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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Становлення української держави, культурне та 

духовне відродження її народу призвели до суттєвого пожвавлення релігійного життя. 

Зокрема, збільшилась кількість релігійних організацій та зросла релігійність населення. У 

результаті перед українською державою та конфесіями постало питання налагодження 

конструктивних відносин. Зважаючи на традиційну поліконфесійність складу населення 

України та на корінні зміни в реалізації вітчизняної релігійної політики необхідно 

враховувати тенденції розвитку міжконфесійних відносин, їх еволюцію впродовж 

історичного розвитку соціуму. Україна як європейська держава акцентує увагу на 

толерантності в етнічних та конфесійних відносинах. У вітчизняній історичній науці 

наразі відбувається процес подолання інформаційного вакууму стосовно етноконфесійних 

питань. З огляду на це актуальності набувають студії з історії міжконфесійних відносин, їх 

трансформації в контексті історії Церкви та історії повсякденності одночасно. Важливим є 

дослідження досвіду у вирішенні конфесійних питань, що певною мірою зафіксований в 

історії вітчизняної релігійної та суспільно-політичної думки. Відповідно, актуальності 

набуває цілісне дослідження процесів, пов’язаних з міжконфесійною взаємодією як в 

Україні, так і в окремих регіонах та підрегіонах, серед яких важливе місце посідає 

Північне Приазов’я як підрегіон Південної України, з метою осмислення історичного 

досвіду та врахування цього досвіду в сучасній віросповідній політиці.  

Слід зазначити, що брак праць з історії міжконфесійних відносин гостро 

відчувається в сучасній українській історичній науці. Через різні об’єктивні та суб’єктивні 

причини міжконфесійні відносини довго залишалися поза фаховими інтересами 

дослідників. Проте вивчення специфіки міжконфесійних відносин дає можливість 

зрозуміти не лише суспільні, культурні, моральні цінності минулого, але й деякі 

закономірності сьогодення. У контексті сучасного релігійного відродження в Україні 

цінною є практика співіснування представників різних віросповідань у межах Північного 

Приазов’я останньої чверті XVIII – початку ХХ ст. Врахування як позитивного, так і 

негативного досвіду допоможе уникнути помилок при виробленні державою 

законодавчих актів, що покликані регулювати міжконфесійні взаємини в сучасній Україні.  
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Північне Приазов’я, як окремий підрегіон півдня України, вже давно виступає 

об’єктом регіональних студій в географії, археології, мовознавстві, геології тощо, однак в 

історичних розвідках воно все ще недостатньо актуалізовано. З огляду на те, що наразі 

затребуваною є регіоналістика, особливої доцільності набуває вивчення в історичному 

контексті Північного Приазов’я загалом та його міжконфесійного життя зокрема.  

Через численні міграційні процеси територія Північного Приазов’я позначена 

масштабними етносоціальними та релігійними трансформаціями. В наслідок активної 

колонізаторської політики Російської імперії на території краю опинились представники 

різних віросповідань, які сприяли формуванню строкатої конфесійної мапи підрегіону та 

наклали своєрідний відбиток на розвиток його історії та культури.  

Ситуація, яка на сьогодні склалася на Донбасі та частково у Північному Приазов’ї 

(мова йде про південну частину Донецької області), вимагає швидкого та оптимального 

врегулювання. Збройне протистояння на Сході нашої країни викрило цілий ряд факторів 

нестабільності, які так чи інакше пов’язані з етноконфесійною строкатістю у регіоні. Саме 

через це, актуальним стає заглиблення в історію становлення конфліктного регіону задля 

пошуку можливих витоків проблеми. Особливого звучання набуває питання, чи причини 

конфлікту сформувались на цих територіях історично, або ж вони були привнесені ззовні.  

Необхідність наукового аналізу обраної теми зумовлена відсутністю в історіографії 

робіт, які б розглядали проблему міжконфесійних відносин у Північному Приазов’ї в 

останній чверті XVIII – на початку ХХ ст. комплексно та всебічно. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалась як складова комплексної теми кафедри історії України Бердянського 

державного педагогічного університету «Комплексне дослідження історії Північного 

Приазов’я останньої чверті XVIII – першої половини XX ст.». Особистим внеском автора 

в розробку теми є дослідження історії міжконфесійних відносин в контексті регіональної 

історії. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі наявної джерельної бази 

реконструювати, виявити особливості і показати розвиток міжконфесійних відносин у 

Північному Приазов’ї в останній чверті XVIII – на початку ХХ ст. в контексті 

віросповідної політики Російської імперії. 
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Досягнення мети передбачає розв’язання наступних завдань:  

– визначити рівень наукової розробки проблеми; 

