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Конфесійне життя Уманського повіту             
Київської губернії (кінець ХVІІІ – початок 
ХХ ст.): новітня українська історіографія 
 
У статті досліджується вивчення проблеми релігійного життя Уманського повіту Київської 

губернії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) в українській історіографії з другої половини ХХ століття. 
 
In the article the state of the problem of the confession life in Uman povit of Kyiv huberniya (the end of the 

XVIII – the beginning of the XX century) in the Ukrainian historiography of the second half of XX century is 
researched. 

Скус Ольга Володимирівна (1978 р.н.), викладач кафедри історії України 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. У 1999 р. 
закінчила Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини за 
спеціальністю вчитель початкових класів; пізніше в Кіровоградському державному 
педагогічному університеті ім. В.Винниченка на історичному факультеті отримала 
другу вищу освіту. Назва дисертаційного дослідження: “Конфесійний вимір 
регіонального розвитку Правобережної України (на прикладі Уманського повіту 
Київської губернії у період 1793 -1917 рр.)”. 

Проблема дослідження конфесійної історії все 
частіше стає об’єктом наукових досліджень 
вітчизняних дослідників. Зацікавленість науковців 
викликає розвиток конфесійного життя на 
регіональному рівні. Такі наукові розробки дають 
змогу краще простежити регіональну специфіку 
конфесій. В даному випадку малодослідженим 
залишається релігійне життя Уманщини, яке 
представляє значну палітру існування різних 
конфесійних груп. Так історично склалося, що 
поряд з українським народом співіснували 
представники інших народностей, і, відповідно, це 
мало свій вплив на формування конфесійного 
складу населення. 

На жаль, до сьогодні зазначена проблематика 
залишається вивченою недостатньо. І це при 
тому, що історіографія робіт, які тією чи іншою 
мірою стосуються конфесійного життя 
Правобережної України, є досить широкою. 

Умовно її можна поділити на три напрямки: 
  роботи, які висвітлюють переважно 

загальну проблематику, але містять 
інформацію з історії релігійного життя 
регіону; 

  праці, основна увага в яких приділена 
різноманітним аспектам безпосередньо 
історії конфесій в даному регіоні; 

  дослідження з конфесійної історії даного 
регіону. 

Кожен з цих напрямків має свої специфічні 
риси. Вплив держави, соціально-економічних умов, 
суттєвих змін релігійного мислення – все це 
знайшло відображення в історіографічному процесі. 

Автори, які писали до кінця 20-х рр. ХХ ст., 
були людьми релігійними, і цей факт вплинув на 
зміст, характер та висновки їх робіт. І додамо, 
що ці праці не висвітлювали релігійну 
спрямованість дослідника.  
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Характерною рисою історіографії кінця 1920
-х – кінця 1980-х рр., присвяченої історії 
конфесійних осередків у Російській імперії, була 
ідеологізація суспільства.  

Кінець 80-х – початок 90-х років ХХ ст. в 
розвитку історіографії проблеми конфесійного 
життя Уманщини був зумовлений двома 
подіями – “перебудовами в суспільстві” і 
відзначенням 1000-річчя хрещення Русі. 
Невдовзі з’явився інтерес до конфесійної історії 
завдяки пожвавленню загального інтересу до 
минулого України, пов’язаного з 
проголошенням її незалежності. Зміни в 
суспільній свідомості в напрямі “повернення до 
Бога” стали причиною зменшення кількості 
робіт в атеїстичному напрямку. 

Значне розширення можливостей 
друкуватись, пов’язане з появою чисельних 
часописів, збірок наукових праць, матеріалів 
конференцій, круглих столів у поєднанні зі 
зростанням інтересу до історії конфесій 
призвело до появи низки наукових публікацій із 
зазначеної тематики. Але більшість дослідників 
не приділяють належної уваги з’ясуванню та 
висвітленню особливостей конфесійного життя 
осередків ні Правобережної України, а ні тим 
більше Уманщини. 

