здобич, «всякий из них другого угостить старался. Они

 безпрестанно расхаживали по улицам, хваляся своими геройскими дела-
ми. За ними носили в котлах вино, водку, пиво и мед при непристанном зву-
ке всяких инструментов и при похвальных песнях певчих и их учеников»50. 

Схожі дійства були породженням особливого етосу здобичників, 
який передбачав публічну щедрість (що була виявом реципрокаційних 
зв'язків-відносин)51 та ритуальний глум над смертю. Саме з такою па-
ствою, мабуть, відчував внутрішню спорідненість й демонстрував єд-
нання отець Кирило Филипов, який, за твердженням новокодацького 
дяка, «с козаками ходитъ» (див. док. № 5).

Першоосновою слова «карнавал» дехто вважає латинське «carrus 
navalis», що означало потішну колісницю, на якій пересувалися у 
святковому натовпі середньовічні блазні52. Схожою «колісницею» і 
роз’їжджав Новим Кодаком з очіпком на голові батюшка Кирило Фи-
липов. Запрягання до воза корови нагадує профанування похоронного 
обряду – на українських теренах саме віл був «обов’язковою упряж-
ною скотиною для перевозу мерців»53. Можна зробити припущення, 
що в документі маємо побіжний опис ритуального похорону Масниці, 
що супроводжувався процесіями ряджених, музиками й веселощами. 
Очевидно, що далеко не всі духовні особи солідаризувалися з новоко-
дацьким дияконом в тому, що «толко соблазнъ от такового походить». 
Принаймні, в указі київського архієпископа Варлаама Ванатовича від 
20 січня 1724 р. наголошувалося, щоб священики «не храбровали б в 
боях кулачных»54.

Дяк Олексій Григор'єв закидає отцю Кирилу нехтування своїми 
обов'язками – замість правити службу, той спить на престолі чи в ал-
тарі, а як не спить – то «по ринку ходить». Проти священиків, що на-
давали перевагу корчмі перед виконанням душпастирських обов’язків, 

49 ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 44, арк. 16; Про сміх як засіб впливу на порушників соціальних норм 
див.: Колесников К. «Смішне» покарання або функції сміху в архаїчній правовій культурі // Ейдос. 
Альманах теорії та історії історичної науки. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 299–316.

50 Словарь географический Российского государства. Собранный А. Щ[екатовым]. – М., 1804. – Ч. 2. – 
С. 564.

51 Детально див. про це: Грибовський В. Запорозьке козацтво і чоловічі союзи Кавказу та Середньої Азії 
у компаративній перспективі, URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1698-
vladyslav-hrybovskyi-zaporozke-kozatstvo-i-cholovichi-soiuzy-kavkazu-ta-serednoi-azii-u-komparatyvnii-
perspektyvi

52 Курочкін О.В. З ранньої історії європейських балів-маскарадів // Українська культура: мину-
ле, сучасне, шляхи розвитку. – 2012. – Вип. 18(2). – С. 26; URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_
msshr_2012_18(2)__8.

53 Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології. – К., 1995. – С.332.
54 О. Л. Интересный приказ о благопристойности духовенства в начале прошлого века // Киевская ста-

рина. – 1892. – № 11. – С. 300.



156 С В І Т Л О  Ж Е Р Е Л Фронтири міста 2016 • 5

був спрямований указ Рафаїла Заборовського протопопам Київської 
єпархії від 27 січня 1732 р.: 

«…если же какой пресвитер будет замечен в корчемнице, или по улице бу-
дет ходить в пьяном виде, или напьется в своем доме, а церковное служение 
опустит, брать с него штрафу три рубля, во второй раз – двое, за третий же 
раз, отрешивши от священнослужения и от всех доходов, оковать его и дер-
жать в школе или шпитале, пока не исправится»55. 