– виявити та проаналізувати інформативний потенціал джерельної бази дослідження й 

охарактеризувати методологію проблеми;  

– висвітлити загальні тенденції в галузі державної віросповідної політики в Російській 

імперії кінця XVIII – початку ХХ ст.; 

– розкрити процес формування етноконфесійної структури населення Північного 

Приазов’я та визначити його специфіку; 

– розглянути основну законодавчу базу прозелітизму на теренах Російської імперії кінця 

XVIII – початку ХХ ст.; 

– виявити основні прояви існування єдиновірської деномінації в підрегіоні; 

– оцінити місіонерську діяльність офіційної православної Церкви у Північному 

Приазов’ї, її спрямованість та основні результати; 

– дослідити латентний прозелітизм з боку представників православного та 

протестантського сектантства; 

– проаналізувати основні прояви міжконфесійних відносин на шлюбно-сімейному, 

господарсько-побутовому та ментальному рівнях. 

Об’єктом дослідження є релігійні конфесії та деномінації в Російській імперії в 

останній чверті XVIII – на початку ХХ ст. 

Предметом дисертації є конкретно-історичний перебіг розвитку міжконфесійних 

відносин у Північному Приазов’ї у досліджуваний період. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з останньої чверті XVIII ст. 

до початку ХХ ст. Нижня межа обумовлена ліквідацією Запорозьких Вольностей у 

1775 р., початком активної колонізації краю та реформування віросповідної галузі. 

Верхню межу визначає запровадження указу 1905 р. про укріплення начал 

віротерпимості, який легалізував інославні християнські сповідання та поклав початок 

принципово новому етапу церковної історії. 

Географічні межі дослідження охоплюють територію українського Північного 

Приазов’я. Для даного підрегіону характерною є певна спільність історичного розвитку, 

однак його точні кордони достатньо важко виділити, оскільки у досліджуваний період він 
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не був цілісним адміністративно-територіальним утворенням. З огляду на це, у 

дисертаційному дослідженні під Північним Приазов’ям, як підрегіоном Південної 

України, розуміються землі, які на кінець досліджуваного періоду охоплювали територію 

трьох повітів: Мелітопольського й Бердянського Таврійської губернії та Маріупольського 

Катеринославської губернії. Детальніше географічні межі підрегіону обґрунтовуються у 

підрозділі 2.2. (Додаток А) 

Методологічною основою дисертації є міждисциплінарний підхід, оскільки тема 

дослідження тісно пов’язана з предметами таких наук, як демографія, соціологія, 

етнографія, правознавство, релігієзнавство тощо. У дисертаційному дослідженні 

використано принципи історизму (дослідження міжконфесійних відносин у Північному 

Приазов’ї з урахуванням особливостей вказаного періоду), багатофакторності (вплив 

різноманітних чинників на ґенезу міжконфесійних відносин у підрегіоні), всебічності 

(всебічне пізнання предмету дослідження). 

Для досягнення поставленої мети і розв’язання означених завдань використано 

синтез різноманітних дослідницьких методів, серед яких можна виділити: історико-

порівняльний (дозволив виділити загальні та специфічні риси повсякденних 

міжконфесійних відносин), проблемно-хронологічний (дозволив розділити об’єкт та 

предмет дослідження на окремі проблемні питання і висвітлити їх у хронологічній 

послідовності), періодизації (дозволив співставити основні тенденції у віросповідній 

політиці кожного з монархів), текстології (дав можливість реконструювати різні події, 

факти та явища), умовно-документознавчий та граматично-дипломатичний (дозволили 

окремо проаналізувати складові елементи тексту) тощо.  

Наукова новизна отриманих результатів дисертації зумовлена постановкою і 

розробкою історичної проблеми, що досі не була виокремлена як предмет спеціального 

наукового дослідження. Концептуальний задум полягає в тому, щоб виявити специфіку 

розвитку міжконфесійних відносин у Північному Приазов’ї в останній чверті XVIII – на 

початку ХХ ст. з огляду на надзвичайну етноконфесійну строкатість підрегіону. 

Уперше в історіографії проаналізовано міжконфесійні відносини населення 

Північного Приазов’я останньої чверті XVIII ст. – початку ХХ ст. Узагальнено досягнення 
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вітчизняної та зарубіжної історіографії, визначено найбільш вивчені аспекти проблеми та 

наявні лакуни в дослідженні історії міжконфесійних відносин на українських землях.  

На основі опрацювання документів уперше детально розглянуто вплив церковного, 

звичаєвого і світського права на міжконфесійні відносини у Північному Приазов’ї, 

виявлено їх специфіку. Указано на обумовленість міжконфесійних відносин інтересами 

Російської імперії, зокрема колонізаційними. Розкрито закономірності й особливості 

формування поліконфесійного та поліетнічного за структурою суспільства підрегіону.  

