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Володимир ПЕРЕРВА
Київ

СТОСУНКИ ПРИХОДСЬКОГО ДУХОВЕНСТВА
З ЄВРЕЙСЬКИМИ ШИНКАРЯМИ У КИЇВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ

в кінці ХVІІІ – ХІХ столітті
Спілкування двох чи кількох етносів з різними світоглядними уявленнями призводить до певних

етнокультурних виявів, котрі відображаються на суспільному житті. Відображення етнічних взаємин на
церковному житті належить до маловивчених проблем вітчизняної історії, особливо на її регіональному рівні.

Київська єпархія, яка у ХІХ ст. територіально співпадала з однойменною губернією, була населена
переважно українцями. Та у містах Київщини проживало також чимало росіян, поляків, євреїв. Стосунки
православного духовенства та мирян Київщини з єврейським населенням частково знайшли відображення
в єпархіальній пресі та деяких історико-етнографічних дослідженнях1. Чималі масиви архівних матеріалів,
котрі можуть стати міцним фундаментом висвітлення цієї проблеми, ще потребують ретельного вивчення.

Єврейське населення складало чималий відсоток мешканців Київської губернії. Постійному зростанню
його чисельності сприяла політика російського уряду. Введена ним ще в кінці XVIII ст. смуга осілості
оберігала російський торгово-промисловий капітал від конкуренції з традиційною єврейською
підприємливістю, водночас залишаючи їй певне поле діяльності на українських теренах. Після приєднання
Правобережжя України до Російської імперії євреї стали російськими підданими, майже в усьому рівними
у правовому відношенні з міським населенням. Зміна кордонів мало позначилася на традиційних заняттях
єврейського населення. Євреї традиційно займались кравецьким, шевським та столярним ремеслами.
Значна частина їх працювала у сфері фінансів та кредиту. Традиційно євреї мали суттєвий вплив у
міжнародній та дрібній торгівлі, питному й орендному промислах, лихварстві тощо. Природньо, що ці
заняття стали головними і для єврейського населення Київської губернії, де воно нерідко переважало в
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містечках і значних торгових центрах. Винятком був лише Київ, де євреям довгий час було заборонено
жити. Так, за переписом 1897 р. вони складали тут близько 8% населення, але в повітових містах цей
показник був набагато вищим. Так, у своєрідній фінансовій столиці Південно-Західного краю – Бердичеві
– понад 85%, у Сквирі та Радомишлі – 67%, Умані – 74%, Звенигороді – 48%, Таращі – 34%, Черкасах –
23%2. За підрахунками М.Шестопала, в Україні на п’ять – сім українців припадало по одному єврею.
Згідно статистичних даних, у Київській губернії цей показник був ще вищим. За переписом 1874 р. із
майже 2,5 мільйонного населення тут більше 300 тисяч були євреями3.

Традиційні заняття євреїв неодноразово тією чи іншою мірою опинялися в центрі уваги церковного
кліру, викликаючи різну реакцію духовенства. Одностайною вона була лише у тому випадку, коли певні
події, пов’язані з діяльністю єврейських підприємців, безпосередньо торкалися церковних канонів чи
християнського віровчення. Так, духовенство єпархії неодноразово просило митрополита Арсенія
(Москвіна) сприяти забороні ярмарків та базарів у святкові й недільні дні, на які масово з’їздилися
підприємці-євреї. Це, на думку священнослужителів, відволікало мирян від церковного богослужіння.
Такі донесення були відправлені в Санкт-Петербург і в 1867 р. обер-прокурор Синоду повідомив
київському митрополитові, що міністр внутрішніх справ Валуєв обіцяє вжити заходів і просить надіслати
“інформацію і думки з цього приводу”4. Священство єпархії вимагало від влади дозволяти єврейським
купцям приїздити на торги в інші, не святкові дні. Але обставини й традиції виявилися сильнішими.
Сільські мешканці могли залишити свою роботу лише в свята та неділі, а євреї не з’являлися на торги по
суботах, шануючи свою віру. Це, зрештою, і привело до того, що в багатьох містах єпархії найбільші
ярмарки відбувалися у святкові дні та неділі аж до кінця століття. Так було, наприклад, у містах Махнівці,
Білій Церкві, Радомишлі, Брусилові, Сквирі, Умані. Ярмарки часто навіть носили назви церковних свят:
“Успенський”, “Петропавлівський”, “Вознесенський” тощо5.

