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ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНИХ БРАТСТВ
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ НА ТЕРЕНАХ ПОДІЛЛЯ 

Висвітлено історію утворення та діяльність православних церковно-пара-
фіяльних братств Поділля початку ХХ ст. на прикладі Георгіївсько-Серафи-
мівського братства при Свято-Георгіївській церкві м. Кам’янця-Подільсько-
го за документами фонду «Подільська духовна консисторія (1795–1920 рр.)» 
(Ф. 315), що зберігається в Державному архіві Хмельницької області.
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У сучасному житті має місце активізація різноманітних благодій-
них церковних утворень, діяльність яких поширюється далеко за межі 
релігійної сфери. До таких належать і православні братства при окре-
мих храмах, які мають історичні традиції на теренах Поділля початку 
ХХ ст.

Показовим прикладом у цьому відношенні є діяльність Геор-
гіївсько-Серафимівського братства при Свято-Георгіївській (Поль-
сько-фільварецькій) церкві м. Кам’янця-Подільського, яке утворилося 
у 1905 р. – у період піднесення суспільно-політичної значимості таких 
об’єднань.

Братства як релігійно-громадські організації при православних 
(згодом і греко-католицьких) парафіях існували на теренах України 
та Білорусі ще у XVI–XIX ст., як традиційні парафіяльні організації 
опікунів (ктиторів) святинь1, які у той час передусім виступали як на-
ціонально-релігійні та просвітницькі утворення та були покликані від-
стоювати інтереси православного населення перед владою і громадян-
ськими установами з метою підтримування і збереження православ’я та 
протистояння унії і католицизму.

Православні братства початку ХХ ст. були історичними наступ-
никами утворень, які діяли в XVI–XIX ст. і мали за мету протидію 
посяганням на права Церкви з боку іновірців і розкольників, а також 
піклування про будівництво та оздоблення православних храмів, бла-
годійність, сприяння місцевим освітнім закладам і взаємну підтримку.

Мета публікації полягає у вивченні історії утворення і напрямів 
діяль ності подільських православних братств початку ХХ ст. на при-
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кладі Георгіївсько-Серафимівського братства при Свято-Георгіївській 
церкві м. Кам’янця-Подільського за документами фонду «Подільська 
духовна консисторія (1795–1920 рр.)» (Ф. 315).

У російській імперській історіографії знаходимо мало прикладів 
вивчення православних братств цього періоду. Винятком стали лише 
записки М. Кояловича2 та брошури-нариси А. Папкова і В. Введенсько-
го3. У сучасних же розвідках окремі теоретичні аспекти теми розглянуті 
О. Григорук4, Н. Діановою5, а також вміщені у тематичному підручнику 
«Церковне (канонічне) право»6. За межами України тема представлена 
регіональними дослідженнями Т. Носової7, І. Гажви8, В. Трофименка9, 
Н. Кожич10 та ін.

8 травня 1864 р. були прийняті «Основні правила для заснування 
православних церковних братств», складені на основі записок П. Ба-
тюшкова «Про становище православного духовенства в Західному 
краї»11, які сприяли відновленню раніш існуючих братств та створенню 
нових.

В цілому до початку 1893 р. у Російській імперії вже діяли 
159 братств, які мали загальний капітал в 1 млн 629 тис. 707 руб. 
У них брали участь 37 тис. 642 братчика12. Станом на 1 січня 1893 р. 
за офіційними синодальними даними в Подільській губернії існува-
ло 8 православних братств – Св. Великомучениці Варвари в містечку 
Тинна Ушицького повіту, Іоано-Богословське та Іоано-Предтеченське 
в м. Кам’янець-Подільський, Свято-Миколаївське в м. Балта, Свято-
Олексіївське в с. Чуків Брацлавського повіту, Свято-Михайлівське в 
м. Летичів, Пресвятої Богородиці в містечку Вільховець Ушицького 
повіту та Свято-Миколаївське в м. Літин13.

На початку XX ст. в якості реакції на революцію 1905 р. і Першу 
світову війну діяльність братств значно активізувалася. Під час росій-
сько-японської і Першої світової воєн братства відправляли на фронт 
речі і продукти, піклувалися про сиріт і вдів загиблих воїнів, фінансу-
вали створення лазаретів, збирали теплі речі, продукти і ліки для армії; 
братські церковні хори давали концерти духовної музики для поране-
них14.

