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Наталя ШКОДА, Ірина ФРАЙТЕР 
 (Маріуполь, Україна) 

 
СКЛАД ВІЙСЬКОВОГО ДУХОВЕНСТВА ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ  

ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII – СЕРЕДИНИ XIX ст. 
 

Актуальність. Південь України тривалий час посідав особливе місце в 
геополітичних планах уряду Російської імперії, що обумовило наявність тут великої 
кількості військових формувань, в яких важливі душпастирські обов’язки виконували 
представники військового духовенства. Важливо комплексно досліджувати діяльність 
священиків різноманітних збройних формувань на Півдні України в останній чверті 
XVIII ст. з метою урахування в сучасних умовах позитивного та негативного досвіду 
цієї діяльності.  

Метою нашої публікації є дослідження складу військового духовенства на Півдні 
України в останній чверті XVIII ст. – середині XIX ст. 

Після ліквідації Нової Січі склад військового духовенства на Півдні України 
динамічно змінювався відповідно до змін геополітичної ситуації, місця регіону в 
зовнішньо- та внутрішньополітичних планах Петербурга, нововведень, яких зазнавало 
військове відомство імперії в цілому тощо. 

У 1775 р. частина духовних осіб пішла за кордон із запорожцями, які не бачили 
свого майбутнього в Російській імперії; інші ж, принаймні на певний час, залишились 
при своїх парафіянах на Півдні, хоча самі ці парафіяни входили вже до складу не 
Війська Запорозького, а інших збройних формувань або ж були тепер цивільними 
особами. У 1775 р. Новоросійський губернатор М. Муромцев розпорядився 
влаштувати на вчорашніх козацьких землях поселенні пікінерські полки, причому в 
кожному влаштованому населеному пункті мав бути свій священик [2, 18]. 

На півдні України існували грецькі військові одиниці із грецьким духовенством при 
них. Імперська влада продовжувала, із певним корегуванням, політику спирання на 
етнічні збройні формування, виявом якої за часів Запорозьких Вольностей було 
створення Нової Сербії та Слов’яносербії [1, 96]. 

Російська влада продовжує використовувати козацькі війська на півдні України і 
після ліквідації Нової Січі, що було складовою її імперської політики [2, 83]. 
Першопричиною такої політики було бажання уряду зміцнити свої сили в регіоні через 
залучення мешканців колишніх Запорозьких Вольностей і переселенців до співпраці та 
краще підготувати збройні сили до чергової війни з Османською імперією, спираючись 
на досвід війни попередньої. 
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На півдні України в останній чверті XVIII ст. – на початку XIX ст. було сформовано 
низку козацьких військ. На відміну від Війська Запорозького Низового, тепер 
сповідання православ’я вже не було необхідною умовою для входження до лав цих 
козацьких формувань. До козацтва включають старообрядців [4, 19]. Створюється 
козацьке військо з кримських татар (1784–1796 рр.) і ногайців (1801–1804) [1, 125]. 
Впроваджувалась державна політика певних поступок у позиціях православ’я в 
інтересах залюднення південноукраїнського регіону. 

Церковні традиції запорозького козацтва частково були відроджені в 
Чорноморському козацькому війську, яке було утворене на початку 1788 р. і 
перебувало на південноукраїнських землях до переселення на Кубань, розпочатого в 
1792 р. Призначення духовних осіб до Чорноморського козацького війська значною 
мірою відповідало традиції, що існувала за часів Запорозьких Вольностей [3, 149]. 
Йдеться, зокрема, про виборність духовних осіб самим козацтвом і про приналежність 
представників чорноморського духовенства до колишніх запорожців або їхніх родин. 

На 3 роки раніше за Чорноморське козацтво було створено Бузьке козацьке 
військо, яке вже 1787 р. увійшло до складу Катеринославського козацького війська під 
назвою Бузького полку, а в 1796 р. через ліквідацію Катеринославського козацького 
війська, як окреме іррегулярне формування, було підпорядковане Чорноморському 
адміралтейському правлінню. 1797 р. бузькі козаки були розформовані. Указом від 
8 травня 1803 р. через загострення стосунків з Османською імперією Бузьке військо 
було відновлене й проіснувало до 1817 р. [5, 43]. 