Важко сказати, чи свідомо глумився Кирило Филипов над цер-
ковним обрядом, чи його сонливість була зумовлена нічним способом 
життя та надмірною кількістю випитого спиртного. Проте «архітекту-
ра храму» отця Кирила мимоволі нагадує «архітектуру храму» укра-
їнського вертепу, де захмелілі люди танцюють біля немовляти Ісуса56.

Кирило Филипов так і не був покараний за свою неканонічну по-
ведінку – «на то доводу слушного на εво, попа Кирилла, нε явилось, 
и свидѣтεлεй к доказатεлству ωт доноситεля нε прεдставлεно»57, а Іо-
анн Терпило «от слѣдствія отказался». Як свідчить останній документ, 
отцю Іоанну таки вдалося повернутися на свою парафію й померти в 
чині настоятеля Свято-Миколаївської церкви. На 1753 р. при церкві 
служили вже троє священиків. Кирила Филипова поміж ними не було.

***
Публікацію підготовлено за методичними рекомендаціями, роз-

робленими для видання корпусу документів «Архів Коша Нової Запо-
розької Січі»58. Збережено графічні варіанти кириличних літер, що ви-
йшли з ужитку: ѣ, ε, ω, ҙ, ѳ, s. З технічних причин літеру «ї» з «дашком» 
подано в сучасному накресленні. Виносні літери і буквосполучення 
внесено в рядок і передано курсивом. Наявні в оригіналах паєрки вне-
сено в рядок згідно зі звучанням слова і передано курсивом. Скорочен-
ня під титлом не розкрито.

55 Д. В. Киевский митрополит Рафаил Заборовский и меры к исправлению духовенства // Киевская ста-
рина. – 1899. – № 3. – С. 417.

56 Федас Й. Феномен українського вертепу // Етнічна історія народів Європи. – 2002 – Вип. 13. – С. 37. 
57 ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 572, арк. 3 зв.
58 Гісцова Л. Методичні рекомендації по підготовці до видання Архіву Коша Нової Запорозької Січі. – 

К., І991.
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Документи

№ 1

1748 р., н. р. червня 20 – н. п. серпня 2059. – Донесення настоятеля 
новокодацької Свято-Миколаївської церкви Іоанна Терпила ки-
ївському митрополитові Тимофію Щербацькому зі скаргою на 
його відсторонення Кошем від служіння без відома митрополита 
та консисторії, а також на кривди, чинені йому вікарієм Кирилом 
Филиповим

Вεлможному гпдну яснε в Бгу прεосвящεнѣйшому кир Тимоѳεю 
Щεрбацкому60, архиεпскпу митрополиту Киεвскому, Галицкому и Ма-
лия Россії, моεму милостивому архипастиру и вεличайшому добродѣεвѣ

Покорнѣйшоε доношεніε
Прошлого 1747 года мая послѣдних чисεлъ бивши мнѣ въ Киεвѣ 

из своїмъ зятεмъ Іоаномъ Василиεвимъ61 и просилъ я покойнаго прε
ос вя щεнѣйшаго архипастира нашεго митрополита Киεвскаго Рафаї-
ла62 блгословεнія рукополагат в прεсвитери прихода Новаго Кодаку до 
храма Святитεля Христова Николая, а когда мой зят Іоанъ Василиεвъ 
принялъ блгословεніε от покойнаго прεосвящεнѣйшаго архипасти-
ра нашεго и ставлεнную грамоту за настоятεля на трεтую часть при-
хода, яко показуεтъ данная грамота и виданниї от Коша прεзεнта, и 
когда по ка залъ мой зят прибивши в Кодакъ вданную εму грамоту  
за  нас то я тεля на трεтую долю, то ωній Кирилъ попъ Филиповъ, бів-
шій мой вѣкарій, вознεгодовалъ таковимъ блгословεніεмъ и поїхалъ 
в Сѣчь и просилъ кошового Павла Козεлεвского63 и атамановъ, такъ 
жε ж и писара Алεксεя Сокура64, аби мεнε ис Кодаку вигнали бεз 
вѣдома εго прεосвящεнства и бεз всεго освящεннаго консистору, даби 

