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QUARTER OF THE XVIII–XIX CENTURIES
This article investigates the formation of ethno – religious map of Katerinoslav region
during the last quarter of the XVIII–XIX centuries, consist of different ethnic groups,
representatives of various religious groups settled this land. Current article lights speciB
ficity of religious life.
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ПРАВОСЛАВНІ СЕКТИ ДУХОВНОГО ХРИСТИЯНСТВА
В КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ:
ПЕРШИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ
Розглянуто перший етап розвитку православних сект духовного християнства.
Автором проаналізовані чинники, що впливали на виникнення, поширення та
соціальний склад духовних християн у межах в Катеринославській губернії в кінці
ХVІІІ – на початку ХХ ст.
Ключові слова: духовні християни, секта, Православна церква.

У зв’язку із зростанням наукового інтересу до історії церкви в Україні
та релігійної культури в її різноманітних проявах, вбачається актуальним є
ретроспективне дослідження феномену духовного християнства, яке
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виступало невід’ємною частиною релігійного життя українського народу
в кінці XVIII – на початку XX ст.
Історіографія означеної проблеми має певну специфіку, оскільки праці,
в яких в основному відображене офіційне ставлення російської та
радянської держав до православних сект духовного християнства, були
значною мірою ідеологізовані. Історіографію проблеми умовно можна
розділити на 3 основні напрями: 1) охоронноBправославний; 2) марксистB
ський; 3) демократичний.
Перший напрям, «охоронноBправославний», презентований працями
апологетів привілейованого становища Православної церкви (РПЦ) у
Російській імперії (М. Рєутського1 , П. Мілюкова2 , Т. Буткевича3 , А. УшинB
ського4 , І. Айвазова5 та ін.).
Ці дослідники зібрали й ввели до наукового обігу значний масив
документальних джерел, охопили широке коло проблем, що торкалися
причин виникнення та динаміки розповсюдження православних сект дуB
ховного християнства серед православного населення Російської імперії.
Автори аналізували характерні риси та особливості релігійного культу,
відносини з Православною церквою та державою. Ці матеріали у подальB
шому спрямовували діяльність священиків та місцевої влади у роботі з
представниками інших релігій. Специфіка основної діяльності та конB
серватизм цих дослідників (чиновники, керівники боротьби з сектантB
ством) вплинули на їхні оцінки і висновки. До духовних християн вони
використовували термін «містичне сектантство» та розглядали його як
шкідливе явище.
Другий напрям представлений роботами радянських авторів (В. БончB
Бруєвича6 , Н. Нікольського7 , О. Клібанова8 та ін.). Він характеризується
увагою дослідників на соціальних та політичних аспектах розвитку
протестантизму: причини появи, соціальному складу віруючих, суспільноB
політичних поглядах, тощо. Суттєвим недоліком праць був спрощений
підхід до аналізу православних сект духовного християнства. ПротесB
тантизм розглядався як явище виключно соціальне. Автори проводили
прямі зв’язки між соціальним та релігійним, що певною мірою обумовило
надмірну політизованість зроблених висновків.
Представники третього напрямку історіографії (В. ЯсевичBБородаєвB
ська9 , А. Пругавін10 , М. Грушевський11 та ін.), вдавалися до оцінки різних
аспектів історії сектантства у контексті права «свободи совісті» для кожної
людини. Для їх досліджень характерним є намагання висвітлити духовне
християнство як багатогранне, складне й, разом з тим, закономірне соціоB
культурне явище в житті населення півдня України другої половини XIX ст.
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Ці традиції демократичного напрямку в галузі дослідження правоB
славних сект духовного християнства були поновлені сучасною історіоB
графією. Увагу російських науковців А. Еткінда12 та А. Панченко13 приB
вернули релігійні общини христовірів і скопців. Проте для вивчення
специфіки цих напрямків на теренах України праці вказаних авторів є не
достатньо інформативними. Українські дослідники В. Потоцький14 ,
Т. Нагорна15 , Л. Шугаєва16 та ін. привертали увагу до особливості соціальB
ної практики та релігійних вірувань общини духовних християн. Окремо
слід виділити дослідження Л. Шугаєвої, яка намагалася поєднати
історичний аспект розвитку общин з аналізом їх віровчення.