Реконструйовано процес втручання світської влади у міжконфесійні відносини, 

який був зумовлений у тому числі і тим, що з XVIII ст. основним регуляторним джерелом 

віросповідного права були не лише постанови Синоду, а й укази імператорів, які 

коригували канонічне право.  

Проаналізовано законодавчу базу місіонерської діяльності та підтверджено факт 

існування латентного прозелітизму з боку представників православного та 

протестантського сектантства на теренах Північного Приазов’я. Виявлено основні 

джерела його фінансування. Визначено специфіку, напрями та результати діяльності 

внутрішньої місії православної Церкви в підрегіоні.  

У дисертаційній роботі отримало додаткового підтвердження існування тісних 

зв’язків представників різних віросповідань на повсякденному рівні. Зокрема, мова йде 

про конфесійно змішані родини, лінію «роботодавець – робітник» тощо. Висвітлено 

взаємозв’язок сім'ї, общини і парафії, які управляли релігійними відносинами соціуму та, 

в першу чергу, обумовлювали зміни віросповідної приналежності.  

Реконструйовано роль духовенства у міжконфесійних відносинах населення 

Північного Приазов’я. З’ясовано, що православні парафіяльні священики не завжди 

сумлінно виконували свої обов’язки, подекуди демонстрували девіантну поведінку, чим 

подавали негативні приклади мирянам та несвідомо спонукали їх до зміни віросповідання.  

У дисертаційному дослідженні показані взаємовідносини між представниками 

різних конфесій та деномінацій Північного Приазов’я на ментальному рівні. 

Класифіковано основні лінії ментальної взаємодії. Детально висвітлено мотиви зміни 

віросповідання.  
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Практичне значення дисертаційної роботи полягає в можливості використання 

основних положень, висновків та узагальнень дослідження в наукових роботах з історії 

Церкви, історичного краєзнавства, історії повсякденності досліджуваного періоду. 

Історико-аналітичні матеріали дисертації можуть бути використані при викладі у вищих 

навчальних закладах таких курсів: історія України, історія повсякденності, соціальна 

історія, етнологія, правознавство, релігієзнавство, культурологія, історія української 

культури тощо. Висновки можуть стати у нагоді при розробці загальнотеоретичних 

проблем, пов’язаних з вивченням міжконфесійних відносин у сучасній Україні. Матеріали 

даного дослідження допоможуть вирішити важливе виховне завдання – формування 

релігійної толерантності. 

Особистий внесок автора. Автором здійснено розробку актуальної для вітчизняної 

історичної науки проблеми, яка дотепер не була предметом спеціального історичного 

дослідження. На підставі аналізу та обробки джерел відтворено історію міжконфесійних 

відносин у Північному Приазов’ї у період з останньої чверті XVIII ст. до початку ХХ ст. 

Висновки та наукові результати, у тому числі й ті, що характеризують наукову новизну, 

одержані та сформульовані здобувачем самостійно.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дисертації 

обговорювались на засіданнях кафедри історії України Бердянського державного 

педагогічного університету. Загальна концепція дослідження, його окремі аспекти були 

висвітлені на міжнародних і всеукраїнських конференціях: VII Всеукраїнська науково-

практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та 

культурологічний аспекти в умовах Півдня України» (Запоріжжя, 2007), Міжнародна 

науково-практична конференція «Південь України: етно-історичний, мовний, культурний 

та релігійний вимір» (Одеса, 2007), Міжнародна наукова конференція «Сучасна 

україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії» (Харків, 2008), XVIII 

Міжнародна конференція «Історія релігій в Україні» (Львів, 2008), Міжнародна науково-

практичної конференція «Північне Приазов’я у філософсько-історичному та 

філологічному вимірі» (Бердянськ, 2008), Міжнародна наукова конференція «Українство 

у світі: Україна є там, де живуть українці» (Чернігів, 2008), Шоста Міжнародна наукова 

конференція «Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії» (Київ, 2008), 
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Міжнародна наукова конференція «Джерела локальної історії: методи дослідження, 

проблеми інтерпретації, популяризація» (Київ 2009), VIII Всеукраїнська наукова-

практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та 

культурологічний аспекти в умовах Півдня України» (Запоріжжя 2009), Всеукраїнська 

наукова конференція на вшанування пам’яті професора А.В. Бойка «Історія степової 

України XVII – XX ст.» (Запоріжжя, 2011), ІХ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти 

в умовах Півдня України» (Запоріжжя, 2011), Міжнародна науково-практична 

конференція «Німецькі поселенці на українських землях: історичні та актуальні проблеми 