Іншим масовим заняттям євреїв було шинкарство. До 1863 р. купці Київської губернії сплачували
державі відповідну суму, дістаючи за це право вільної торгівлі спиртними напоями. У 1859 р. прибуток
державної казни від податку на спиртне становив близько 40% усіх надходжень державного бюджету.
Міністр фінансів називав цей податок “перлиною імперських прибутків”6. Найбільш розвиненим цей
промисел був саме у так званих “привілейованих” губерніях, до числа яких належала і Київська. Якщо у
Великоросії і Сибіру на один шинок припадало 1800 і 1900 чоловік, то в “привілейованих” губерніях –
3297. “Винництво призвело Малоросію до цілковитого виснаження…” – записав імператор Олександр І,
побувавши у 1816 р. в Києві8.

Найчастіше єврейські підприємці не були власниками шинків, а орендували їх у поміщиків. Стосунки
приходського духовенства з орендарями складалися по-різному. Зрідка священики і самі виступали у
ролі власників питних закладів, також наймаючи орендарів. Ясна річ, що поміщики далеко не завжди
лояльно ставилися до конкурентів. Так, наприклад, священик м. В’язовки на своїх 14 десятинах землі в
1863 р. збудував питний заклад і мав від нього прибуток більший, ніж граф Потоцький з кількох тисяч
десятин, оскільки спиртні напої в першого продавалися дешевше, ніж у шляхтича. Управляючий маєтком
француз Шашер відшукав закон, згідно якого священнослужителі мали право лише володіти землею, а
не будувати там будинки. А тому, заручившись підтримкою станового пристава Ясногурського, скинув
із хати священика дах. Сталося це в неділю перед літургією і послужило приводом для гучного скандалу
в єпархіальній пресі9.

Траплялося також, що православні священики використовували шинки місцевих панів для користі
своєї церкви. Відомо, що до кінця 50-х років ХІХ ст. початкова освіта в Російській імперії була
малорозвинена. Київській єпархії належала честь відкриття першої постійної мережі шкіл, велика частина
яких існувала до 1917 р. Поштовх цьому процесу було дано у м. Білій Церкві, де місцевий священик
П.Г.Лебединцев відкрив перші чотири школи. А оскільки коштів на цю справу не вистачало, то
священнослужитель зібрав мирян, які постановили додавати по 20 копійок на кожному відрі горілки,
що відпускалася для них через шинок панською економією10. Звичайно, з етичної точки зору ставити
добробут місцевих шкіл у залежність від алкогольних запитів мирян було не найкращим виходом зі
становища. Саме тому в подальшому П.Лебединцев вирішив відмовитися від цього надійного джерела
прибутків. Але приклад подіяв і у “першопроходця” масової церковно-приходської освіти знайшлося
багато послідовників.

У більшості випадків стосунки духовенства з шинкарями не були безхмарними. Шинкарство швидко
поширювалося і часто навіть у зовсім малолюдних присілках, де не було навіть приписної церкви,
функціонував шинок, а то й кілька. Існувало також таємне шинкарство, котре не враховувала офіційна
статистика.

Як правило, шинки зводилися у найбільш людному місці населеного пункту – поруч із церквою, що
далеко не завжди подобалося священнослужителям. Внаслідок скарг духовенства шинки заборонили
будувати ближче, ніж за 40 сажнів від храмів. Проте це законодавче обмеження нерідко порушувалося.
Наприклад, в 1866 р. в м. Умані шинок знаходився за 20 сажнів навпроти входу до Михайлівської церкви.
Орендарем питного закладу був єврей Проскуровський, котрий, згідно скарги священика, торгував
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горілкою ще й у власному будинку. Сусідство шинку спричиняло “безчиння, крики, лайку <…> в недільні
та святкові дні”11. У той же час біля іншої уманської церкви (Миколаївської) було відразу два шинки, які
розташовувалися ще ближче – за 10 сажнів від храму. Довгих чотири роки скаржилися священики цих
храмів на шинкарів, поки домоглися обіцянки губернської влади виправити становище.

Подібна ситуація була і в іншому повітовому центрі – Радомишлі, де шинкар викликав невдоволення
не лише православного священика, а й римо-католицького ксьондза. Тут міщанин Яків Розенфельд
відкрив у своєму домі торгівлю яловичиною. А оскільки будинок перебував недалеко від Троїцького
собору та костелу, то запах м’яса заповнював обидва храми. Крім того, біля м’ясної лавки збиралися
зграї псів. Вони порушували спокій під час богослужіння, нерідко нападали на людей, які йшли до церкви12.
На скаргу православного священика радомишльська повітова поліція повідомила, що оскільки ці лавки
зручніші для покупців, ніж попередні, що перебували на периферії міста, то вона не буде вживати заходів.
Внаслідок цього київський митрополит знову змушений був турбувати губернатора.