При заповненні священицьких вакансій у населених пунктах Бузького козацького 
війська зберігалась традиційна для козацьких військ виборність. У разі незадоволення 
діючим священиком громада козацької станиці зверталась до духовної та світської 
влади із скаргою і проханням про переміщення небажаної духовної особи [6, 55]. 
Вихідці з Бузького козацького війська, переходячи у духовне відомство, заповнювали 
вакансії при храмах як самого цього війська, так і інших збройних формувань регіону. 
Для цього вони спочатку мали одержати від військової канцелярії свідоцтва про 
звільнення [6, 54]. 

Останнім із козацьких військ, створених у рамках досліджуваного нами періоду, 
стало Азовське козацьке військо. Призначення духовних осіб до цього козацького 
війська теж відповідало традиції часів Запорозьких Вольностей [3, 149]. 

Слов’янська та Херсонська єпархії невдовзі після створення поповнювали лави 
флотського духовенства. Духовні особи вибір духовної влади сприймали без 
ентузіазму, намагались уникнути направлення на флот. 

У досліджуваний період важливою складовою збройних сил, розміщених на 
території Південної України, були полки регулярних військ, при яких служили полкові 
священики. Саме єпархіальні архієреї та консисторії на вимогу військових командирів 
призначали до полків духовних осіб на відповідні вакансії. На практиці часто 
виявлялося, що ні вільних, ні бажаючих іти у військове духовенство священиків у 
єпархії не було. Частиною військового духовенства півдня України було духовенство 
Нової Дніпровської лінії (фортець, наприклад, Олександрівської фортеці). 
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Отже, строкатий склад військових формувань, розміщених на Півдні України, 
зумовив неоднорідність військового духовенства (неоднорідність як за статусом, так і 
за порядком призначення та підпорядкованістю). Серед духовенства, яке «окормляло» 
військових на півдні України в цей період, були духовні особи, що служили при 
козацьких військах, фортецях, на флоті, у полках, при військових шпиталях, 
військових, адміралтейських поселеннях, у військових навчальних закладах тощо. 
Зберігалась практика «окормлення» деяких військових формувань регіону іноземними 
духовними особами, які не були висвячені архієреями Російської імперії. Мала місце 
як соціальна мобільність усередині військового духовенства, так і практика 
переміщення зі складу військового до парафіяльного духовенства і чернецтва 
монастирів і навпаки.  

ЛІТЕРАТУРА 
1. Грибовський В.В. Запорожці і ногайці в контексті Великого. Козацька спадщина: 

Альманах Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту 
козацтва Інституту історії України НАН Укравїни. Нікополь-Запоріжжя, 2005. Вип. 1. 
С. 95–131. 

2. Котков В. Военное духовенство России. Страницы истории. СПб., 2003. 214 с. 
3. Кузьмук О.С . «Козацьке благочестя»: Військо Запорозьке Низове і київські 

чоловічі монастирі в ХУІІ–ХУІІІ ст.: еволюція взаємовідносин. К.: ВД «Стилос», 2006, 
228 с. 

4. Ложешник А. Бунчукові та значкові товариші у козацьких військах Південної 
України (кінець XVIII – початок XIX ст.). Чорноморська минувшина: Записки Відділу 
історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва при 
Інституті історії України НАН України. Одеса, 2010. Вип. 5. С. 13–26. 

5. Мандрика М. Останні часи Січі Запорозької і початок козацького війська 
Чорноморського. К.: Знання, 1969. 64 с. 

6. Молдавський Р. Фортеці Дніпровської лінії. Пам’ятки України: історія та 
культура. К., 2007. № 2. С. 52–57. 

 
Марія ЯРУШАК, Микола ГАЛІВ 

(Дрогобич, Україна) 
 

РЕПРЕСІЇ ПРОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДРОГОБИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(1946–1947 рр.) 

 
Дослідження участі молоді західних земель України в українському визвольному 

русі має уже доволі рясну історіографію, представлену насамперед працями О. Іщука 
(інколи у співавторстві з Н. Ніколаєвою). Значний наративно-фактологічний матеріал 
представлено у монографії цього ж автора «Молодіжні організації ОУН (1939–
1955 рр.)» [5]. Слід відзначити й монографію В. Кульчицького, присвячену виховній 
роботі з західноукраїнською молоддю [6]. Участь студентства Львова у визвольному 
русі 1944–1953 рр. дослідив Р. Генега [2]. Деякі аспекти участі учнів та студентів 