і перспективи» (Полтава, 2013), Міжнародна науково-практична Інтернет-конференія 

«Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві та транспорті ’2013» (Одеса, 2013), 

Другий Міжнародний симпозіум, присвячений мультидисциплінарним дослідженням 

пам’яті (2-й SIMEM) «Пам’ять, Історія, Забування: Нові соціальні перспективи» (Пуебла, 

Мексика, 2013), XXXI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія» (Новосибірськ, Російська 

Федерація, 2013), Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в 

системі вищої освіти» (Махачкала, Російська Федерація, 2013), Всеукраїнська наукова 

конференція на вшанування пам’яті професора А.В. Бойка «Історія степової України XVII 

– XX ст.» (м. Запоріжжя, 2015), XІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах 

Півдня України» (м. Запоріжжя, 2015). 

Публікації основних положень та висновків дослідження викладено у сімнадцяти 

статтях та матеріалах виступів на конференціях, сім з яких містяться у наукових фахових 

виданнях України, та дві є наукометричними. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які у свою чергу поділяються на дванадцять підрозділів, висновків, тринадцяти 

додатків, списку використаних джерел та літератури (867 позицій). Загальний обсяг 

дисертації 301 сторінка. Обсяг основного тексту 196 сторінок. 
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РОЗДІЛ І 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографічний огляд 

Спеціальних узагальнюючих розвідок з історії міжконфесійних відносин у 

Північному Приазов’ї в останній чверті XVIII – початку ХХ ст. в історіографії досі немає, 

проте окремі аспекти даної проблеми були висвітлені в цілому ряді досліджень. Їх 

сукупність дозволила визначити стан і особливості розробки проблеми, з’ясувати основні 

тенденції її розвитку. Історіографію досліджуваної теми розділено на декілька груп, 

виходячи із хронологічного та проблемного критеріїв.  

Зважаючи на специфіку релігійної тематики, відмінність політичних, соціально-

економічних умов, в яких діяли науковці, зміни характеру впливу держави на 

історіографічний процес, а також на трансформації світоглядних імперативів і суттєві 

зміни «релігійності мислення», всю проблемну історіографію можна поділити на три 

хронологічні періоди: 1) ХІХ ст. – перша половина 20-х рр. ХХ ст.; 2) друга половина 20-х 

– кінець 80-х рр. ХХ ст.; 3) з кінця 1980-х рр. до сьогодення. Водночас в межах кожного з 

періодів було проведено додаткову систематизацію історіографічного доробку за двома 

напрямками: 1) праці, що стосуються релігійної історії в межах всієї держави (Російської 

імперії, СРСР, України); 2) дослідження з історії Південної України загалом та Північного 

Приазов’я зокрема.  

Історіографія першого періоду представлена роботами світських та церковних 

дослідників. Ці роботи мають значну цінність для реконструкції історії міжконфесійних 

відносин в регіоні. Вони дозволяють зробити це на мікрорівні, оскільки часто 

зосереджують свою увагу на конкретних об’єктах, в тому числі на окремих етнічних та 

віросповідних групах.  

Значна увага в дослідженнях данного періоду була присвячена сектантським рухам. 

У 1845 р. виходить монографія М. Надєждіна «Дослідження скопецької єресі» [750]. 

Варто відзначити, що у цьому дослідженні історія виникнення скопецтва на території 

Російської імперії викладена доволі об’єктивно, описані структура та функції ритуалів 
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скопецтва, відновлено біографії його засновників. Майже одночасно з’являються ще дві 

значимі праці з історії сектантства – Є. Пелікана та М. Реутського. Є. Пелікан на підставі 

судово-слідчих матеріалів класифікував види оскоплення сектантів, описав побутові 

умови, первісну географію поширення [780]. М. Реутський вперше ввів в науковий обіг 

термін «христовщина» [801]. Праця Реутського написана на основі архівних та 

етнографічних матеріалів, але більшість даних недостовірна, тексти пісень записані по 

пам’яті, тому до цього матеріалу слід підходити обережно. Священик О. Ушинський у 

роботі «Про причини виникнення раціоналістичних вчень штунди і деяких подібних сект 

в сільському православному населенні і про заходи проти розповсюдження вчень цих 

сект» намагався з’ясувати причини поширення штунди, розрізнити раціоналістичні та 

містичні секти, систематизувати релігійні погляди сектантів [832]. О. Пругавін у своєму 

дослідженні стверджував, що відпадіння православних у розкол пов’язане не лише з 

проблемами Церкви, а й з правовим та економічним положенням народу [796].  