У м. Межирічах Черкаського повіту становий пристав взагалі відмовився розглядати скаргу священика
на шинкаря, котрий розгорнув свою діяльність біля самої церковної огорожі. Після втручання губернської
влади шинок через кілька років таки знесли, а приставу оголосили попередження і сувору догану13.
У м. Хабне Радомишльського повіту священик довго і безрезультатно випрошував у економії порожній
будинок для приходської школи. Проте власник замість цього відкрив там шинок, найнявши орендаря-
єврея. Оскільки будинок перебував біля самого храму, то настоятель скаржився в поліцію, але мав тільки
самі неприємності. Допомогли лише скарги мирян, котрим нічний гамір у шинку заважав спати14.

Священнослужителі однаково скаржилися і на шинки, і на лавки, в яких також часто торгували
горілкою. Представники ж місцевої влади нерідко перебували в товариських стосунках з шинкарями,
через що скарги духовенства не мали результатів. Священики як ніхто інший відчували сумні наслідки
поширення шинкарства, наприклад, через сповідь. Шинки часто були центрами злочинності. Іноді
жертвами цих злочинів ставали і самі шинкарі. Наприклад, в 1878 р. в м. Білій Церкві 13 відвідувачів
шинку до смерті побили єврея Овсія Лівака. Палата кримінального суду не була надто суворою до убивців
– їх усіх після двох тижнів арешту було відправлено на єпитимію до місцевого священика. Вирок
вмотивовувався тим, що білоцерківці не мали наміру його вбивати, а хотіли лише побити15.

Щоправда, у скаргах священнослужителів постать шинкаря не виглядає такою беззахисною. Майже
всі скарги священиків на шинкарів, що зберігаються в архівному фонді духовної консисторії, написані з
міст. В селах, де в ХІХ ст. проживала більшість населення, шинкар був вельми впливовою особою. Сільські
священнослужителі писали, що “зробити донос на сільського шинкаря – це значить накликати собі на
все життя різноманітних бід. Досвід свідчить, що можна завдати сильної образи волосному старшині,
сільському старості і писарю, навіть священику чи причетнику, але шинкарю – це дуже незручно”16,
оскільки останній може налаштувати проти будь-кого і місцеву владу, і всіх впливових клієнтів питного
закладу. А тому, як підсумував один із благочинних Липовецького повіту, про скарги сільських
священнослужителів “особам і закладам, на які покладено нагляд за питною торгівлею, і думати важко,
оскільки можна потрапити в біду, опинившись між молотом і ковадлом”17.

Подібних міркувань у рапортах священиків до консисторії зустрічається чимало. Вони не були виявами
антисемітських настроїв духовенства, оскільки мали насамперед соціальний ґрунт і були спрямовані не
проти єврейства, а проти найгірших виявів шинкарського промислу. Коли по губернських містах в
1881 р. прокотилася хвиля єврейських погромів, то за наказом губернатора все духовенство єпархії
мало в обов‘язковому порядку “пояснювати мирянам <…> невідповідність християнському вченню всяких
насильницьких заходів проти іновірців взагалі і проти євреїв зокрема”18. У міста з семітським населенням
були скеровані найдосвідченіші священики для “заспокоєння народу”. В “Київських єпархіальних
відомостях” друкувалися зразки антипогромних проповідей, складені найкрасномовнішими
проповідниками єпархії. Профілактична робота проводилася духовенством і там, де не було ніяких спроб
погромів, а єврейське населення проживало у двох-трьох дворах.