Поряд зі статтями та тезами в останнє 
десятиліття ХХ ст. вийшла з друку змістовна 
монографія О.П.Крижанівського [1], в якій на 
широкій документальній основі досліджується 
місце церковної економіки у соціально-
економічному розвитку Правобережної України 
ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. Головна увага 
приділена зростанню церковного 
землеволодіння на Правобережжі у ХVІІІ ст., 
формам і методам господарювання в церковних 
маєтках, структурі церковних доходів, 
проведенню секуляризації церкви в 40-х роках 
ХІХ ст. та її соціально-економічним наслідкам. 

Подією в історіографії стало видання в Києві 
“Історії релігії в Україні” у 10-ти томах. 
Авторам в цілому вдалося логічно, головним 
чином, на рівні узагальнень, змалювати 
релігійну ситуацію на українських землях.  

На особливу увагу заслуговують розділи 
третього тому “Православ’я в Україні” за 
редакцією А. Колодного і В. Климова [2], яким 
вдалося повністю розкрити суть поглинання 
Української церкви Московським патріархатом і 
особливості утвердження російського 
самодержавства на території України в ХІХ – 
початку ХХ століття. Четвертий том 
“Католицизм” за редакцією П. Яроцького [3] 
містить трактування таких процесів і подій, як 
самодержавна політика ліквідації уніатської 
церкви в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст., 
уніфікація і зросійщення церковно-релігійного 
життя на українських землях, які після поділів 

Польщі відійшли до Російської імперії, зокрема 
Уманщина. Зацікавленість викликає п’ятий том 
“Історії релігії в Україні” – “Протестантизм” [4]. 
Автори окреслюють передумови євангельського 
пробудження в Україні у другій половині ХІХ 
ст., яке виникло внаслідок особливостей 
заселення специфічним етносоціальними 
складом населення України. 

Активізація в Україні досліджень з 
регіональної історії знайшла вияв у появі низки 
досліджень науковців з різних аспектів історії 
конфесійних осередків на Правобережній 
Україні, в інших регіонах: В.С. Перерви [5], 
П.Я. Слобо-дянюка [6], Н.Г. Стоколос [7], 
С.В. Таранця [8], І.Я. Скочиляса, І.І. Лимана, 
Ю.Ю. Маринов-ського Це дає можливість для 
більш точного визначення рівня специфічності 
процесів і подій конфесійного життя Уманщини. 

Розглянемо деякі праці вищезгаданих 
дослідників. На високу оцінку заслуговує праця 
І. Скочиляса з дослідження генеральної 
візитаційної документації Київської унійної 
митрополії XVІІ-XVІІІ століть: Львівсько-
Галицько-Кам’янецька єпархія, до якої належало 
Уманське намісництво [9]. Автор розкриває 
нове бачення важливості релігійного фактора в 
історії України, яке частково пояснює механізми 
і масштаби її регіоналізації та поділ на окремі 
кола. Протоколи генеральних візитацій становлять 
цінну джерельну базу для вивчення різноманітних 
аспектів історії уніатської церкви та території 
України поряд з іншими гілками християнства. 

Неможливо залишити поза увагою 
монографію І.І. Лимана, в якій розглядаються 
умови, тенденції та результати розвитку 
православної церкви на Півдні України в 1775-
1861 рр. у контексті створення правового поля 
вищими органами влади Російської імперії. 
Особлива увага приділена аналізу тих проблем 
церковного життя, нормативному регулюванню 
яких державою приділялась першочергово: 
формуванню системи управління православною 
церквою; змінам церковно-адміністративного 
устрою; обов’язкам підлеглих духовного 
відомства; структурі, соціальному статусу, 
матеріальному забезпеченню груп 
православного духовенства [10]. 

Однією з цікавих робіт є книга О.В. Спінул і 
О.А. Чиркової [11]. У книзі висвітлено проблеми 
організації системи управління в Київській 
митрополії, проводиться аналіз особливостей 
київської структури і реформування її на зразок 
російського єпархіального управління, 
розкривається процес перетворення церкви на 
державну установу з щільною регламентацією, 
структуризацією та централізацією апарату 
управління. 

Потрібно відзначити рукопис Я.М. Кочережка 
[12], який намагався узагальнити і 
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конкретизувати картину конфесійних осередків 
Уманського повіту в ХІХ ст. На жаль, короткий 
реєстр церков і монастирів Умані не містить 
підкріплення історичними фактами, 
документами, а складений на основі спогадів 
жителів міста. 

