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ПРАВОСЛАВНІ БРАТСТВА УКРАЇНИ
В ІСТОРІОГРАФІЇ XIX – ПОЧАТКУ XXI ст.:
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
Анотація. Мета дослідження – охарактеризувати історіографічну джерельну базу дослідження православних братств
України в історичній науці XIX – початку XXI ст. Показати, що
джерельна основа дослідження – достатньо різноманітна, всебічно охоплює предмет вивчення, є репрезентативною. Довести,
що історіографічні джерельні матеріали дають достатні підстави для обґрунтованої оцінки напрацювань з вивчення різноманітних аспектів ґенези православних братств Київської митрополії XVI‒XVII ст., правових підстав їхнього існування та основних
напрямів діяльності. Методологія дослідження ґрунтується на
застосуванні загальнонаукових та спеціально-історичних методів.
Дотримано принципи історизму, об’єктивності та ціннісного
підходу до досліджуваних явищ. Наукова новизна полягає у тому,
що вперше проведена класифікація історіографічних джерел для
вивчення історіографії православних братств України. Висновки.
Історіографічна джерельна база дослідження православних
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братств України характеризується достатньою розмаїтістю
матеріалів та всебічністю охоплення ними предмета вивчення.
Загалом джерельна база є доволі репрезентативною, спроможною забезпечити реалізацію поставленої мети та розв’язати
дослідницькі завдання. Історіографічні джерельні матеріали дають
достатні підстави для обґрунтованої оцінки напрацювань з вивчення різноманітних аспектів ґенези православних братств Київської митрополії, правових підстав їхнього існування, а також
основних напрямів діяльності.
Ключові слова: православні братства; історіографія; історіографічні джерела; Київська митрополія XVI‒XVIII ст.
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ORTHODOX BROTHERHOODS OF UKRAINE
IN HISTORIOGRAPHY OF THE XIX ‒
EARLY XXI CENTURY: SOURCE STUDY ASPECT
Summary. The purpose of the research is to show the historiographical source base of the study of Orthodox brotherhoods in
Ukraine in the historical science of the XIX ‒ early XXI century. Show
that the source base of the study is characterized by a sufficient variety
of materials and comprehensive coverage of the subject, is representative. Prove that the historiographical source materials provide
sufficient grounds for a reasonable assessment of the work on the
study of various aspects of the genesis of the Orthodox brotherhoods
of the Kyiv Metropolis of the XVI‒XVIII centuries, the legal basis of
Проблеми гуманітарних наук. Серія Історія. Випуск 6/48 (2021)
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their existence and the main activities. The research methodology is
based on the application of general scientific and special-historical
methods. The principles of historicism, objectivity and value approach
to the studied phenomena are observed. The scientific novelty is that
for the first time the classification of historiographical sources for the
study of the historiography of the Orthodox brotherhoods of Ukraine
was carried out. Conclusions. The historiographical source base of
the study of the Orthodox fraternities of Ukraine is characterized by
a sufficient variety of materials and comprehensive coverage of the
subject of study. In general, the source base is quite representative
and able to ensure the implementation of the goal and solve research
problems. Historiographical source materials provide sufficient grounds
for a reasonable assessment of the work on the study of various aspects
of the genesis of the Orthodox fraternities of the Kyiv metropolitanate, the legal basis for their existence and the main activities.
Key words: Orthodox Brotherhood; historiography; historiographical sources; Kyiv Metropolis XVI‒XVIII centuries.