Розгляд історіографії показав, що існує ряд аспектів, які сприймаються всіма
дослідниками як визначальні. А саме: проблема розповсюдження духовного
християнства серед православного населення, соціальний статус сектантів,
характер їхніх стосунків з офіційною церквою і Російською державою.
Існує ряд проблем у дослідженні духовного християнства, які або ще
не мають комплексного висвітлення, або тільки означені пунктиром, а
саме, трактування терміну «духовне християнство», регіональні особB
ливості розвитку духовного християнства, еволюція державної політики
та законодавства у зв’язку з формуванням віросповідної політики;
формування, характер, основні напрямки громадської думки щодо
духовного християнства; внутрішня організація сект; систематизація
вчення; богослужебний культу та обряди тощо. Все вище сказане і
спонукало автора до самостійного дослідження.
Метою роботи є аналіз першого етапу розвитку православних сект
духовного християнства, чинників, що впливали на виникнення, поширення
та соціальний склад сект у межах Катеринославської губернії в кінці ХVІІІ –
на початку ХХ ст. Об’єктом дослідження є протестантизм в Україні в кінці
ХVІІІ – на початку ХХ ст. Предметом є процес становлення православних
сект духовного християнства (христовірів, скопців) на території КатериB
нославської губернії впродовж зазначеного хронологічного періоду.
Хронологічні рамки роботи охоплюють кінець ХVІІІ – початок ХХ ст. Обраний
період пов’язаний з розширенням ареалу проживання зазначених
релігійних общин в Україні та має політичні, соціальні, законодавчі та
церковні підстави. Географічні межі роботи зумовлені як напрямками
соціально B економічної політики російського уряду, так і специфікою
регіону, який характеризується яскравою конфесійною картою та охоплює
Катеринославську губернію.
У роботі використовується термін «сектантство» у зв’язку з тим, що в
Російській імперії протестантські й інші релігійні утворення, які відрізнялися
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від основних релігій, кваліфікувалися як сектантські в офіційній літературі
й на офіційному рівні.
У XVII–XVIII ст. соціальноBполітичні та економічні суперечності в РосійB
ській імперії призвели до відокремлення від православ’я цілого ряду груп
населення, в результаті чого були створені нові релігійні організації, які
протиставляли православному віровченню сповідання віри в «Дусі й Істині».
У сучасній історіографії ці християни об’єднуються терміном «духовні
християни»17 . Це поняття зазнавало трансформації. У своїх роботах БончB
Бруєвич використовував термін «духовні християни» до молокан18 . І. МаB
лахова B до христовірів, скопців, молокан, духоборів19 . А. Клібанов виділяв
христовірів, скопців, духоборів, молокан в одну групу, хоча не вживав до
них терміну «духовні християни»20 . В пізніх роботах А. Клібанов викоB
ристовував цей термін відносно духоборів та молокан. В узагальнюючій
роботі «Історія релігії в Україні»21 , в якій було зроблено спробу класиB
фікувати православні секти, зустрічається термін «містичне та раціоB
налістичне християнство», доцільність використання якого залишається
дискусійним.
Отже, термін «духовне християнство» характеризується неодноB
значністю у трактуванні, а його використання є компромісом сучасної та
радянської історіографій.
Духовне християнство – спільна назва віруючих, що виділилися з
Православної церкви протягом XVII–ХІХ ст. (а саме: скопці, христовіри,
духобори, молокани, підгорівці, федосіївці), для яких характерне
алегоричне тлумачення Біблії, заперечення складної церковної обряB
довості, близькість до народної традиції. Духовне християнство не було
сталим явищем, воно еволюціонувало та мало визначені етапами розвитку.
