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Олександр Тарасенко

РОЛЬ І МІСЦЕ ЦЕРКОВНИХ СТРУКТУР У АДМІНІСТРУВАННІ
ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

І МОДЕРНОГО ЧАСУ

Шановні учасники конференції!
Обговорюючи питання про зміни адміністративно-територіального устрою

Чернігово-Сіверщини від князівської доби до імперської епохи звертаю вашу увагу
на церковні структури, які функціонували, так би мовити, паралельно цивільним
структурам. Церква і її «виконавчі органи» покликані опікуватися духовною
сферою життя соціуму, проте, ми знаємо, що в традиційному суспільстві грань між
приватним і публічним, цивільним і духовним, світським і релігійним не була
чіткою, її майже не існувало, а отже, сфера релігійна займала практично увесь
життєвий простір середньовічної і модерної людини, наповнювала своїми
інтенціями (насамперед, есхатологічними і сотеріологічними) повсякденне життя,
багато в чому визначала засади громадського устрою, ба навіть внутрішньої і
зовнішньої політики держав. Таким чином, при вивченні суто світських
адміністративно-управлінських структур і їх функціонування не можливо
проігнорувати Церкву з її механізмами впливу на суспільство.

Побіжний розгляд цього питання засвідчує, що церковні структури й
інституції від часу запровадження християнства на Русі і до початку ХХ ст.  не
лишалися статичними (попри поширену серед простого люду думку про крайній
консерватизм Церкви), вони по всяк час модернізувалися, пристосовуючись до
суспільно-політичних змін на теренах України. При чому, якщо до кінця XVII ст.
самі церковні діячі усвідомлювали потреби часу і ставали ініціаторами церковних
реформ (Петро Могила), то у так звану імперську добу (від Петра І) держава в
обличчі верховних властей почала все частіше й безцеремонніше втручатися в
діяльність церковних структур, змінюючи і пристосовуючи їх принагідно до своїх
політичних прожектів. Особливо відчутно і болісно цей процес одержавлення і
секуляризації Церкви позначився на українських землях. У даному контексті варто
простежити історію Чернігово-Сіверщини і Чернігівської єпархії, яка не стала
винятком для України, і в той же час порубіжне географічне положення її, зміна
духовного керівного центру і політичного патрона/сюзерена (Київ, Вільно, Москва,
Варшава, Петербург) дали чудовий матеріал для дослідження цього процесу.

Чернігівська єпархія була створена, як відомо, в числі перших кафедр
Київської митрополії після офіційного запровадження християнства на Русі. Існує
думка, що Чернігів і Переяслав деякий час мали статус титулярних духовних
митрополій. В усякому разі можна говорити проте, що в князівські часи єпархії та
їхні управителі – єпископи (досить часто греки з походження) – мали досить
значний простір для самостійної діяльності, зберігаючи одночасно духовну єдність
з митрополичим центром. Місцеві єпископи мали бути не лише досвідченими
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духовними пастирями, а й мудрими «політиками», адже постійні князівські чвари
не дозволяли їм втрачати пильність і контроль над ситуацією.  В той же час,  їхній
авторитет і певна незалежність від князівської влади робили їх арбітрами,
посередниками і, водночас, духовними напутниками. Так, скажімо, чернігівський
єпископ Антоній, невважаючи на несприятливу кон’єктуру прийняв у себе в
Чернігові опального вигнанця з митрополичої кафедри митрополита Константина.
Чернігівський князь Михайло Всеволодович-мученик радився з архієреєм як
вибудовувати візит до Золотої Орди.

Такі приклади, певно, можна знайти в літописі стосовно інших князівств
Руської землі, їхніх духовних і світських правителів. Про певну автономію
церковних юрисдикцій на Русі свідчить і факт формування сонму місцевих святих,
що характерно і для Чернігово-Сіверщини. Ще одним аргументом може бути добре
відома історія про змагання князів у церковно-архітектурному будівництві. Ми
якось звикли про це говорити, що ось, мовляв київські і чернігівські князі
змагалися, хто грандіозніше і перший побудує той чи інший храм, але при цьому не
зважаємо на те, що ці дії князів мали схвалюватися/благословлятися місцевими
архієреями, попри їхню підпорядкованість київському митрополиту. А
новозбудовані храми, монастирські комплекси, зрештою мали ними ж таки
освячуватися і т.д.