Братства засновувалися з благословення єпархіального архієрея і 
створювалися, зазвичай, при парафіяльних храмах, монастирях, а та-
кож при архієрейських будинках. Частина братств мала статус єпар-
хіальних.

Ідею заснування такого братства при Свято-Георгіївській церкві 
на Польських фільварках у м. Кам’янці-Подільському, за свідченнями 
матеріалів парафіяльного літопису, схвалив чинний подільський архіє-
пископ Парфеній ще у січні 1905 р. У лютому того ж року був пропи-
саний статут Георгіївсько-Серафимівського братства і поданий у вста-
новленому порядку на затвердження15.
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29 квітня 1905 р. було завершено оформлення всіх установчих до-
кументів і 1 травня братство розпочало свою діяльність, про що було 
інформовано рапортом благочинного священника Чекана, а ним – прав-
лячого архієрея. На час заснування першочерговим завданням братства 
було надання благодійної допомоги малозабезпеченим учням із місь-
ких приходських училищ найнижчого ступеня16.

Як згадано вище, перед заснуванням братства укладався проект 
Статуту – основного нормативного документа, що був у той час типо-
вим. Він складався з 6 частин: 1) Мета і завдання братства; 2) Склад 
Братства; 3) Керування справами братства; 4) Кошти братства, спосіб 
їх зберігання і витрат; 5) Права і переваги братства: права, переваги та 
обов’язки братчиків і сестриць; 6) Братські книги та діловодство17.

Результати проведеної братством роботи висвітлювалися у річному 
звіті, який друкувався згодом на шпальтах журналу «Православная По-
долия» та включався до церковно-парафіяльного літопису18. 

Розглядаючи діяльність православних братств в цілому, можна 
констатувати, що вона здійснювалася за 4-ма основними напрямами: 
1) релігійно-просвітницький; 2) місіонерський; 3) благодійницький; 
4) церковно-благоустрійний.

У рамках релігійно-просвітницького напряму братства турбували-
ся про освіту дітей і дорослих на теренах парафії. Так, на утриманні 
Георгіївсько-Серафимівського братства перебувала створена у 1907 р. 
початкова школа для дітей з незаможних родин, на яку щороку витра-
чалися кошти з братської каси. Наприклад, за 1912/1913 братський рік 
на нужди школи було витрачено 160 руб. 35 коп.19

Найбільш малозабезпеченим парафіянам і місцевим мешканцям по-
чесними членами братства лікарем В. Александровичем та присяжним 
повіреним Л. Чекерським надавалися безоплатна медична допомога та 
юридичні консультації за наданими печатними записками з підписами 
«Ради» братства20.

Місіонерська діяльність для більшості братств була справою пер-
шочергової важливості. У цьому сенсі ключовим завданням виступала 
передусім протирозкольницька та протисектантська діяльність. У ме-
жах заходів, що їх проводило братство задля сприяння укріпленню пра-
вославної віри, серед населення парафії проводилися позабогослужбові 
співбесіди та духовно-моральні публічні читання, які сприяли підви-
щенню освітнього рівня прихожан. Попередження випадків переходів 
прихожан до інших конфесій описуються у Звітах братства за різні 
роки.

Важливим напрямом роботи православних братств була благодійна 
діяльність і Георгіївсько-Серафимівське братство не було виключен-
ням у цьому. Братчики на Різдвяні та Пасхальні свята робили пода-
рунки 30 найбіднішим сім’ям парафії. У цьому брали участь магазин 
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п. Журавльової-Вільчек, кондитерська та хлібопекарня І. Богданова 
та ін.21 

Разом із тим, щороку з братської каси витрачалися кошти на до-
помогу незаможним парафіянам, малозабезпеченим учням та школі22. 
Допомога братства розповсюджувалася не тільки на православних па-
рафіян, а й осіб інших віросповідань23.