Хронологічно першими в XVII ст. виникає секта христовірів, яка швидко
набуває популярності серед сільського населення. Самі віруючі називали
себе послідовниками «віри Христової», тобто христовірами22 , а в офіційних
документах до секти використовували термін «хлисти». Таку назву вони
отримали від православного духовенства, яке стверджувало, що під час
релігійних ритуалів христовіри практикували самокатування, як засіб
збудження стану духовного екстазу.
Засновником секти вважається Данило Филипович, мешканець КоB
стромської губернії23 , який визначив принципи життя віруючих: забороняB
лось вживати спиртні напої, їсти м’ясо, яйця, молоко, одружуватись, мати
дітей 24 . Моральний стан «братів та сестер» жорстко контролювався. А
порушення правил целібату вело до «великої скорботи всього корабля»,
додаткові пости, радіння, виключення з общини25 .
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Невід’ємною частиною культу христовірів були радіння, які являли
собою танці, ходіння по колу з підскакуванням та вигукуванням усіх
учасників релігійного обряду. Радіння вважались роботою, працею, рухом,
який здійснюється з релігійною метою. Цю думку христовіри підтвердB
жували словами з Євангелія «віра без справи мертва є»26 . З особливою
поетичністю та ліризмом описує практику радінь христовірів В. ЯсевичB
Бородаєвська, яка вбачала в їхніх піснях селянське, народне ядро27 .
Чинне законодавство Росії визначало умови життя, спосіб існування та
розвиток конфесій. Відповідно до Зводу законів Російської імперії релігійні
об’єднання, що «відпали від православ’я та поєднували свою діяльність з
бузувірством, фанатичним пошкодженням свого здоров’я, життя та
здоров’я інших або протиправними діями», відносилися до «нетерB
пимих»28 , тобто таких, діяльність яких заборонялася та переслідувалася.
Список «нетерпимих» сект не був постійним, з часом з’являлися нові
релігійні течії, на що уряд реагував заборонними актами. До категорії
особливо шкідливих сект протягом 1884–1897 рр. були віднесені всі
духовні християни: хлисти, скопці, духобори, молокани тощо.
Згідно законодавства, діяльність хлистів переслідувалася. Боротьба з
сектантами була покладена на судові, адміністративні органи, ПравоB
славну церкву. У цій справі застосовували різні заходи: профілактичні
бесіди, арешти, висилку, монастирське ув’язнення. Представники ПравоB
славної церкви, виконуючі завдання уряду, очолили боротьбу з сектантами
і стали першими їх дослідниками. Вони намагались з’ясувати характерні
риси віровчення, суспільного устрою, зовнішнього вигляду, вели
підрахунки сектантів, визначали ступінь їх небезпеки, виступали в суді
експертами (при винесенні вироку висновок священика був вирішальним).
Православні священики Катеринославської єпархії склали опис рис
христовірів, за якими рекомендовано було відрізняти їх від православних:
сектанти одягались одноманітно, чоловіки носили білі штани та сорочки,
жінки – білі хустки. Дівчата ходили в темному одязі, сумні, бліді, ніколи не
посміхались. Вони готувалися до «з’єднання з Христом». В. В. Розанов
вважав, що мало місце плотське з’єднання з головою секти, який і вважався
самим Христом, але заперечував твердження православних місіонерів про
повальне гріхопадіння після радінь29 .
Повернути сектантів до Православної церкви виявлялося проB
блематичним, оскільки за словами православних місіонерів, послідовники
христовірів були найщирішими відвідувачами церкви, вони старанно та
чітко виконували всі її треби, під час полемічних бесід вели себе спокійно,
не розкривали своїх принципів.
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Сучасні дослідники вважають, що христовіри відмовилися від зовB
нішнього обряду та формально визнавали церкву, відвідували богоB
служіння30 .