Окремо слід виділити роботи з історії сектантства В. Бонч-Бруєвича, в яких він 

дотримувався думки, що виникнення сектантства є певною формою соціального протесту 

та альтернативною організацією економічного життя. Часто автор акцентував увагу на 

політичних аспектах протестантського руху [393-395]. Не можна обійти увагою працю 

православного богослова В. Терлецького «Хіліастичні течії в сектантстві» [824]. В ній 

автор на фоні застережень щодо єретичної приналежності сектантів, ґрунтуючись на 

джерелах, зробив спробу глибокого аналізу віросповідних основ релігійних об’єднань. 

У цей період виходили роботи юристів-практиків, пов’язаних з віросповідною 

політикою уряду. Слід виділити праці А. Бобрищева-Пушкіна «Суд та розкольники-

сектанти» [570] та К. Арсєньєва «Свобода совісті і віротерпимість» [550]. Це 

узагальнюючі роботи, в яких зібрано практичні спостереження, систематизовано судові 

вироки з питань відпадіння та зведення. 

У 80-х рр. ХІХ ст. поширення сектантства стає настільки загрозливим, що Церква 

починає видавати ряд часописів місіонерського характеру. Найвпливовішим був журнал 

«Місіонерський огляд». У ньому періодично публікувались праці відомих місіонерів того 

часу І. Айвазова [353], М. Висоцького [595], М Сушкова [822], г. Добротіна. [627] Дотичні 

до теми нашого дослідження статті публікувались і в «Богословськом віснику» [652]. 
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Окремо слід згадати про дослідження історії єврейських громад. Головним 

акцентом у цих працях було безправне становище єврейського народу в Російській 

імперії. Ю. Гесен у своїй роботі висвітлює, хоч і фрагментарно, проблеми євреїв 

Південно-Східної України, як ілюстрацію до історії єврейства Російської імперії загалом 

[507].  

Серед досліджень з історії південноукраїнських земель слід виділити роботи, 

присвячені колонізації цього регіону. Вагоме місце в історичній літературі 

ХІХ с. посідають праці Аполлона Скальковського. Серед величезного доробку автора є 

декілька досліджень, в яких можна знайти моменти, дотичні до теми міжконфесійних 

відносин. Зокрема, у його розвідці «Заняття Криму в 1783 р.» знаходимо інформацію про 

ногайців, які у 90-х рр. XVIII ст. почали повертатися до Північого Приазов’я [816]. В 

роботі «Хронологічний огляд історії Новоросійського краю» Скальковський наводить 

версію подій 1780 р. про започаткування єдиновір’я на південноукраїнських землях [817]. 

Також слід виділити роботу Д. Багалія «Колонізація Новоросійського краю і перші кроки 

на шляху культури» [552]. У ній вперше на науковому рівні було проаналізовано урядове 

законодавство, яке регламентувало переселення німецькомовних колоністів на землі 

регіону.  

Помітний слід у вивченні проблем релігійної історії залишив один з 

основоположників історичної археографії та дослідник Південної України архієпископ 

Гавриїл (Розанов). У основу його праць було покладено значний масив документальних 

матеріалів. Він співпрацював із Одеським товариством історії і старожитностей (ОТІС), в 

«Записках» якого опубліковано переважну більшість його творів. У контексті теми 

нашого дослідження, вагомою є його розвідка про заснування Готфійської і Кафійської 

єпархії [599], яка наводить один із фрагментів загального процесу іноземної колонізації 

південного регіону на прикладі переселення греків із Криму на землі Північного 

Приазов’я. У своїх роботах Гавриїл зазвичай утримувався від коментарів і обмежувався 

викладенням фактажу. Хоча деякі факти він свідомо чи несвідомо замовчував – 

наприклад, стосовно того, що пільги, обіцяні грецьким переселенцям, так і залишились 

нереалізовані. У роботі «Нарис розповіді про Новоросійський край, з оригінальних джерел 



13 

почерпнутий», Гавриїл (Розанов) розкрив історію регіону у безпосередньому зв’язку із 

становленням православної Церкви [598].  

Вагомою є праця О. Клауса про утворення німецьких колоній на 

південноукраїнських землях [387]. Автор, зосереджуючи увагу на великому обсязі 

статистичних даних, здійснив спробу обґрунтувати своєрідність громад німецькомовних 

колоністів та їх релігійну самовизначеність. Церковно-релігійне життя протестантських 

громад у контексті іноземної колонізації Південної України у своїх дослідженнях також 

висвітлювали О. Веліцин [585], К. Ліндеман [713]. Зокрема, О. Веліцин надав статистичну 

інформацію про кількість населення в колоніях, проаналізував політику російської влади 

по відношенню до іноземних колоністів. К. Ліндеман приділив увагу взаємовідносинам 

менонітів з православним населенням.  