Далеко не всі духівники винуватцем поширення пияцтва вбачали шинкаря. Чимало священиків
основною причиною вважали і “природню схильність простолюду до пияцтва”, при якій будь-які заходи
священнослужителя “стосовно хоча б <…> припинення нічних розгулів п‘яної сільської молоді <…> ні
для кого не вважаються обов‘язковими та розцінюються як намір попа обмежити волю громадян”19.
Таврують священнослужителі і бездіяльність місцевої влади, при якій “із селянами в шинку неодмінно
присутні сільський старшина, писар і сотник”20. Водночас, з багатьох місцевостей надходили рапорти
про те, що в їхніх приходах пияцтва як явища не існує, а спиртне миряни вживають лише у зв’язку зі
святами та подіями. Тобто, в таких населених пунктах наявність шинку не вважалася духовенством
негативним явищем. Визначали священики й інші шляхи поширення пияцтва серед мирян єпархії,
рапортуючи, що “найняті до нас на заводи і всякого роду великі підрядні роботи російські кацапи
показують нам вражаючі зразки народного російського пияцтва. Наш же мужик-малорос <…> теж
охоче проводить час у шинку, але більшою мірою його тягне туди компанія, безмежне пияцтво до повалу
в нього не в моді”21.
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Але як би духівники не визначали міру впливу шинкарства, всі вони сходилися в тому, що результати
розповсюдження пияцтва серед мешканців Київщини були досить серйозними і потребували уваги
світської влади. За підрахунками благочинного 4-го округу Липовецького повіту в населених пунктах,
де були підлеглі йому священики, спостерігалася така ситуація: серед 100 господарів, як правило, було
30 таких, що часто відвідували шинок, 15 – щодня; нараховувалось 5 – 7 осіб, хворих на алкоголізм22.
Постійні відвідувачі шинку, за повідомленням іншого священика, “тримають в страху все село своїм
нахабством, у них шукає опори сільська влада, від них залежить вибір посадових осіб на сільських
зборах, вони є вершителями справ громади і можуть налаштувати її проти будь-якої особи, котра їм
чимось не догодила”23.

Подібна ситуація вимагала енергійного втручання. Приходські священнослужителі пропонували цілий
ряд заходів. Серед них – заборона землевласникам скликати мирян на толоки за горілку; недопущення
сільських любителів алкоголю на громадські збори; скорочення 6-денних весіль до 1 – 2 днів; друк і
розповсюдження священиками літератури, що пропагувала тверезий спосіб життя, активне
проповідництво останнього в храмах тощо.

Найзавзятіші ж духівники ще на початку 60-х років ХІХ ст. вирішили на практиці створити
конкуренцію шинкарству, відкриваючи у своїх приходах товариства тверезості та влаштовуючи при
них чайні з бібліотеками. Тоді ж миряни деяких сіл на знак вдячності за звільнення від кріпацтва складали
священикам урочисту обіцянку “не вживати гарячого вина”24. Після кількох таких випадків губернське
правління навіть поцікавилося у Київської духовної консисторії, чи мають право священнослужителі
приймати подібні обіцянки. Тоді ж виникло і кілька товариств тверезості, проте проіснували вони недовго.
Більш життєздатними виявилися осередки, що виникли у кінці 80-х рр. Характерно, що на Київщині
вони виникали саме там, де в них була найбільша потреба – біля населених пунктів, розташованих
поблизу цукрових та винокурних заводів.

Одним із перших до консисторії надійшло повідомлення про організацію священиком товариства
тверезості у с. Малих Степанцях Канівського повіту. Відкривали його з урочистостями. У храмі відбувся
молебень і перших 30 членів товариства, приклавшись до ікони, привселюдно дали обіцянку не вживати
алкогольних напоїв. Незабаром число членів товариства зросло до 100. Пізніше подібні товариства
почали виникати в інших містах і селах єпархії. Найбільш активними в цих товариствах були жінки.
Духовенство, спираючись на активістів, розповсюджувало популярні видання про шкідливість алкоголю,
публікувало статті для родинного читання. Товариства діяли за статутами, які складали колективно.
Статути, прийняті пізніше, не були дуже суворими. Так, члени товариств мали давати обіцянку не вживати
алкоголю не назавжди, а на певний період, поновлюючи її після закінчення терміну. Почали приймати
до організацій і підлітків, котрим виповнилося 14 років. Порушників статуту карали стягненням штрафів.
У великих населених пунктах при товариствах засновувалися чайні та їдальні, відкривалися бібліотеки.
Прибутки з цих закладів громадського харчування передавалися на потреби церковно-приходських шкіл.
При товариствах нерідко влаштовувалися різноманітні розважальні заходи. Така бурхлива діяльність
звернула на себе увагу світської влади. Заступник міністра внутрішніх справ переконував обер-прокурора
Синоду, що відкривати такі товариства у Київській єпархії може лише губернатор, а не приходські
священики. Крім того, високопоставленому чиновникові не подобалося існування штрафів у товариствах.
Проте обер-прокурор К.Победоносцев відстояв підлеглих священнослужителів, відвернувши поліцейське
втручання в цю справу. Київський же губернатор активно підтримав духівників у їхніх починаннях.
Так, наприклад, для Богуславського осередку він виклопотав особистий дозвіл імператора на ділянку
землі, котра стала безкоштовною власністю товариства. Миряни ж зібрали кошти і вибудували на ній
двоповерховий будинок, у якому містилися чайна, готель для гостей і зал для позаслужбових релігійних
бесід25.