Поряд із згаданим вище, православні братства брали участь у діяль-
ності, пов’язаній з благоустроєм храмів, прилеглих територій, підтри-
муванням порядку на кладовищах, допомогою малозабезпеченим прич-
там. До прикладу, з братського Звіту за 1909/1910 р. довідуємося, що 
братство завжди приділяло значну увагу парафіяльному храму. З каси 
виділено безвідсоткові кошти у сумі 500 руб. для проведення ремонту, 
оновлення хоругв, підтримання відомого у м. Кам’янці-Подільському 
церковного хору, який був повністю забезпечений необхідними нотами 
за рахунок братства. Разом із тим, навколо Свято-Георгіївської церкви 
братчиками був посаджений сквер із дерев та кущів, який невдовзі по-
чав приносити матеріальну вигоду від продажу трави24.

До братського звіту за 1912/1913 роки були внесені записи про те, 
що братство підтримує порядок біля поховань рідних та наближених до 
братства осіб на міському кладовищі25. 

Що стосується складу братства, то за статутом членами братства 
могли бути парафіяни обох статей православного віросповідання (чо-
ловіки від 18 років, жінки – 16). Бажаючі вступити до братства пові-
домляли про це настоятеля парафії та зараховувалися до його членів 
після погодження братської «Ради», про що робилися записи в окре-
мій братській книзі26. Поряд із цим слід зазначити, що до числа чле-
нів церковних братств могли входити особи різних соціальних станів. 
Із представників духовенства – митрополити, архієпископи, єпископи, 
ігумени, іноки, священники, а також світські особи – дворяни, міщани 
та селяни. Разом із тим, до братств вступали і жінки. Так, до числа 
найбільш активних членів Георгіївсько-Серафимівського братства, ві-
домості про яких зустрічаються на сторінках парафіяльного літопису, 
належали чинні і колишні місцеві архієреї – архієпископи Парфеній 
та Серафим, церковний настоятель Й. Сулковський, ктитор Серафи-
мівського приділу Георгіївської церкви дворянин М. Земичковський, 
дворянин Г. Раціборовський, єпархіальний архітектор С. Нюхалов, лі-
кар В. Александрович, присяжний повірений Л. Чекерський, приватний 
повірений О. Ушак-Куликовський, домогосподар Польських фільварків 
Й. Богданов, інспектор народних училищ А. Лошкарьов та ін.27

До складу братства входили як місцеві жителі, так і мешканці з 
віддалених від парафії територій – це ігуменя Браїлівського жіночо-
го монастиря Мелетіна, священник Мценскої тюремної церкви Орлов-
ської губернії В. Врублевський, поручик 34 піхотного Севського полку 
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Б. Сулковський, пані О. Г-ка з м. Одеси, Наталія Браїлівська з Черні-
гівської губернії та ін.28

Разом із тим, зі звіту братства за 1908/9-й братський рік довідуємо-
ся, що до його складу, окрім осіб православного віросповідання, вхо-
дили місцеві мешканці, які належали до інших конфесій. До прикладу, 
станом на 1909 р. у братстві перебувало 15 католиків, у т. ч. 1 ксьондз, 
1 лютеранин та 4 євреї, серед останніх виділяється власник книжкової 
крамниці Д. Лахманович, який безоплатно забезпечував книжками та 
навчальним приладдям як учнів Георгіївсько-Серафимівської братської 
початкової школи, так і малозабезпечених учнів міського та інших учи-
лищ29.

Справами братства керувала «Рада», яка складалася з голови, 4-х чле-
нів і 3-х кандидатів, та загальні збори членів братства. Головою «Ради» 
назначався настоятель парафії, а члени, які входили до складу «Ради», 
обиралися на загальних зборах та іменувалися «старшими братчиками 
та сестрицями». Разом із тим, обирався казначей та помічник30.

29 травня 1905 р. відбулося перше засідання Георгіївсько-Сера-
фимівського братства, на якому було обрано «Раду» з 10 членів, до 
складу якої увійшли Ф. Корчакевич, Я. Брарнецький, В. Богаєвський, 
Г. Сокальський, П. Літман, М. Власюк, Ю. Терлецька, С. Тренєва, Є. та 
П. Калиновські. Казначеєм обрано Й. Богданова, а діловодом – М. Ма-
зюкевича. Головою призначено настоятеля Свято-Георгіївської церкви 
Й. Сулковського31.