Постановка проблеми. Вивчення представлення в історіографії досліджень, присвячених православним братствам України XVI–XVIII ст. потребує обґрунтування власної джерельної
бази, що уміщує різноманітні за походженням, змістом та характером матеріали. Основу такого вивчення становлять історіографічні
джерела, які репрезентують увесь спектр публікацій (українських,
російських, польських) авторів, що містять у собі інформацію з
історії історичної науки, події та явища в її розвитку, про осіб і
осередки, які збагатили історичні знання про діяльність православних церковних братств Київської митрополії означеного
періоду. Саме історіографічні джерела дають нам можливість
відтворити динаміку змін історіографічної ситуації з вивчення
окресленої проблеми, з’ясувати, як змінювалося її бачення, відштовхуючись не тільки від конкретно-історичних умов, у яких
жив та творив той чи той історик, а й беручи до уваги особливості його світобачення. Як слушно зауважила А. Атаманенко:
«Джерельна база досліджень з історіографії джерелознавства відрізняється від джерельної бази історичних творів і навіть історіографічних досліджень іншого типу. Історіографічні джерела
дозволяють розв’язати ряд проблем дослідження: 1) визначення
доробку окремих істориків або наукових колективів у контексті
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стану розвитку тогочасної науки; 2) виявлення професійного рівня діяльності історика або наукового колективу; 3) визначення
відповідності стану науки і методики використання джерел та
ефективності застосування методів їх аналізу істориком або науковим колективом; 4) визначення ступеня реалізації потенційних
творчих можливостей історика або колективу; 5) встановлення
місця історика або наукового колективу у тогочасному історіографічному процесі, включаючи взаємозв’язки, взаємовпливи та
взаємозалежність творів різних авторів» (Атаманенко, 2000,
с. 16‒17).
Аналіз досліджень та публікацій. Характеристика джерельної бази дослідження, а також її класифікація, потребують
інформації з галузі теоретичного джерелознавства. У цій статті
ми звертаємося до напрацювань українських та російських дослідників: С. Шмідта (Шмитд, 1976), Л. Пушкарьова (Пушкарёв,
1980), М. Ковальського (Ковальський, 1992), Я. Калакури (Калакура, 2016), А. Атаманенко (Атаманенко, 2000).
Мета дослідження – охарактеризувати історіографічну
джерельну базу дослідження православних братств України в
історичній науці XIX ‒ початку XXI ст.
Виклад основного матеріалу. Основну групу історіографічних джерел вивчення православних братств складають наукові
дослідження: узагальнювальні праці, спеціальні монографії, статті,
повідомлення, рецензії, матеріали конференцій, які пропонуємо
так розділити: 1) узагальнювальні праці з історії України, Польщі,
Росії та минулого церкви; 2) спеціальні монографічні праці з історії православних братств чи суміжних тем, а також дисертації та
автореферати дисертацій 3) наукові публікації у вигляді статей,
рецензій, інформаційних оглядів з історії церкви та братської проблематики; 4) повідомлення конференцій та «круглих столів»; 5) біографічні праці; 6) навчальна і довідкова (енциклопедії, словники)
література.
Великий інформаційний потенціал мають праці узагальнювального характеру, що підсумовують інформацію про минуле
усіх сфери суспільного життя: соціокультурну, політичну, економічну, духовну, а відтак дають уявлення про контекст епохи.
У нашому випадку це такі наративи, як праця М. Грушевського
«Історія України-Руси» (Т. 5, 1905 р.), у якій міститься нарис сусПроблеми гуманітарних наук. Серія Історія. Випуск 6/48 (2021)
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пільно-політичного і церковного устрою та взаємин в українських землях в XIV–XVII ст. (Грушевський, 1905). Також беремо
до уваги дослідження узагальнювального характеру польської
історіографії, наприклад, працю М. Бобжинського «Нариси історії Польщі» (Т. 2, 1881 р.), у якій автор торкається теми політики польської держави та католицького костелу до православної
церкви. Політику останньої М. Бобжинський трактує як таку, що
значно погіршила становище польської держави після Берестейської унії (Bobrzyński, 1881). Його твори виражають «песимістичну» візію минулого Польщі. Натомість протилежне, «оптимістичне» бачення представлене у дослідженнях Т. Корзона, зокрема,
у нарисі «Нова історія (до 1648 р.)» (Korzon, 1889). До таких узагальнювальних синтез відносимо також праці російських істориків, наприклад, «Історія Росії від найдавніших часів» С. Соловйова
(Соловьёв, 1851). Джерела такого типу подають інформацію, що
не лише розкриває перебіг подій характеризованої епохи, а, що
особливо важливо, – власне бачення дослідниками минулих подій, їх оцінні характеристики. До праць, що містять інформацію
узагальнювального характеру відносимо також наукові студії,
присвячені змалюванню локальної історії, наприклад, дослідження І. Крип’якевича з історії Львівської Русі в першій половині
XVI ст. (1907 р.) (Крип’якевич, 1994) чи «Хроніка міста Львова»
Д. Зубрицького (1844 р.) (Zubrycki, 1844).