Таким чином, у більшості випадків протидія духовенства наслідкам єврейського шинкарства не мала
виразної спрямованості проти самих шинкарів. Боротьба священиків за тверезий спосіб життя прихожан
оживила церковне життя, надала йому нових цікавих рис.
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Лідія МЕЛЬНИЧУК
 Вінниця

ДИНАСТІЯ ПОДІЛЬСЬКИХ ГОНЧАРІВ –
ЯКИМА ТА ЯКОВА ГЕРАСИМЕНКІВ

Поділля – найбагатша з погляду художньо-стильових особливостей зона української народної
кераміки1. Наявність високоякісної сировини: глини, глею, первісного каоліну, багатовіковий досвід
подільських майстрів сприяли формуванню своєрідних гончарних традицій краю та його славетних
осередків.

Історія увічнила імена багатьох самобутніх майстрів Поділля: Івана Тарасовича Гончара, Прокопа
Лавренюка-Полив’яного, Якова Бацуци, Тимофія Небесного, Олександра Ганжі та інших талановитих
митців, з-поміж яких почесне місце посідає династія бубнівських гончарів – братів Якима та Якова
Герасименків. Село Бубнівка подібне до тисяч сіл України. Ця земля викохала багатьох майстрів, цілі
династії гончарів, чиї імена увійшли в історію народного  мистецтва, а вироби вражають своєю
досконалістю і витонченістю. Ще й зараз третина мешканців села носить прізвище Гончар. Глибокі
гончарні традиції, досвід, самобутній талант майстрів сприяли перетворенню Бубнівки в один з
найвідоміших гончарних центрів не лише Південно-Східного Поділля, а й усієї України.

Як свідчать  документи, перше поселення на території сучасної Новоселівки (первісна назва
Гончарівка), що злилася з Бубнівкою в одне господарство, виникло в XVI ст. За розпорядженням графа
Потоцького, який володів цим краєм, з Умані на землі, багаті гончарними глинами, було завезено кілька
сімей гончарів-відселенців, що й започаткували нове поселення на лівому березі річки Соб. Відповідно і
назва села відображає цю подію – Новоселівка. За переказом, першими графськими поселенцями були
гончарі Осадчий, Петух та Іванченко2.

У XVII ст. з’являються письмові згадки про гончарний промисел Бубнівки, який зароджується і стає
відомим, власне, з появою самого села3. Є підстави стверджувати, що розвиток гончарства в Новоселівці,
пошук нових родовищ гончарних глин, освоєння у зв’язку з цим сусідніх земель, розширення поселення
гончарів на протилежному правому березі річки Соб і призвели до заснування села Бубнівка. Старожили
розповідають: “Як світ світом – тут люди займаються гончарством. В Бубнівці гончарство здавна –
відколи Бубнівка, відтоді й гончарство. Через те й фамілія скрізь “Гончар”. З гинших сел поприходили і
тут гончарами проявились, через це гончарами й прозвали”4.

У XVI – XVII ст.ст. Поділля перетворюється в один з найбільших гончарних центрів України.
Інтенсивно розвиваються міські цехові та панські гончарні, зміцнюється і розширюється їх зв’язок з
сільським гончарством, яке запозичає кращий досвід міських і панських майстрів. Сільські гончарні
часто стають місцем праці для багатьох із них.

Гончарство для бубнівчан було сімейною справою. За часів кріпацтва шість господарств мали
гончарні5. Цілими родинами працювали вони біля кругів та випалювальних печей, змалечку привчаючи
й дітей до важкої і виснажливої гончарської праці. Спеціалізувались, в основному, на виготовленні
неполив’яного ужиткового посуду: мисок, полумисків, макітер, горшків, глечиків, куманців тощо. Знали
майстри і архітектурно-декоративну кераміку: вже в XVII ст. тут зустрічаються круглі кахлі, так звані
“тафлі”, що нагадували собою тарілки і традиційно вмащувалися в глинобитну піч або ж закривали
отвір комина. У старовину такими круглими, прямокутними, восьмикутними і т.п. плитами, оздобленими
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