Проблемі штундизму присвячена робота священика А. Рождественського 

«Південноруський штундизм», в якій автор намагався охарактеризувати основні риси 

зародження та поширення штундизму [804]. Під час аналізу соціального складу 

штундизму автор дійшов висновків, що найактивніше він поширювався серед 

найбідніших прошарків населення.  

Слід виділити дослідження єпископа Олексія (Дородніцина), який тривалий час 

працював протисектантським місіонером в Катеринославській та Таврійській єпархіях. 

Його робота мала назву «Релігійно-раціоналістичний рух на Півдні Росії в другій половині 

ХІХ ст.» [547]. Автор прийшов до висновків, що місцева штунда виникла на підґрунті 

пієтичних гуртків, які діяли в німецьких колоніях.  

Значний інтерес в контексті теми нашого дослідження становить нарис 

В. Бородаєвської-Ясевич про сектантські рухи в Катеринославській губернії, в якому 

дослідниця ґрунтовно описує історію появи та подальше існування всіх 

найрозповсюдженіших сект в межах губернії. Цінність даного дослідження полягає ще й в 

тому, що робота носить не лише описовий характер, а й містить посилання на джерела 

інформації [857].  

У 1869 р. почали виходити «Таврійські єпархіальні відомості», а в 1872 р. – 

«Катеринославські єпархіальні відомості». У них знаходимо цілу низку статей, які 

стосувались церковної історії південноукраїнських земель загалом та Північного 
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Приазов’я зокрема. Головна увага тут була приділена православній Церкві (часто 

публікувались статті з історії окремих храмів, монастирів, біографічного характеру) та 

боротьбі з «розкольниками та сектантами». Для нас значний інтерес представляють 

роботи з історії єдиновір’я, розколу та сектантства (зокрема, статті В. Грекова [612], 

Є. Овсяннікова [796], І. Айвазова [351], О. Висотського [595] тощо). У «Донських 

єпархіальних відомостях» була розміщена низка публікацій про церковні братства, що 

діяли на території Приазов’я (як українського, так і російського) [371].  

Серед робіт з церковної історії, в яких висвітлені окремі аспекти міжконфесійних 

відносин у Північному Приазов’ї, можна виділити праці єпископа Гермогена [605], 

С. Сєрафімова [812], довідкове видання М. Родіонова [803]. Гермоген у роботі 

«Таврійська єпархія» подає історію її створення, загальний огляд парафій (кількість 

мирян, представників інших віросповідань, духовенства тощо). Окрім цього робота 

містить власні оціночні характеристики автора по відношенню до представників різних 

етноконфесійних груп. С. Серафімов у своєму дослідженні зупинився на оцінці відносин 

грецького митрополита Ігнатія з мирянами. Нажаль, встановити причини конфлікту автор 

не зміг. Натомість, глибокі знання грецької мови дозволили йому дослідити особливості 

культових відправ та релігійних свят маріупольських греків. М. Родіонов у своїй роботі 

висвітлює історію християнства у Криму та створення самостійних християнських 

єпархій. 

Серед робіт, присвячених містам Північного Приазов’я, можна виділити 

працю г. Тимошевського, директора Маріупольської Олександрівської гімназії 

«Маріуполь та його округа» [730]. Автор узагальнив публікації Гавриїла (Розанова), 

А. Скальковського, О. Серафимовича і навів значний фактологічний матеріал з історії 

заснування Маріуполя та життя місцевої громади. Про Мелітополь деякі відомості 

знаходимо в роботі П. Дзяковича «Нарис міста Мелітополя та його повіту в 

географічному відношенні» [623], а про Бердянськ, Ногайськ та Оріхів – в нарисах, що 

містяться в довідковому виданні «Весь Бердянськ та його повіт» [362]. 

В імперський період виходили роботи (у тому числі й не лише історичної 

спрямованості), у яких побіжно згадувалось Приазов’я, як територія прилегла до 

Азовського моря [609, 629, 649, 797].  
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Окремо слід виділити довідкові видання, перш за все Енциклопедичний словник 

Ф. Брокгауза та І. Ефрона, який вміщує широкий спектр інформації щодо різноманітних 

конфесій та деномінацій [856]. 

Отже, перший етап історіографії міжконфесійних відносин останньої чверті XVIII – 

початку ХХ ст. характеризується пануванням описового підходу. Докладно вивчались 

аспекти діяльності православної Церкви, поширення розколу та сектантства та боротьби з 

ним. Недоліком цих досліджень можна назвати суб’єктивне ставлення авторів до 

проблеми. Північне Приазов’я (у роботах данного періоду «Приазов’я») висвітлювалось 

лише побіжно і під ним розумілось узбережжя Азовського моря без чіткого визначення 

кордонів. Конкретно ж міжконфесійні відносини розглядались виключно в ключі 

«відпадіння» від православ’я. 