До кінця першого року свого існування братство нараховувало 
165 осіб (103 братчика та 62 сестриці). У подальшому кількість чле-
нів коливалася в залежності від вступу нових членів та їх вибуттям 
(у зв’язку зі смертю). Так, у 1913 р. у складі братства налічувалося 
304 члени32. 

Початком братського року вважався день храмового свята, у який 
здійснювався братський молебен. В один із наступних днів за місцевою 
традицією всі члени братства мали зібратися у храмі для участі в за-
упокійній літургії та панахиді за померлими членами братства. А після 
таких богослужінь влаштовувалися, зазвичай, загальні братські річні 
збори, на яких: а) перевірялася братська каса за прибутково-витратною 
книгою, правильність записів у якій засвідчувалася підписами голови, 
членів та казначея; б) обиралися нові або погоджувалися раніше обрані 
члени братської «Ради»; в) приймалися внески на наступний рік, які за-
писувалися в прибутково-витратну книгу; г) обговорювалися проблем-
ні питання та шляхи їх вирішення.

Так, до звіту за 1911/1912 братський рік внесено відомості про пе-
ревірку фінансової складової діяльності Георгіївсько-Серафимівського 
братства за головною та квитанційною книгами, а також за первинними 
документами. В результаті в частині прибутку від минулого братського 
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року залишилося на книжці і по векселях 1 тис. 55 руб; готівкою – 
2 руб. 75 коп. Надійшло братських внесків (випадкових і від продажу 
ювілейних листівок) 679 руб. 55 коп. та спеціальних пожертвувань на 
проведення ювілейних урочистостей 292 руб. 79 коп. Всього на залиш-
ку нараховувалося 2 тис. 30 руб. 8 коп. До витратних статей віднесе-
но 800 руб., виділених на фарбування храму до ювілею, а також на 
придбання даросушильниці, утримання хористів, школи, допомогу бід-
ним, малозабезпеченим учням, на утримання скверу, виписку книжок 
та журналів, виготовлення друкованих запрошень до пожертвувань та 
поштові витрати, ювілейних листівок, доплату за ювілейний стяг та 
оновлення братського стягу, на ювілейні та випадкові витрати 788 руб. 
8 коп. – разом 1 тис. 663 руб. 8 коп. Залишок на наступний братський 
рік (1912/1913) становив 367 руб., з них на книжці Ощадної каси при 
Казначействі – 310 руб. та 57 руб. готівкою. Прибутки і витрати сум 
записувалися і перевірялися своєчасно, всі підтверджуючі документи 
були в наявності та співпадали з відповідними записами головної та 
квитанційної книжок33.

Разом із тим, відповідно до статуту, окрім річних зборів братства, 
голова скликав за необхідності загальні братські збори (не менше ніж 
4 рази на рік) для обговорення важливих питань, які стосувалися інте-
ресів не тільки братства, а і парафії в цілому.

Також, відповідно до положень статуту, в першу неділю кожно-
го місяця проводилися чергові збори братської «Ради» для обговорен-
ня поточних питань, які стосувалися церковно-парафіяльного життя з 
числа завдань, поставлених перед братством. Збори «Ради» також мог-
ли проводитися в екстрених випадках, на яких могли бути присутні 
й інші члени братства з правом голосу. Рішення братських зборів за-
тверджувалися більшістю присутніх членів, а найважливіші постанови 
записувалися до братського щоденника. При рівності голосів перевага 
віддавалася рішенню, до якого схилявся голова «Ради». В подальшому 
ці рішення доводилися до всіх членів братства.

Грошові кошти братства складалися з: а) членських внесків; б) квар-
тового збору; в) грошових та матеріальних пожертвувань; г) оброчних 
статей та відсотки від капіталів. Всі накопичені речові пожертвування 
або продавалися, а вилучені кошти вносилися до братської каси, або 
роздавалися нужденним.

Розмір братських членських внесків визначався загальними збора-
ми братства і змінювався відповідно теж рішенням загальних зборів. 
Внески збиралися або на початку братського року на загальних збо-
рах братства, або здавалися старшому в селі братчику. Записи велися в 
братській книзі. Для попередження розкрадання частина зібраних вне-
сків для поточних витрат зберігалися у казначея в опечатаній скриньці, 
а інша частина здавалася в Державну ощадну касу або волость, при 
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цьому залишок переводився в державні відсоткові вклади. Збір коштів 
у братську кварту відбувався у встановлені дні34.