Відзначимо, крім того, і узагальнювальні дослідження історії окремих інтелектуальних галузей знань, що змальовують тло
епохи під певним кутом бачення. До таких відносимо, наприклад, праці Д. Чижевського (Чижевський, 1929) з історії української
філософії, Д. Дорошенка (Дорошенко, 1933) з історії української
історіографії, роботи з історії української культури І. Мірчук
(Мірчук, 1949) та літератури М. Грушевського (Грушевський,
1905), М. Возняк (Возняк, 1921). До цієї категорії відносимо: студії
з історії церкви, розуміючи, що ці джерела містять й конкретну
інформацію з теми православних церковних братств (А. Карташова (Карташов, 1959), І. Огієнко (Огієнко, 1942), К. Ходиніцький (Chodynicki, 1934)).
До другої групи джерел відносимо спеціальні монографічні
праці з історії православних братств чи суміжних тем, що мають
тривалу історіографічну традицію вивчення – практично з сереISSN 2312-2595 (Print) ISSN 2664-3715 (Online)
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дини XIX ст. Фактично, вони є пріоритетним носієм розвитку
науки, оскільки формують та поширюють історичні знання, створюючи основу для написання досліджень синтетичного характеру.
Ці праці ми групуємо за змістом, відштовхуючись від їх дослідницької спрямованості. З-поміж цього комплексу джерел можемо
виокремити монографії, безпосередньо присвячені історії православних братств, як, наприклад, праця О. Єфименка про південноруські братства (Ефименко, 1905), чи сучасні дослідження:
Я. Ісаєвича про братства у ранньомодерній історії України (Isaievych, 2006), С. Лукашової (Лукашова, 2006) про мирянські організації Київської митрополії та А. Міроновича (Mironowicz, 2003)
про церковні братства у Речі Посполитій, Б. Лоренс (Lorens, 2005)
про православні об’єднання Перемишльської єпархії. Історія окремих мирянських організацій, наприклад, одного з найвідоміших об’єднань – Львівського Ставропігіївського братства також
добре представлена у монографічних дослідженнях Д. Зубрицького (Зубрицкий, 1849), А. Криловського (Крыловский, 1904),
Ю. Шустової (Шустова, 2009). Не менш цікаве бачення братських
рухів представляють такі дослідження, як, наприклад Л. Цьвікли
про державну політику Речі посполитої стосовно православної
церкви і населення у 1344‒1795 рр. (Ćwikła, 2006).
Особливе місце у джерельній базі дослідження займають
роботи з минулого православних братств у різноманітних історичних контекстах, наприклад, з перспективи Берестейської унії.
Так, в аспекті протиборства з унією розглядав історію православних братств О. Флеров (Флеров, 1857). Я. Ісаєвич у своїй
знаній монографії говорив про роль братств у історії української
культури (Ісаєвич, 1966). Б. Гудзяк звертав увагу на православні
братства у контексті дослідження ґенези Берестейської унії (Гудзяк,
2000), російські дослідники Б. Флоря, М. Дмітрієв, С. Яковенко
зверталися до теми, розкриваючи її на тлі суспільно-політичної
боротьби кін. XVI – початку XVII ст., спровокованої унією.
Проблема православних братств розглядалася і в інших контекстах.