Що стосується внутрішнього устрою єпархій, то ми не маємо чіткої уяви про
неї. Важко встановити точні межі єпархій, їхню адміністративну систему тощо.
Але, слід гадати, що в цілому Церква успішно виконувала покладені на неї функції,
основна з яких, на нашу думку, полягала в поширенні (через церковні структури)
«цивілізації» серед людності. Це питання було актуальним у Чернігівській єпархії в
зв’язку з прикордонним її розташуванням. Іншими словами, Чернігівська єпархія з
своїми структурами і можливостями була місіонерським авангардом християнства
на сході і північному сході держави — Руської Землі.

В цілому ж, можна стверджувати, що церковна система, побудована на Русі
після запровадження християнства, сприяла розвитку Давньоруської держави. Вона
виконала роль цементуючого елементу, як для давньоруського соціуму, так і для
системи державної влади.

Вважається, що монголо-татарська навала призвела до занепаду Київської
Русі. Тут немає місця розмірковувати (тим більше, не будучи спеціалістом-
медієвістом), що значить в даному випадку «занепад». Імовірно цей процес
супроводжувався кризою системи князівської влади. Проте, відоме й те, що Церква
деякий час користувалася певним імунітетом з боку Орди.  З одного боку,  це
свідчило про авторитет цієї структури, з іншого – це сприяло зростанню ролі
Церкви в житті суспільства. В період ординського правління чернігівські єпископи
перешли на постійне перебування в Брянськ і додали до своєї титулатури звання
Добрянських або Брянських, хоча і продовжували управляти церковними
структурами на теренах Чернігово-Сіверщини.
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Перехід українських земель під патронат литовських князів не позначився
негативно на становищі Руської православної Церкви, хоча патрон/сюзерен в особі
Великих князів Литовських офіційно сповідував католицизм. Чернігівські
єпископи, по причині порубіжного (між «Литвою» і «Москвою») розташування
Чернігівської єпархії брали участь у церковних справах обох сторін. Так,
Чернігівський єпископ/архієпископ Ісаакій відомий як учасник московських
церковних соборів, а також і литовського собору, на якому відбувалося обрання і
поставлення окремого руського митрополита для Великого князівства
Литовського.

У на початку XVI ст. Чернігово-Сіверщина змінила свого сюзерена,
перейшовши з під влади литовського князя до московського правителя. Це,
звичайно, позначилося і на церковних структурах. Стався розподіл Чернігівської
єпархії на дві частини – «московську» і «литовську». Коли Смоленськ опинився під
владою московських князів, то «московська» (більша) частина Чернігівська єпархія
(разом з церквами і монастирями Чернігова) була передана під управління
Смоленському єпископу. Без капітального дослідження «московського XVI ст.»
Чернігово-Сіверщини, а надто, церковного життя в цей період, годі намагатися
схарактеризувати ситуацію в Церкві та виконання її структурами своїх обов’язків.
Очевидно, що «падання хлібів духовних» (роздача православних єпископій та
інших церковних посад Великими князями Литовськими і Польськими королями-
католиками), поширене в XVI ст., не торкнулося Чернігівської єпархії. Слід гадати,
що Брестська церковна унія 1596 р. і створення греко-католицької Церкви не
зачепили її істотно.