Так, по відкритті братства 29 травня 1905 р. на рахунок Георгіїв-
сько-Серафимівського братства стали надходити грошові пожертвуван-
ня від осіб, які побажали у нього вступити. Зокрема, від владики Пар-
фенія, як від довічного члена братства, надійшли кошти у сумі 25 руб., 
окрім цього тоді ж зібрано 141 р. 25 коп. коштів, з яких 136 руб. 25 коп. 
було внесено до казначейства як основний статутний капітал35. 

Вже у 1912/1913 братському році на рахунок братства надійшло 
внесків 427 руб. 22 коп., відсотків 9 руб. 16 коп. та 35 руб. 35 коп. різ-
них надходжень. З них 70 руб. було внесено на ощадкнижку і витраче-
но на утримання школи 160 руб. 35 коп., на доплату хористам 108 руб., 
видано незаможним 95 руб. 50 коп., на підтримання скверу – 16 руб. 
25 коп., на бібліотеку – 26 руб. 6 коп, випадкові витрати склали 46 руб. 
40 коп., всього: 452 руб. 50 коп.36

Братські кошти витрачалися з погодження «Ради». Також, членам 
братства вони могли видаватися як безвідсоткова позичка, або під не-
значні відсотки. У виключних випадках таку позичку могли отримати 
і особи, які не були членами братства, але за умови поручительства не 
менше 2-х братчиків, які мали особисте незаставлене майно. Особам, 
які потрапили в скрутне становище не з своєї вини, могли видаватися 
неповоротні позички37.

Що ж стосується прав та обов’язків, то у статуті сказано, що цер-
ковно-приходські братства мають право на придбання нерухомого май-
на шляхом дарчих записів, купівлі та іншими законними способами, 
заключати контракти, здавати в оренду свою нерухомість, відкривати 
бібліотеки-читальні, купувати сільськогосподарську техніку та насіння, 
влаштовувати читання, які б сприяли культурному розвитку населення, 
в межах закону користуватися правом юридичної особи з придбання чи 
відчуження майна.

Так, із братської звітності відомо, що немало значимою заслугою 
братства було заохочення парафіян до читання різноманітної націона-
лістичної літератури. За декілька років стараннями братства у парафії 
утворилася чимала бібліотека за кількістю і якістю книг, завідувачем 
якої був церковний староста Бурковський. Всі книги, що надходили до 
бібліотеки своєчасно, піддавалися оправі. Значне поповнення бібліо-
теки надійшло після смерті сестриці М. Ждан-Пушкіної, яка заповіла 
братству велику кількість книжок і журналів релігійно-морального та 
націоналістичного напрямку38. 

За загальним законом для церковно-парафіяльних братств його 
члени нагороджувалися медаллю з зображенням на лицьовій стороні 
хреста з надписом «Цим перемагай», а на зворотній – «Благословіння 
члену братства».
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Члени братства при житті користувалися правом стояння у храмі з 
запаленою у руках свічкою, а після смерті – правом урочистого похо-
вання в присутності всіх членів братства; під час хресних ходів носили 
хрест, ікони і хоругви. Члени братства були зобов’язані з’являтися на 
загальні братські збори за запрошенням голови та підпорядковуватися 
їхнім постановам і «Раді» братства. За несхвальну поведінку і вчинки, 
супротивні православній вірі та руській народності, члени виключали-
ся з братства загальними зборами39.

Якщо говорити про братське діловодство, то за статутом Братська 
«Рада» мала б вести 3 книжки: а) братську книжку; б) пом’яник живих 
та померлих членів братства та жертводавців; в) братський щоденник.

Братська книжка поділялася на 2 частини. До 1-ї заносилися такі 
відомості: ім’я, по батькові і прізвище кожного члена братства, вік, дата 
вступу до братства, місце проживання, відомості про щорічну оплату 
членських внесків та вибуття з членів із зазначенням причин. 2-га при-
бутково-витратна частина поділялася на 3 категорії – готівкові кошти, 
речові пожертви, відсоткові папери. В пом’яник вписувалися імена всіх 
живих і померлих членів братства та жертводавців. Братський щоденник 
слугував для нотатків питань, рішень та постанов братських зборів40. 