Зокрема, відзначимо дослідження сучасного російського дослідника М. Дмітрієва, який проводив паралелі між православ’ям та
Реформацією у контексті історії братських рухів (які він вважає
реформаційними) у східнослов’янських землях Речі Посполитої
у другій пол. XVI ст. (Дмитриев, 1990). Однією з найбільш досПроблеми гуманітарних наук. Серія Історія. Випуск 6/48 (2021)
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ліджуваних тем була тема братських шкіл, до якої зверталися і у
російській історіографії у контексті захисту православної віри,
згадаймо працю К. Харламповича (Харлампович, 1898), і у радянській історіографії – з погляду майбутньої перспективи «возз’єднання братніх народів України і Росії» (Медынский, 1954). Відзначимо також праці з соціальної історії, у яких автори заторкували
питання національної чи соціальної структури населення означеної епохи, теми православних братств (Loziński, 1902; Капраль, 2010).
До цієї групи джерел віднесемо і праці, що містять результати наукових досліджень: дисертації і автореферати дисертацій. Ці джерела містять важливі узагальнювальні висновки, що
закривають цілі дослідницькі лакуни, і їхня цінність зростає у
випадку, якщо дослідження не вилилося у монографічну публікацію і його результатів немає у більш широкому доступі (Лазорак, 2012, Фефелова, 2001).
Третю, найбільш чисельну групу джерел становлять публікації у вигляді наукових статей та рецензій і оглядів, що публікуються у періодиці, з історії церкви та минулого православних
братств. Різноманітна спрямованість цих публікацій дає змогу
систематизувати їх за тематичним принципом. Саме ця група
джерел, у поєднанні з монографічними студіями, уможливлює
скласти уявлення про те, як накопичувалася й урізноманітнювалася історіографічна джерельна база з історії православних
мирянських організацій XVI–XVIII ст. Оперативність появи досліджень у науковій періодиці, сконцентрованість представленої
у них інформації, роблять це джерело особливо важливим у дослідженні історіографії нашої проблеми.
У структурі науково-історичної продукції рецензії посідають
чільне місце, зокрема, належать до одного із найоперативніших
видів публікацій. Вони є важливим джерелом для з’ясування поглядів істориків другої половини ХІХ – поч. ХХІ ст. на головні
аспекти історії православних церковних братств, свідчать про
ставлення до праць з цієї проблематики представників різноманітних шкіл, напрямів та орієнтацій української, російської й
польської історичної науки. Зазначимо, що у рецензіях відобра-
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жені позиції не лише авторів окремих праць, а й рецензентів, що
уможливлює широкий аналіз поглядів вчених з обох боків
«бар’єру».
Тематично, починаючи з середини XIX ст. – часу, коли
наукова історична преса розпочинає відігравати значну роль у
процесі представлення дослідницьких здобутків – у пресі публікуються наукові новинки різноманітного характеру й обсягу. Це
і праці загального характеру, як, наприклад, нарис С. Соловйова
«Братчини» (Соловьев, 1856), опублікований у часописі «Русская
беседа», чи більш конкретні, причинкові публікації досліджень
М. Максимовича (Максимович, 1841) про Луцьке Хрестовоздвиженське братство, А. Петрушевича (Петрушевич, 1880) про Львівське Ставропігіївське братство. Прикметно, що останнє було
опубліковане у власному періодичному виданні Ставропігіївського інституту у Львові.
Наприкінці XIX – на поч. XX ст. до питань, пов’язаних з
історією православних братств, звертаються дослідники, зосереджені у Львові, котрі публікують результати своїх пошуків у
місцевій науковій пресі. Зокрема, на сторінках «Записок Наукового Товариства ім. Т. Шевченка» натрапляємо дослідження
Ф. Срібного, присвячене організації Львівської Ставропігії (Срібний, 1911). Звернемо увагу, що поява новаторського як для свого
часу дослідження А. Криловського підштовхнула Ф. Срібного до
вивчення цієї теми, що розпочалася з ґрунтовної рецензії на
працю А. Криловського (Срібний, 1907).