Одним із державних заідеологізованих 
замовлень є серія “Історія міст і сіл Української 
РСР” [13]. Публікація містить помилки, 
перекручування фактів і подій, пропуск цілих 
хронологічних періодів в історії населених 
пунктів, зокрема Уманщини (том “Черкаська 
область”). Ця праця базувалася на обмеженій 
джерельній основі. Не є секретом те, що 
накладена була повна заборона на публічні 
дослідження і науковий інтерес до таких 
проблем, як козаччина, родовід, конфесійне 
життя, голодомори, репресії. І це є правдою, в 
тому числі і ревізія історії на державному рівні з 
нормуванням і дозуванням вигідної інформації. 

Неможливо залишити поза увагою працю 
Ю.Ю. Мариновського [14], присвячену 
православним монастирям, які колись мали своє 
розташування на терені сучасної Черкаської 
області. Він намагався ввести до наукового обігу 
документи, пов’язані з кожним монастирем. 
Перу цього ж автора належить також історико-
краєзнавчий альманах, який містить документи і 
матеріали з історії євреїв на Черкащині з 
початку ХІХ ст. до 60-х рр. ХХ ст. [15].  

Стосовно вивчення історії релігійного життя 
Уманщини в цілому або ж окремих її аспектів, 
варто відзначити, що на цій ниві переважна 
більшість робіт створена науковцями 
Уманщини.  

Окремі моменти конфесійного життя 
зустрічаємо на сторінках монографії, 
присвяченій історії Уманщини з найдавніших 
часів до 60-х років ХХ ст. [16]. Однак 
конфесійне життя в ній досліджується на 
загальноісторичних джерелах і викладений 
матеріал не вичерпує всієї глибини проблеми. 

Яскравим прикладом висвітлення релігійного 
життя Уманщини є ціла низка статей 
Т.В. Кузнець [17]. У статті “Православний клір 
Уманщини в середині ХІХ ст.” дослідниця 

вперше піддала аналізу матеріали двох ревізій 
православного кліру Уманщини, ввела до 
наукового обігу цифровий матеріал, який ще не 
досліджувався. В наступних публікаціях 
досліджується православне духовенство 
Уманського повіту за матеріалами “Киевских 
епархиальных ведомостей” як частина духовної 
еліти народу і виокремлення духовних осіб, які 
лишили по собі сталу пам’ять в історії 
Уманщини. Предметом наукової розвідки  
автора є аналіз міжконфесійних трансформацій 
православ’я та уніатства на Уманщині в другій 
половині ХVІІІ ст., з’ясування умов переходу 
одних і тих же приходів в унію, а потім 
повернення в лоно православної церкви. 

Що стосується групи робіт, не присвячених 
конфесіям, але таких, що містять деяку 
інформацію стосовно релігійної історії 
Уманщини, то посилений інтерес дослідників до 
соціально-економічної минувшини регіону 
зумовив звернення до вивчення конфесійного 
минулого переважно саме в цьому контексті. 

З поміж спеціальних регіональних 
досліджень слід відзначити публікації В. Чорно-
миза [18], в яких автор особливу увагу приділяє 
аналізу соціально-економічного становища 
євреїв Умані досліджуваного періоду. Зокрема, 
автор висвітлює історію функціонування 
синагог, молитовних будинків і єврейських шкіл 
міста. 

Торкаються проблем історії конфесійного 
життя на Уманщині у своїй праці І.І.Кривошея, 
В.В.Кривошея, І.В.Близнюк [22]. В ній 
наводяться приклади, які характеризують 
тенденцію станового переплетіння духовенства 
та дворянства (шляхетства), їхні стосунки, 
причини конфліктів у випадку власності на 
землю, що належить церкві. Безумовну цінність 
становлять описи документів другої половини 
ХVІІІ ст. про дарування землеволодінь на 
Уманщині. 

Отже, праці з конфесійної історії Уманщини 
дореволюційного періоду досить різні за своїм 
науковим рівнем, достовірністю наведеної в них 
інформації, вони в абсолютній більшості 
стосуються локальних проблем, тоді як 
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