59 Датовано за змістом цього та наступних документів.
60 Тимофій (в миру – Тихін Іванович) Щербацький (1698–1757) – митрополит Київський, Галицький і 

всієї Малої Росії (1748–1757).
61 Зеленський Іоанн Васильович – священик новокодацької Свято-Миколаївської церкви з 14 червня 

1747 р. (ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 551, арк. 55).
62 Рафаїл (в миру – Михайло) Заборовський (1676–1747) – архієпископ Київський, Галицький і всієї 

Малої Русі (1731–1747), митрополит Київський, Галицький і всієї Малої Русі (1743–1747).
63 Козелецький Павло Семенович – козак Корсунського куреня, кошовий отаман з 29 червня 1747 по 1 

січня 1748 р. (Андриевский А.А. Дела, касающиеся запорожцев с 1715 по 1774 г. // ЗООИД.– 1886. – 
Т. 14. – С. 392, 405, 408, 423; ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 1482, арк. 10 зв., 11, 21, 22 зв., 36 зв., 57).

64 Петруша (Сукур) Олексій Федорович (бл. 1719 – ?) – писар Єланчицької паланки (перша половина 
1745 р.), військовий писар (упродовж 1746 – до 24 червня 1748 рр.), військовий товариш (з 1749 р.) 
(Кузик Т. Військовий писар Олексій Петруша (матеріали до біографії) //Київська старовина, 2003. – 
№ 6. – С. 133–140; Панашенко В. Бунчукові, військові і значкові товариші в Гетьманщині // «Істину 
встановлює суд історії». Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. – К., 2004. – Т. 2. – С. 333).
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εму, Кирилу, попу, из моїмъ зятεмъ бить пополамъ, а мεнε якъ яко-
го законопрεступника, нε показавши на мεнε нѣкакой и малѣйшой 
противности, толко всε прошεніεмъ попа Кирила и полковника ко-
дацкаго просилъ, аби мεнε насилно вигонилъ, який то полковникъ 
Онисимъ Лεлεка устнε мнѣ приказалъ, аби августа 11 числа ис Кода-
ку виходилъ: «А когда нε вийдεшь, то вεлю тεбε за волоси и за бороду 
взять, и чрεзъ ринокъ волокъти и палицεю бить до самого пεрεвозу»; и 
всε тоε прошεніεмъ попа Кирила, и я бояся таковаго угрозу и бεзчεстія 
мусѣлъ всѣ свої // 1 зв. пожитъки оставить, и пεрεйшовши Днεпръ, 
въ Усть-Самарѣ65 до майора и тамъ зоставалъ. Того ж врεмεни и к по-
койному εго прεосвящεнства доношεніεмъ по приказу того ж майора 
Самойла Шатохина по почтѣ свою нужду прεкладалъ, и тамъ в Усть-
Самари блгословεнія ожидалъ и потомъ εго прεосвящεнство жизнь 
свою ωкончалъ. 

И того ради и по сіε врεмя сεбѣ нε имѣю блгословεнія, якъ мнѣ при 
старости лѣтъ бεз мѣста спокойнаго животъ свой кончать, що рабско 
молю вашε прεосвящεнство нε положит на мнѣ гнѣвъ свой за таковоε 
мεдлѣніε моε, понεжε в томъ моεмъ коснѣнії три причинѣ нε допуска-
ли, εдна – годъ живучи бεз приходу нѣчимъ било кормити какъ жεну 
и дѣтки малиε, другоε – тиї жъ запорозци конѣ поворовали, а трεтая – 
тяжкая всεго болѣзнь тѣлεсная, якъ мεнε, так и жεну, которую и тεпεрь 
оставилъ мало въ живих, и Бгъ вѣдаεтъ, какъ тεпεрь тамъ поводит-
ся, и когда мεнε ис Кодаку вигнали, то въ тоε врεмя билъ того ж попа 
Кирила отцъ Филипъ, тож попъ, которій то попъ бивши у покойного 
прεосвящεнѣйшаго архипастира Рафаїла и взявъ блгословεніε и при-
сягу учинилъ нεисходно бить в Малой Россії, и потомъ возвратился на 
своε жилищε в Полщу, и въспять на римскую εдность присягалъ, такъ 
тε ж и сεй попъ Кирилъ часто Полщу посѣщаεтъ, и к нεму въ Кодакъ на 
посѣщεніε приїжаютъ.