З’являлася тема братств і у польській науковій пресі XIX–
XX ст.: І. Франко на сторінках часопису «Kwartalnik Historyczny»
піднімав питання історії Берестейської унії, він також, у контексті характеристики руської літератури XVI‒XVII ст., звертався
до проблеми полемічної літератури та братської освіти (Franko,
1892). На шпальтах цього видання наприкінці XIX ст. друкувалися й фрагменти дослідження В. Лозинського про львівський
патриціат XVII ст. У міжвоєнний період, також у контексті історії Львова, на сторінках «Kwartalnika Historycznego» про діяльність братств згадував Я. Птасьнік (Ptaśnik, 1925).
У листопаді 1919 р. «українофіли» Львівського Ставропігійного інституту згуртувалися і організували редакційний комітет наукового «Збірника Львівської Ставропігії», видання якого
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з’явилося у 1921 р. і містило тематичні публікації з історії Львівського братства та самого інституту (Студинський, 1921).
Наукова діяльність у міжвоєнну добу на еміграції В. Заїкіна,
зокрема, його дослідження про участь світського елементу у
церковному управлінні в Київській митрополії XVI і XVII ст.,
викликала жвавий інтерес дослідників, що вилилося у появу низи
рецензійних матеріалів на сторінках преси різноманітних релігійних організацій: «Доброго пастиря», «Записок ЧСВВ», «Богословія», «Kwartalnika Historycznego» (М. К., 1931).
Різноманітні аспекти діяльності братств, переважно світського характеру, якнайбільше цікавили дослідників 60‒80-х рр.
XX ст. Саме тоді ми спостерігаємо неабияке розширення тематичного діапазону цього типу джерел: у цих дослідженнях анонсувалися нові напрями наукових студій. До теми архіву Львівського Ставропігіївського братства звертався Я. Ісаєвич (Ісаєвич,
1968), він же піднімав питання ролі цих мирянських організацій
у розвитку тогочасної музичної культури; братські грамоти досліджував Б. Фонкич (Фонкич, 1975).
Нові дослідницькі перспективи, позбавлені цензурних та
методологічних обмежень радянської доби, відкрилися у 90-х рр.
XX ст. зі здобуттям незалежності. Церковна історія, вивчення
якої вийшло з-під ідеологічних заборон, відкрило неабиякі дослідницькі перспективи на пострадянському просторі. У Львові
було відновлено діяльність НТШ (1989) та його «Записок…»
(1990), почали з’являтися періодичні видання, що презентували
діяльність окремих дослідницьких осередків – наприклад, відновленої у 1994 р. Острозької академії. Також у другій пол.
90-х рр. XX ст. значний інтерес до теми православних братств
був спровокований відзначенням ювілею Берестейської унії (1996).
Усе це відобразилося у кількісному зростанні досліджень та позитивно вплинуло на їх професійний рівень.
З початком 2000-х рр. спостерігаємо ще більше розширення діапазону досліджень, і їх географії: науковці звертають
увагу не тільки на такі значимі, ключові, за тривалістю і масштабами своєї діяльності об’єкти, як Львівське та Київське братства,
а більш прискіпливо вдивляються у минуле невеликих мирянських організацій, піднімають питання історіографічної рефлексії
досліджень братської тематики тощо. Як приклад тут можемо
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навести студії дрогобицького наукового осередку, добре презентовані на сторінках «Дрогобицького краєзнавчого збірника» у
дослідженнях Л. Тимошенка (Тимошенко, 2008) С. Білої (Біла,
2005), Б. Лазорака (Лазорак, 2014), В. Менька (Менько, 2011) та
ін. На сторінках цього видання з’являються також і рефлексії
критичного характеру, зокрема М. Капраль опублікував тут рецензію на працю Ю. Шустової (Капраль, 2009).