Одночасно з дорослим, існувало і дитяче братство з власним окре-
мим статутом, положення якого полягали у наступному: 1) діти – члени 
братства зобов’язані в усі недільні та святкові дні відвідувати церковні 
богослужіння; 2) не менше ніж 2 рази на рік сповідатися та причаща-
тися св. Таїн; 3) понад усе любити святу віру і Церкву Православну та 
ніколи її не зраджувати; 4) у храмі Божому вести себе пристойно та 
співати зі всіма присутніми; 5) знати всі основні молитви та молитися 
вдома вранці та ввечері; 6) не приступати до вживання їжі без хресного 
знамення; 7) ніколи не обманювати; 8) уникати бійок і сварок; 9) ні-
коли не вимовляти лайливих слів; 10) перебуваючи у школі, сумлінно 
вчитися; 11) не цуратися самих бідних дітей і при можливості допома-
гати їм; 12) виявляти повагу і дружелюбність до дітей іншої віри, але 
свою ніколи не зраджувати; 13) ніколи не знущатися над тваринами; 
14) не руйнувати пташині гнізда41.

Точну дату припинення існування Георгіївсько-Серафимівського 
братства встановити не вдалося. У парафіяльному літописі останній 
братський звіт датується 1913 роком. Тут же знаходимо відомості про 
те, що через початок Першої світової війни 13 липня 1914 р. була про-
голошена мобілізація і в подальші дні багато кам’янчан та духовенства 
залишили місто42. В загальному ж масштабі відправною точкою при-
пинення існування таких товариств став переворот 1917 р., оскільки 
декретом «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви» 
від 5 лютого 1918 р. всі релігійні утворення були позбавлені права 
юридичної особи, а відтак – права власності.
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Отже, основним завданням братств, як і у минулі часи, була перш 
за все охорона віросповідання та попередження переходу парафіян до 
інших конфесій, хоча до членів подільського Георгіївсько-Серафимів-
ського братства належали, поряд із православними, католики, євреї та 
лютерани. Разом із тим, створювані братства опікувалися храмами, 
кладовищами та церковно-парафіяльними будівлями, займалися при-
дбанням та поширенням серед парафіян книжок, брошур і журналів 
релігійно-морального змісту та інших корисних видань, брали участь 
у створенні і підтримували церковні хори та займалися впроваджен-
ням у храмах практики загального співу, вишукували засоби та кош-
ти на відкриття та підтримку церковно-парафіяльних шкіл, надавали 
грошову допомогу для продовження освіти найбільш обдарованим 
учням, які закінчили початкові парафіяльні школи, облаштовували 
читальні та бібліотеки, лікарні, притулки, надавали матеріальну до-
помогу та моральну підтримку злиденним і потерпілим від нещасних 
випадків тощо.

Таким чином, можна константувати, що церковні братства були 
специфічними центрами зв’язку мирських і духовних колоцерковних 
справ. Завдяки статусу юридичної особи, вони могли впливати на знач-
но більшу територію ніж парафія. Роль братств у суспільному житті 
на початку XX ст. постійно зростала, оскільки до їх складу входили 
представники вищої церковної ієрархії і діячі різних сфер професій-
ної діяльності – освіти, медицини, юриспруденції, культури. Братства 
фінансово підтримували економічну, просвітницьку, релігійну та іншу 
діяльності. Це давало можливість братнім організаціям здійснювати 
окрему опікунську програму. Таким чином, братства історично вини-
кли як колоцерковні організації, але поступово перетворювалися в на-
родні об’єднання, покликані захищати інтереси православ’я в регіоні та 
здійснювати благодійні програми. 
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The history of the formation and activity of the Orthodox church and parish 
brotherhoods of Podillya Region at the beginning of 20th century is covered on 
the example of the George and Seraphim Brotherhood of the St. George’s Church 
in Kamiyanets-Podilskyi City according to the documents of «Podillya Spiritual 
Consistory (1795–1920)» (f. 315) fund, which is stored in the State Archives of 
Khmelnytskyi Region.
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