Сεго ж настоящаго 1748 года, июня 20 д. мнѣ пришло мало при здра-
вії и поїхали из своїмъ зятεмъ до Сѣчи для увѣдомлεнія чεго ради мεнε 
ис Кодаку вигнали и чиїмъ стараніεмъ. А попъ Кирилъ пришεдши въ 
домъ // 2 вεликоε разорεніε учинилъ, коториε свѣдитεлства подли-
ниї вашεму прεосвящεнству прεдставляю, и якіε нεпорядки бивши 
свящεникомъ противно дѣлаεтъ и прошу вашεго прεосвящεнства мεнε 
грѣшника при старости лѣтъ нε оставить, понεжε ис таковим попомъ 
Кириломъ опасно и жить, аби бεзвремεнного смεртію нε пострадалъ, 
понεжε онъ похваляεтъ въ Полщи лучшε жить.

65 Усть-Самарський ретраншемент – російське укріплення, збудоване 1736 р. в гирлі р. Самари, на Ігрен-
ському півострові, на місці старої земляної фортеці, спорудженої, ймовірно 1688 р. (залишки ретран-
шементу збереглися дотепер на о. Мийка). Фортецю ліквідовано 1783 р. Детально див.: Харлан О. 
Усть-Самарська фортеця. Архітектурно-містобудівні дослідження // Нові дослідження Пам'яток ко-
зацької доби в Україні. Збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 20. – Ч. 1. – С. 26–32). 
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Вашεго прεосвящεнства нижайший слуга и поножокъ и бгомолεцъ 
свящεникъ Іωанъ Тεрпило

Резолюція: […]48 года августа 20 д. записавъ написать указъ к по-
казанному сщεннику Кирилу, чтоб онъ на сіε прислалъ по самой су-
щой іεрεйской совѣсти отвѣтъ таков, чтоб по слѣдствію и малѣйшε 
нεправость εгω изобличεна бить нε могла.

Нор 1088

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 572, арк. 1–2. Оригінал.

№ 2

1748 р., червня 20. – Лист Євдокії Іванової до свого батька Іоанна Тер-
пила та чоловіка Іоанна Зеленського, настоятелів новокодацької 
Свято-Миколаївської церкви, про побиття її у власному домі віка-
рієм Кирилом Филиповим

Добродѣю і родитεлю всεчεстний мцѣ ωтчε Іωанъ Тεрпило і гпднε 
мой мцѣ ωтчε Іωнъ66!

По ωтεздѣ вашεм іс Кодаку того ж часа пришεдши ωтцъ Кирилъ в 
домъ нашъ бεз всякаго распросу сталъ бить мεнε по щокамъ и порвав-
ши за волоси волочилъ по всεму двору, на которой побой много народу 
избѣгълось и лεдво в живих с рукъ εго, Кирила, вирвали простоволо-
сую людε. И сказуε: «Я-дε вас всѣхъ виколю». И я ωбявляла гпдну пол-
ковнику паланскому, какоε разорεніε и всεнародний на побой збѣгъ. 
Вεлѣлъ гпднъ полковникъ вам какънайскорѣй ωбявит, и в томъ возв-
ратитис изволитε в Кодакъ, или будεтε εхат в Сѣчь, бо когда би людε нε 
ωбранили, то бъ всεконεчнε смεртию би пришло ωт рукъ εго, Кирила 
пострадат, ωбявивши ωстаюсь. 