Всі відомості про життя та віровчення духовних християн надходили
тільки з вуст тих, хто повертався до Православної церкви31 . З 1 по 11 веB
ресня 1897р. відбувся І Місіонерський з’їзд духовенства КатериноB
славської єпархії. Програма з’їзду була нетрадиційна і передбачала бесіду
з бувшим хлистом – старцем із села Личково Лозаном, який показав
способи радінь та розповів про культ хлистів. У результаті роботи з’їзду
місіонери виробили методику співбесід із сектантами та засоби боротьби
з ними. Постановили вести підрахунки розкольників та сектантів по
сповідних книгах .
За даними священників, на початку ХХ ст. христовіри проживали в селах
Ольховатка, Ільїнка Слов’яносербського повіту, Петриківка НовомосB
ковського повіту, Благодатному, Ольгівці, Платанівці Маріупольського
повіту. У Ростовському повіті центром віруючих було село Батайськ. Сюди
приїжджали сектанти з інших сіл: з Олександрівки, Ольховатки. На чолі
релігійного формування стояли Пуд Білоцерковець, Пшеничний та Григорій
Фастів32 .
За повідомленням місіонерського комітету чисельність христовірів поB
стійно зростала в губернії, тоді як на імперському рівні – зменшувалася. У
1907р. в Катеринославській єпархії було зареєстровано 700, а у 1912р. –
вже 1000 хлистів33 .
Аналіз джерел показав, що дані відносно чисельності христовірів, що
подані православними місіонерами не завжди відповідають реальній
картині. Підрахунки ускладнювалися закритістю сект та плутаниною, що
вносили самі місіонери, намагаючись розібратися в тих численних сектах,
що виникли на основі христовірів протягом ХІХ ст.
Кожен корабель христовірів керувався своїм кормчим, а община жила
окремим життям, незалежним від інших общин, зберігаючи лише один
«духовний зв’язок», це і спричинило їх розпад на велику кількість напрямків.
Боротьбу за більш суворе дотриманням аскетичних заповітів не на
словах, а на практиці, почала секта скопців. Ця релігійна течія була найB
більш сталою у своєму розвитку. Секта вперше була виявлена в 1772 р.
Немає єдиної думки про її засновника. На початку ХХ ст. серед можливих
засновників називали «лжеBХриста» А. Петрова, В. Селиванова, або
К. Селиванова. На першому етапі свого становлення, секта скопців наB
гадувала чернечий орден в осередку христовірів, який згодом переB
творився на самостійну організацію.
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Умовою вступу до секти був акт кастрації, який набув релігійного
значення. В основу вчення був покладений вірш «И суть скопцы, иже
исказиша сами себе, Царствия ради Небеснаго»34 . За уявою К. СелиB
ванова, все зло, яке заважало спасінню душі, уособлювала в собі жінка.
«Жіноча лінь (врода) весь світ з’їдає і до Бога йти не дозволяє»35 . Через
«вогненне хрещення» (вижигання на тілі ран вогнем, або сіркою), вони
позбавлялися того, що поєднувало їх з «гріховним світом»36 .
На думку дослідників, між вченнями хлистів та скопців практично не було
різниці. У христовірів, які в релігійному вченні скопців панував містицизм
та пантеїзм, у моральному – дуалізм. На цьому тотожність між обома
віровченнями практично закінчується. Догмат, який істотно відрізняв
скопців від христовірів, є вчення про К. Селиванова як про «духовного
Христа»37 . Ідеологи скопецтва заперечували багаторазове перевтілення
Христа. Вони вважали, що вдруге пришестя Христа відбулося в образі
Петра ІІІ, який прийняв ім’я К. Селиванова. Христовіри ж кожного нового
пророка із свого середовища оголошували Христом. Селянський месіанізм
христовірів був замінений скопецьким монархічним месіанством.
Культ радінь скопці перейняли у хлистів. Але їх радіння принципово
відрізнялися від радіння христовірів метою. Радіння скопців мали два
завдання: а) славити Господа і радіти перед ним; б) вбивати грішну плоть.