Зі встановленням панування марксистської ідеології на теренах України та всього 

Радянського Союзу почався якісно новий етап у дослідженні історії релігій. У цей період 

суттєво знизився інтерес до даної проблеми та активно проявився атеїстичний підхід. 

Саме через цей підхід історія міжконфесійних відносин не була популярним напрямком 

дослідницької роботи у тогочасних істориків. Переважну більшість робіт цього часу 

становлять праці з історії сектантства, які мали на меті жорстку критику релігійної 

ідеології, та дослідження з історії російської Церкви.  

Яскравим зразком праці, написанної з позицій марксизму-ленінізму, стала «Історія 

російської церкви» М. Никольського [758]. Вона більше п’ятдесяти років залишалась 

єдиною марксистською узагальнюючою монографією з історії російської православної 

Церкви, старообрядництва і російського сектантства.  

У радянський період праці з історії Церкви виходили й за кордоном. Серед них слід 

згадати «Історію Російської Церкви» російського історика і богослова А. Карташева [684] 

та «Історію російської церкви» І. Смолича [818]. Проживаючи в Німеччині Смолич мав 

певні обмеження у доступі до джерел, що знаходились на території Радянського Союзу, і 

змушений був користуватися виключно джерелами опублікованими. У його роботі 

подано аналіз державно-церковної політики, ставлення держави до різних конфесій, 

напрямів діяльності православної Церкви.  
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Під впливом пануючої ідеології були створені роботи Є. Грекулова «Православна 

церква як ворог просвітництва» [616] та «Православна інквізиція в Росії» [615]. У них 

автор, спираючись на численні архівні джерела, доводить думку, що свобода совісті 

неможлива в несоціалістичному суспільстві. Він негативно ставився до православної 

Церкви і вважав, що православ’я серед неправославного населення насаджувалось 

виключно силою, а сама діяльність Церкви активно сприяла формуванню релігійної та 

національної нетерпимості. Досліджуючи сектантство, радянські автори намагались 

пояснити причини зародження сект з матеріалістичних позицій. 

Із загального контексту певною мірою випадає робота М. Грушевського «З історії 

релігійної думки на Україні», в які автор розкрив морально-релігійні причини виникнення 

та поширення протестантизму і поєднав цей процес з тими культурними змінами і 

релігійними рухами, що мали місце саме на українських землях в ХІХ ст [620]. 

У 30-х рр. ХХ ст. відбулась низка судових процесів над скопцями. Дії влади 

необхідно було обґрунтувати і, як наслідок, вийшли друком дві невеликі монографії 

М. Волкова [590]. У 60-ті рр. ХХ ст. з’являються праці відомого російського історика 

О. Клібанова з історії сектантських рухів [685-687]. Релігійні об’єднання православних 

сектантів він розглядав крізь призму класової боротьби. Разом з цим, він порушив питання 

про соціально-духовні витоки православного сектантства, його соціальний склад, шляхи 

розвитку, ввів до наукового обігу значну кількість джерел. 

Дослідник менонітів М. Кривохатський у своїй роботі «Меноніти на Україні»  

оцінював їх діяльність вкрай негативно [696]. Зокрема, він доводив їх паразитичний 

характер та зазначав, що заможні меноніти жорстоко експлуатували наймитів (російських, 

українських робітників, малоземельних та безземельних менонітів). Паралельно з цим, 

дослідник вказував на релігійний фанатизм і національну замкненість менонітської 

громади. Інший дослідник менонітського руху А. Іпатов акцентував увагу на тому аспекті, 

що їх етнічна самосвідомість набула релігійної орієнтації, оскільки меноніти мислили 

категоріями своєї общини як особливої «богообраної спільноти людей» [662]. 

Історію менонітів досліджували і західні історики. Для першого покоління 

менонітських істориків-емігрантів 1930-50-х рр. (А. Ерт, П. Хіберт) головним завданням 

було збереження соціальної пам’яті менонітської общини, що емігрувала з СРСР [860, 
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861]. Однак з 1950-х рр. почали виходити наукові роботи, які вже містили аналіз історико-

економічних явищ та процесів в житті менонітів Російської імперії, їх взаємовідносин з 

іншими етносами та конфесіями [861, 865, 867].  