Але, вже на початку XVII ст. змінилася політична ситуація, що негайно
відобразилося на становищі церковних структур. Після приєднання Чернігово-
Сіверщини до Речі Посполитої, ще до створення державних органів управління в
Чернігівському воєводстві, на Чернігово-Сіверщині активізували свою
адміністративну діяльність представники уніатства і католицизму. Церкви
Чернігівщини передавалися під управління Смоленському уніатському
архієпископу,  якій зрештою дістав титул Смоленського і Чернігівського.  В той же
час православна Церква на Чернігово-Сіверщині існувала нелегально. Після
відновлення православної ієрархії в Україні 1620 р. процес відновлення юридичних
прав православних, в тому числі й на Чернігово-Сіверщині, став очевидним. Повна
легалізація наступила за часи митрополитства Петра Могила. Виконуючим
обов’язки Чернігівського православного єпископа був призначений Зосима
Прокопович, якій дістав також місце «блюстителя київських печер». Зрештою,
через малу чисельність своїх адептів, уніатство і католицизм не набули поширення
на Чернігово-Сіверщині в складі Речі Посполитої. Натомість, помітними стали
успіхи православ’я, що засвідчило поширення на теренах Чернігівської єпархії
монастирського руху, насамперед, завдяки матеріальній і моральній підтримці
А.Кисіля.
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Процес утворення та становлення української козацької держави
супроводжувався, як відомо відродженням церковного життя на українських
землях. Існують амбівалентні думки щодо ролі православної Церкви і церковних
діячів у становленні української державності в другій половині XVII ст. Та попри
ці розбіжності в оцінках беззаперечним є факт наявності серед церковного кліру
яскравих, авторитетних постатей, здатних подати вагомий голос не лише в
духовній сфері, а й для суспільно-політичного життя України в цілому. Світські
можновладці,  включно з гетьманами,  мали рахуватися з цими голосами.  В той же
час, підтримка церковних структур козацькою старшиною була запорукою
стабільності і в Церкві, і в державі, адже прихильне ставлення до Церкви
оберталося лояльністю і підтримкою їхньої політики з боку церковних ієрархів.

Чернігівська православна єпархія відродилась орієнтовно наприкінці 1640-х –
на початку 1650-х рр. Доленосним стало призначення в Чернігів єпископом 1657 р.
Лазаря Барановича (з 1667 р. — архієпископ), якій отримав титул Чернігівського і
Новгород-Сіверського. Колишній викладач і ректор Києво-Могилянської колегії,
людина амбітна, енергійна, талановита, він мав цілком обґрунтовані претензії на
вищу адміністративну посаду в православній Церкві в Україні – митрополита, але
так ніколи не домігся її. Проте, переоцінити його внесок у розбудову Чернігівської
єпархії досить важко. Інтенсивне монастирське і храмове будівництво, друкарська і
книжкова справи, організація навчання, залучення в єпархію найкращих,
активніших церковних діячів — все це його справи, які він робив у роки Руїни і
розвою Гетьманщини.

У контексті розгляду діяльності церковних структур на Чернігово-Сіверщині
варто згадати і факт підпорядкування в 1686 р. православної Церкви в Україні
Московському патріархові. Ця подія виявилася доленосною, і сьогодні поширена
думка в літературі про її негативні наслідки для Церкви. Амбітний Лазар
Баранович у складній церковній ситуації грав свою роль, маючи наміри вивести
свою єпархії з підпорядкування Київському митрополиту (Київ згідно з
Андрусівським договором 1667 р. між Росією і Річчю Посполитою мав невдовзі
потрапити до складу останньої), тим самим підвищити її і свій статус. Зрештою, це
йому вдалося зробити. Виправданою чи помилковою була така політика
чернігівського владики історикам ще доведеться з’ясовувати. В кінці кінців, ядром
Української козацької держави стала Чернігово-Сіверщина, а отже, й Чернігівська
єпархія.

Модель управлінських структур, створена Лазарем Барановичем проіснувала
до кінця козацького періоду. Знаменитий Чернігівський архієпископ залучав у
Чернігівську єпархію вмілих і талановитих адміністраторів,  віддаючи їм в
управління чернечі обителі. Наприкінці життя у нього з’явився офіційний помічник
у справах єпархії (Феодосій Углицький). Наприкінці XVII — на початку XVIII ст.
була створена в єпархії духовна канцелярія – консисторія. Найважливіші
єпархіальні справи (прийняття рішень) цей виконавчий орган здійснював
коаліційно (архієрей, найвпливовіший архімандрит і кафедральний протопоп).
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Цікавим є факт, що після Лазаря Барановича відбувалися вибори на посаду
чернігівського архієрея з кількох кандидатів. Виборців делегували: гетьман,
міщанство і духовенство єпархії. Такі процедури були проведені по відношенню до
Феодосія Углицького, Іоана Максимовича, Антонія Стаховського. Відомо, що
парафіяльне духовенство також обиралось громадами, після чого заключався
контракт між кандидатом і громадою, де зазначалися зобов’язання обох сторін.
Безумовно, це свідчить про певний демократизм традицій в православній Церкві на
українських землях. Право бути обраним на духовну посаду мав практично
виходець з будь-якого соціального стану. Часто в духовенство вступали
представники козацької старшини. Єпархія поділялася на адміністративні одиниці
– протопопії, які в свою чергу об’єднувалися в духовні округи — намісництва,
очолювані найвпливовішими священиками. Потужними адміністративними,
господарськими і духовними центрами на Чернігово-Сіверщині доби Гетьманщини
стали чернечі обителі (понад 20 чоловічих і жіночих монастирів).