Оборонилили [!] Иван Стадникъ, Кондратъ 
Курѣнний.
Дочεрь ваша Евдокия67

Іюния 20 д. 1748 году

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 572, арк. 6. Оригінал.

66 Так у документі.
67 У Сповідній книзі Старокодацької хрестової наміснії за 1766 р. записана «удовствующая попадья Ев-

докія Івановна», 38-ми років (ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1017, спр. 9, арк. 1 зв.).
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№ 3 

1748 р., липня 5. – Підписка мешканок м-ка Нового Кодака Марії Чер-
каської та Хвені Степанихи, дана в Кодацькій паланці, про об-
ставини побиття вікарієм Свято-Миколаївської церкви Кирилом 
Филиповим Євдокії Іванової, доньки Іоанна Терпила та дружини 
Іоанна Зеленського, настоятелів тієї самої церкви

1748 году, июля 5 д. ми, нижεй подписавшіεсь, дали сию в войско-
вой Кодацкой паланки подписку в том, что видѣли ми, что в дворѣ отца 
свящεника кодацкого Иоана жεну εго, Іоанову, Εвдокію отцъ Кирилъ 
нεвεдомо за що билъ, такожъ и за волоса по двору волочилъ, и по що-
кам бил жε нεмало, також кулачεмъ билъ и с полѣномъ гонился, и отца 
Тεрпила, свящεника, звалъ блядуномъ, такожъ и оную Εвдокию бляд-
кою звалъ, і что ми самую сущую правду показали, в том и подписуεмся. 

Жителка кодацкая Маря Чεркаская +
Жителка кодацкая Хвεня Стεпаниха + 

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 572, арк. 7. Оригінал.

№ 4

1748 р., липня 5. – Підписка жителів м-ка Нового Кодака Ничипора 
Кравця та Федора Рябошапки, дана в Кодацькій паланці, про об-
ставини побиття вікарієм Свято-Миколаївської церкви Кирилом 
Филиповим Євдокії Іванової, доньки Іоанна Терпила та дружини 
Іоанна Зеленського, настоятелів тієї самої церкви

1748 году июля 5 д. ми, нижεй подписавшиεся дали сию в войско-
вой Кодацкой паланки подписку в томъ, что видѣли ми, какъ отцъ 
Кирило Филиповъ попадю отца Іоана сщεника жεну Евдокію билъ по 
щокамъ нεщадно і за коси волочилъ по всεму двору і за многими людми 
с полѣномъ гонился и похвалялся всѣхъ колоть68, чтобъ нε дивились на 
тую битву, і что ми самую сущую правду показали, в том подписуεмся

Житεли кодацкіε Ничипор Кравεць +
Фεдор Рабошапка +
Многиε, на тот часъ ізгодившиεсь, посвѣдчают.

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 572, арк. 8. Оригінал.

68  «и похвалялся всѣхъ колоть» написано над рядком замість закресленого «с полѣномъ».
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№ 5 

1748 р., липня 23. – Свідчення дяка новокодацької Свято-Миколаїв-
ської церкви Олексія Григор'єва про «антиповедінку» вікарія Ки-
рила Филипова.

1748 году, іюля 23 дня. Я, нижεподписаній, по совѣсти християнской 
сознаю, что ωтцъ Кирилъ Филиповъ, сщεникъ новокодацкій, взявши 
жεнскій ωчѣпокъ на свою главу, по ринку ходитъ и музики за собою 
водитъ, и школники тожъ за нимъ, спѣваютъ по ночамъ, взявшись за 
руки, и с козаками ходитъ, албо в жоночую шапку нарадившись, тожъ 
из музиками. Корову у возъ запрягати и по городу їздити, и музики за 
собою водити – толко соблазнъ от таковаго походить.