Четверту групу складають джерела що містять повідомлення конференцій, обговорень та дискусій різноманітних «круглих столів», уміщені у тематичних збірниках. Тут варто згадати
такі довготривалі проекти, як, наприклад, «Федорівські читання»,
що вели свій початок з 50-х рр. XX ст. і були покликані вивчати
життя і діяльність першодрукаря Івана Федорова. З 1973 р. це
уже були форматні, регулярні (щорічні) наукові конференції, що
відбувалися у Львові та Острозі аж до 1986 р. Згодом до цього
повернулися уже в нових умовах, і у 2003–2013 рр. знову проводилися конференції та видавалися матеріали. На цих заходах,
присвячених історії книжкової культури, заторкувалися також
питань діяльності православних братств (Исаевич, 1978).
З 1991 р. і до цього часу у Львові під егідою Львівського
музею історії релігії (з 1993 р. – Інституту релігієзнавства) проходять конференції та видається збірник «Історія релігій в
Україні», що містить низку публікацій котрі прямо чи опосередковано торкаються історії православних братств.
У ювілейному 1996 р. було видано збірник «Успенське
братство і його роль в українському національно-культурному
відродженні», що містив низку праць з історії цієї мирянської
організації, оприлюднених за результатами наукової конференції, що відбулася у Львові у квітні того ж року. У матеріалах
конференції відобразилося і тематичне розширення дослідницьких
інтересів, і застосування нових підходів до вивчення історії цієї
братської організації, адже тут піднімалися питання братської
символіки, історії портретного живопису, питання архітектурних
стилів XVI‒XVII ст. тощо. Значну інформативну цінність мають
також матеріали конференцій, що відбуваються у Луцьку і стосуються історії місцевого Хрестовоздвиженського братства.
До наукового обігу залучаються й матеріали дискусій та
обговорень, наприклад, матеріали дискусій, що стосувалися обПроблеми гуманітарних наук. Серія Історія. Випуск 6/48 (2021)
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рядово-літургійної проблематики «Рим і обрядово-літургічні
дискусії у патріаршій Київській Вселенській Церкві» (Блажейовський & Тереховський, 2002).
П’ята група джерел – біографічні матеріали, що проливають
світло на життя та діяльність осіб, пов’язаних з історією православних братств. Тут маємо широкий спектр джерел, який охоплює
значний часовий відрізок від перших спроб дослідити життєписи
ключових осіб історії XVI–XVII ст. К. Осрозького, П. Могили,
Й. Шумлянського (Шараневич, 1896) до найновіших досліджень,
сфокусованих на історії «маленької» людини, що продемонстровано,
наприклад, у дослідженнях Б. Лазорака (Лазорак, 2014). Важливе
значення для насвітлення історії вивчення православних братств
Київської митрополії окресленого періоду мають також життєписи полемістів-просвітників, що активно розроблялося представниками радянської історичної науки (Науменко, 1963; Яременко,
1964).
До шостої групи джерел відносимо навчально-довідкову літературу – різноманітні посібники, словники, енциклопедії (Ульяновський, 1994). Інформація з цих джерел має подвійну природу,
оскільки, з одного боку, є допоміжного характеру, сприяючи
встановленню окремих фактів, дає змогу зробити уточнення, а з
іншого, містить в собі й оцінні характеристики, є вельми ілюстративною у реконструкції особливостей бачення проблеми у
певний історичний період (енциклопедії радянських часів) чи представленні поглядів якоїсь організації (довідкові видання церкви,
як, наприклад, «Католицька енциклопедія»).
Висновки. Історіографічна джерельна база дослідження
православних братств України характеризується достатньою розмаїтістю матеріалів та всебічністю охоплення ними предмета
вивчення. Загалом джерельна база є доволі репрезентативною,
спроможною забезпечити реалізацію поставленої мети та розв’язати дослідницькі завдання. Історіографічні джерельні матеріали
дають достатні підстави для обґрунтованої оцінки напрацювань
із вивчення різноманітних аспектів ґенези православних братств
Київської митрополії, правових підстав їхнього існування та основних напрямів діяльності.
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