З «петровських часів», а особливо після створення Святішого Синоду
(державного духовного відомства) і запровадження в дію духовного регламенту,
Російська держава розпочала масштабний наступ на «незалежність» Російської
православної Церкви. Ясна річ, що ця політика торкнулася і православної Церкви в
Україні і боляче вдарила по ній. Її негативні наслідки позначились, насамперед, на
кадровому складі вищого українського духовенства, коли діючі ієрархи або
потенційні кандидати на адміністративні та керівні посади силоміць переводились
на російські єпархії, в російські монастирі чи навчальні заклади.

Але, це були лишень початки. Справжнього руйнівного удару по церковним
структурам в Україні було завдано в період правління імператриці Катерини ІІ.
Секуляризація монастирських та церковних земель і маєтностей підірвала не лише
економічну базу чернечих обителей і Церкви загалом. У такій спосіб було нанесено
удар по економіці всієї України,  адже православна Церква із власністю близько
65% всіх земельних угідь була найпотужнішим складовим економічного базису
Старої України.

Але на економічному пограбуванні монастирів російський уряд не зупинився.
Особливості імперської політики полягали в тому, щоб поставити під контроль всі
сторони життя громади, в тому числі в церковній сфері. На нашу думку, саме на
зламі XVIII — XIX ст. відбувається остаточний розрив між «старою» і «новою»
церковними епохами, прискореними темпами йшло одержавлення Православної
Церкви в межах російської імперії. На початку XIX ст. завершується процес
формування в українському соціумі корпоративності духовного стану
тоталітарного штибу, коли головним конструктом у суспільних відносинах ставала
станова солідарність. Головною причиною, яка призвела до цього, була імперська
політика російського уряду, спрямована на структуризацію суспільства шляхом
соціальної ізоляції окремих груп населення. Виборність священників заборонялася,
про виборність ієрархів не йшло мови взагалі.
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Зі створенням Чернігівського і Новгород-Сіверського намісництв,
Чернігівську єпархію поділили на відповідні межам намісництв дві частини. Після
створення губернського адміністративно-територіального устрою, знову зазнали
змін церковні структури Чернігівщини. Чернігівська єпархія контурно набула меж
Чернігівської губернії. Церковні парафії складалися в благочиння, які
підпорядковувалися повітовим духовним правлінням. Чернігівські владики
отримали титул Чернігівських і Ніжинських. До того часу загальностановий
навчальний осередок Чернігово-Сіверщини — Чернігівський колегіум — досі був
перетворений на вузько становий (духовний стан) середній навчальний заклад.

У ХІХ ст. посади обер-прокурора Святішого Синоду (фактичний керівник
духовного відомства) і міністра народної освіти часто суміщалися, що, на нашу
думку, свідчить про нав’язування Церкві державою зайвих функцій, а саме бути
провідником імперської великодержавної політики. Тотальний контроль церковних
структур, найдрібніша регламентація її діяльності Церкви — це також є свідченням
недовіри до неї з боку імперської влади.  Виконуючи часто-густо невластиві
(особливо «поліцейські») функції, церква поволі втрачала свій духовний авторитет.
Благочестя людності подало, діти духовенства (зазвичай найактивніші) не бажали
наслідувати своїм батькам — бідним, безправним, соціально бездіяльним, — і
намагалися будь-що втекти з духовного стану і робити світську кар’єру. Після
ліквідації кріпосного права 1861 р. загострився конфлікт між землевласниками і
селянами. В ньому латентно і мимохіть брало участь духовенство. Наприклад,
«надмірне» зацікавлення священиком проблемами громади негайно мало
наслідком донесення поміщика губернським властям про революційну діяльність
духовних осіб. Доброзичливі стосунки батюшки з землевласником («недільне
чаєпиття» в домі поміщика) автоматично робило його ворогом громади. Одним
словом, структурування, ізоляції духовного стану, надмірна опіка державою
Церкви вбила клин між духовенством і населенням, між пастирями і паствою.
Приниження Церкви через тотальний її контроль, забов’язання виконувати
невластиві їй функції призвело до краху цієї державної політики і до краху самої
держави в 1917 р.