А в цεрковь якъ прийдεтъ, то и сказавши «Блгословεнъ Бгъ нашъ», 
а пошεдши въ олтарь, яко то постноε врεмя, то би налεжало Εвліε чи-
тать, а то ωнъ на прεстолъ изляжε да спитъ или подъ стѣною въ олтарѣ, 
а когда нε спитъ, то пойдεтъ ис цεркви та по ринку ходить, а ми сами и 
утрεню или часи ωтправляεмъ, на шчо по совѣсти и подписуюся. 

Алεҙεй Григоріεвъ, дякъ новокодацкій

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 572, арк. 9–9 зв. Оригінал.

№ 6 

1753 р., травня 5. – Лист Коша до київського митрополита Тимофія 
Щербацького про смерть настоятеля Свято-Миколаївської церкви 
Іоанна Терпила та з проханням рукопокласти в священики Василя 
Маячинського, обраного парафіянами

33 а Вεликій гспънε яснε въ Бгу высокопрεосвящεннѣйшій киръ 
Тимоѳεй Щεрбацкій, Бжіεю милостію православный архіεпископъ 
митрополитъ Кіεвскій, Галицкій и Малія Россії, высокомилостивій 
архипастиръ и многодознан[ный] патронε нашъ!

Сεго мая 3 д. подданства нашεго войскового мѣстεчка Нового 
Кодака свящεнники Стεфанъ Андрεεвъ69 и Иоаннъ Зεлεнскій с при-
хожани своїми намъ, атаману кошовому с товариством подданимъ 
доношεніεмъ прεдставили, что находящийся тамо, въ Новомъ Кодакѣ 
свящεнникъ Иоанъ Терпилω волεю Божіεю помрε. На εго жε мѣсто 

69  Стефан Андрієв (бл. 1717 р. – ?) – священик Свято-Миколаївської церкви м-ка Нового Кодака, ста-
рокодацький хрестовий намісник (1761–1766) (Архів Коша… – Т. 4. – Ком. № 325 б; ЦДІАК України, 
ф. 127, оп. 1017, спр. 9, арк. 1; ф. 229, оп. 1, спр. 203, арк. 5).
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по доброволнωму их свящεнников и прихожанъ согласію и желанію 
выбрали въ оній Новій Кодакъ до храма Святитεля Христова Николая 
въ чинъ свящεнническій свящεнничεскаго жъ сина Василія Маячин-
ского. И просили об опрεдεлεниї εго въ тотъ свящεнничεскій чынъ къ 
вашεму яснε въ Бгу высокопрεосвящεнству от насъ писанія.

Того рады вашεго яснε въ Бгу высокопрεосвящεнства высо ко ми-
лостивого нашεго архипастира я з Войскомъ Запорожскымъ всε ни-
жайшε прошу оного Василія Маячинского // 33а зв. до вишписан-
ного храма Святитεля Христова Николая въ чинъ свящεнничεскій 
опрεдѣлить и благословитεлную грамоту для лутшого утвεрждεнія и 
вѣрности выдать и насъ милостивимъ своїмъ писаніεмъ всεнижайшε 
просимъ нε оставить. И тако прεбывая сεбε въ архипастирскіε вашεго 
яснε в Бωгу высокопрεосвящεнства молитвы и благословεніε въ 
надεждѣ прεбываεмъ.

Вашεго яснε въ Бгу высокопрεосвящεнства высокомилостивого 
нашεго архипастира покорнѣйшіε слуги кошовій атаманъ Павεлъ 
Івановъ70 с товариствомъ

1753 году мая 5 дня
З Коша.

ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 695, арк. 33 а і зв. Оригінал.

70  Павло Іванов – кошовий отаман з 24 червня 1752 р. по 24 червня 1753 р.