За ступенем важливості радіння у сектантів займали друге місце після
оскоплення. Біблію й літературу Православної церкви скопці заперечували,
але подекуди використовували Святе Письмо38 .
В основі організаційного устрою як хлистовірів, так і скопців був поділ
усієї громади на велику кількість малих общин, які називалися кораблями.
Кожен з них у відправленні богослужіння і в керівництві господарськоB
побутовими справами був незалежним від інших. Не зважаючи на те, що
христовіри та скопці заперечували священство, але позбавитись ієрарB
хічної побудови громади їм не вдалося. У кожному кораблі були «христи»,
«богородиці», «пророки». На чолі корабля стояв кормчий або кормчиця,
які були наділені необмеженою владою. Ці посади були виборними та
беззмінними. В обов’язки керівників релігійної громади входило вирішення
всіх питань: релігійних, економічних, господарчих, організаційних. До того
ж кормчий та кормчиця займалися розповсюдженням віровчення з метою
залучення нових членів. На рівні догмату було у скопців і правило для
кормчого та кормчиці виховувати собі наступників, що було спричинено
фізіологічними особливостями.
Кораблі скопців були також ефективною формою економічної оргаB
нізації частини селянства. Згодом вони поширилися на міста, а серед віB
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руючих стали переважати купці, міщани, солдати та матроси. Фанатичний
аскетизм скопців, відсутність нащадків стали причиною збагачення членів
секти. Серед них з’являються купці, лихварі, фабриканти, мільйонери.
У ХVІІІ ст. скопці з’явилися в Харківській, пізніше в Катеринославській
губернії. В Російській імперії на початок ХХ ст. їх нараховували до 300 тисяч.
У Катеринославській губернії на цей ж період кількість скопців не була чітко
встановлена. На обліку стояли 5 сімейств, котрі прибули з Нахічевані39 .
Розвиток релігійних громад скопців продовжувався приблизно до 20Bх рр.
ХХ ст.
У порівняно короткий період секта скопців створила власну центраB
лізовану організацію з великою кількістю «кораблів». Це була сформована,
самостійна, оригінальна організація із чітко визначеним соціальним
складом та ідеологією, в якій були як духовні, так і політичні мотиви.
Ставлення до секти з боку держави та Православної церкви було
жорстким. В «Уложении о наказаниях» скопецтво класифікувалося як
«бузувірська», шкідлива секта, віруючих чекали каторжні роботи на строк
від 4 до 6 років 40 . Оскільки православні місіонери характеризували
сектантів як таких, що відрізнялися силою віри й поверталися до правоB
слав’я дуже рідко, то часто скопців ув’язнювали до монастирських
в’язниць. К. Селиванов до 1832р. перебував у СпасоBЄфимієвському
монастирі. Монастир став містом паломництва сектантів, сюди вони приB
ходили до «Христа» – К.Селиванова за порадами. На території монастиря
він був таємно похований.
Отже, на початковому етапі розвитку духовного християнства стояли
христовіри та скопці. Подальше становлення духовного християнства
відбувалося в сектах, що з’являються протягом XVIII–ХІХ ст., а саме:
духоборів, молокан, постників, новоізраїльтян, шалапутів, плигунів, іонітів,
підгорівців. На початковому етапі можна визначити напрямки еволюції цієї
релігійної течії. ПоBперше, це зміни в ідеології від аскетизму, негативізму
та містики до спрощення, раціоналізації вчення та позитивного ставлення
до світу. ПоBдруге, зміни соціального складу: спочатку прихильниками сект
виступили селяни, а згодом купці, міщани, лихварі. ПоBтретє, почавши із
заперечення інституту Церкви, духовне християнство просувалося в
напрямку створення особистого Церковного інституту. Негативним
залишалося ставлення до сектантів з боку російського уряду та ПравоB
славної церкви.
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The paper considers the first stage of development оf orthodox sects of spiritual ChrisB
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