Таким чином, підсумовуючи побіжний огляд церковних структур, що
існували на Чернігово-Сіверщині в добу середньовіччя і нові часи, можна зробити
такі висновки: від часу запровадження й поширення християнства на Русі та в
нашому регіоні зокрема з’являються церковні структури, які виконують важливі
соціальні функції. Порозуміння, узгодженість дій властей, адміністрації —
церковної і світської — були важливим, чи невирішальним фактором стабільності
держави. Матеріальне і духовне існують вічно, вони нерозривно пов’язані.
Діалектика, в даному випадку, досить проста: проблеми в політичній, економічній
сферах свідчать, що щось негаразд з духовною атмосферою в соціумі. Духовні
потреби населення покликана задовольняти Церква з її структурами. На теренах
Чернігово-Сіверщині цю функцію Церква, судячи з історичного огляду, в цілому
виконувала успішно. Створення в ХІХ ст. державною владою суворо
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підконтрольної адміністративно-територіальної і управлінської церковної системи,
нав’язування «імперської волі» Церкві, замість паритетних (а можливо, іноді
обопільно компромісних) стосунків, призвело на початку ХХ ст. до катастрофічних
соціальних наслідків.

Раїса Воробей

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ: ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ

Згадаємо, що уперше поділ Московської держави на губернії відбувся за
указом Петра І у 1708 р.: встановлювалося вісім губерній, дві з яких – Київська і
Азовська – займали частину території України. 1775 р. за «Установленням про
губернії», яке поширювалося на українські землі з 1781 р., Російську імперію було
поділено на сорок одну губернію. Щодо території Лівобережної України, то 1796 р.
вона отримала назву Малоросійської губернії. На початку 1917 р. українські землі
перебували у складі Київської, Чернігівської, Харківської, Полтавської,
Катеринославської, Херсонської, Таврійської, Чорноморської, Подільської та
Волинської й частково Люблінської, Сідлецької, Гродненської, Мінської,
Бессарабської і Кубанської губерній. У 1921 р. територія України поділялася на
дванадцять губерній, а згодом на дев’ять. Внаслідок адміністративно-
територіальної реформи в Україні 1925 року губернії було скасовано [1, c. 188].

27 лютого 1802 р. відбувся поділ Малоросійської губернії на дві менші за
територією адміністративні одиниці — Полтавську та Чернігівську губернії.  До
складу Чернігівської губернії у 1802 р. увійшло 12 повітів: Борзнянський,
Глухівський, Городнянський, Козелецький, Конотопський, Мглинський,
Ніжинський, Новгород-Сіверський, Новоміський, Сосницький, Стародубський,
Чернігівський. Згідно із указом від 27 березня 1803 р. «О новом разделении
Малороссийской губернии на поветы» у Чернігівській губернії повітовими містами
стали також Остер, Кролевець та Сураж. Таким чином, кількість повітів зросла до
15. У 1809 р. Новоміський повіт було перейменовано на Новозибківський [2,
c. 459]. Наступні ж 100 років майже не внесли змін до адміністративного поділу,
що усталився у 1801-1802 рр. Чернігівська губернія складалася з 15 повітів, що
поділялися на 187 волостей. Цей адміністративний поділ проіснував без змін до
1919 р.

18 квітня 1802 р. утворюється нова адміністративно-політична одиниця –
Малоросійське генерал-губернаторство, до складу якого було включено спочатку
дві губернії — Полтавську та Чернігівську, а з 1835 р. введено Харківську. На чолі
губернії стояв малоросійський генерал-губернатор, а органом виконавчої влади
було губернське правління.