Дослідження релігійного життя на теренах Південної Україні в цей період не було 

популярним. Серед сюжетів, дотичних до нашої проблематики, активно розглядались 

лише проблема заселення регіону, питання матеріальної та духовної культури його 

населення. В цьому контексті важливими є праці з історії південноукраїнських земель 

О. Дружиніної [633-635] та В. Кабузана [676б 677]. О. Дружиніна розглянула участь в 

колонізаційному русі різних етноконфесійних груп: лютеран, католиків, менонітів, 

православних греків, болгар та сербів. Однак, проблеми, пов’язані з релігійним життям 

цих громад, розглядаються лише побіжно, у контексті інших питань (колонізація та 

господарське освоєння «Новоросії», політика Російської держави на Чорному морі тощо). 

В. Кабузан, у свою чергу, спираючись на статистичні (дані церковного обліку про 

природний рух населення, адміністративно-поліцейські відомості про чисельність, склад 

та рух населення тощо) та картографічні матеріали висвітлив адміністративно-

територіальний розподіл, демографічні процеси та вплив кріпацтва на розвиток 

господарства Півдня.  

При цьому Північне Приазов’я (Приазов’я) у радянські часи часто ставало об’єктом 

наукового дослідження в галузі географії [795, 810], геології [580, 737], археології [576, 

794], мовознавства [601, 819], етнографії [657-660] тощо. Зокрема, саме в географічних та 

геологічних роботах були ретельно обґрунтовані межі Північного Приазов’я. Праці з 

історії підрегіону були, нажаль, поодиноким явищем [782].  

Отже, у другий період переважно виходили друком роботи, які розкривали позицію 

держави щодо релігії та Церкви. Решта аспектів (роль православної Церкви в житті 

імперії, міжконфесійні відносини тощо) розглядалась лише побіжно, фрагментарно і 

переважно в негативному ключі. У контексті нашого дослідження значним здобутком 

радянської історіографії було чітке географічне обґрунтування меж Північного Приазов’я.  

«Перебудова» у СРСР та подальше здобуття Україною незалежності стимулювало 

дослідження історії України загалом, та окремих її аспектів зокрема. Значна увага стала 

приділятись питанням релігійної історії. Особливої актуальності набула історична 
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регіоналістика. Характерною рисою третього хронологічного етапу була поява значної 

кількості дисертаційних досліджень з дотичної проблематики. 

У цей період відбувається становлення новой вітчизняної школи релігієзнавства та 

історії Церкви. Слід виділити навчальний посібник «Історія церкви та релігійної думки в 

Україні» О.П. Крижанівського та С.М. Плохія, який вийшов у 1994 р. Окремий том було 

присвячено періоду останньої чверті XVIII – першої половини ХІХ ст. [697]. На високу 

оцінку заслуговує 10-томне видання під редакцією А. Колодного «Історія релігії в 

Україні» [674], в якому знайшли своє відображення перші підсумки нових підходів до 

вивчення історії християнських конфесій (православ’я, католицизму, протестантизму) в 

Україні.  

Серед праць, присвячених історії православної Церкви на українських землях, слід 

виділити комплексне дослідження г. Надтоки «Православна церва в Україні 1900-

1917 рр.» [751]. Автор, спираючись на широку джерельну базу, висвітлив не лише 

особливості устрою та функціонування офіційної Церкви на українських землях, а й 

виявив місце Церкви в системі міжконфесійних відносин.  

Проблеми міжконфесійної взаємодії в контексті історії православної Церкви в 

Україні висвітлені у монографії В. Меші [733]. Автор приділив увагу проблемі латентного 

прозелітизму сектантських громад. Зокрема, він доводить, що найбільше прозелітизм 

проявлявся саме на півдні України та у Криму, де були поширені секти як західного так і 

російського походження.  

Дослідження Т. Нагорної присвячене проблемі існування духовних християн в 

Україні наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. [747]. Дослідниця висвітлила 

походження духовних християн в Україні (духоборів та молокан), особливості 

державного регулювання їх діяльності, динаміку чисельності та соціальний склад общин, 

їх ставлення до влади. Спираючись на дані про динаміку зміни чисельності Т. Нагорна 

доводила, що віровчення духовних християн швидко розповсюджувалось в наслідок 

ефективної проповідницької діяльності та сприйняття населенням їх основних ідей. 

Однак, в роботі фактично відсутні відомості про відносини духовних християн з 

представниками інших конфесій та деномінацій, що проживали на українських землях.  
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Над проблемами релігійної історії Російської імперії працювали іноземні 

дослідники (зокрема російські світські та церковні). Так, О. Полунов у своїй монографії 

«Під владою Обер-прокурора» аналізував реформи К. Побєдоносцева та виводив причини 

кризи православної Церкви загалом та міжконфесійних відносин зокрема [789]. 

Канадський дослідник російського походження Д. Поспєловський у своєму дослідженні 

тісно пов’язував падіння самодержавства з віросповідною кризою [793]. У роботах 

російських дослідників значна увага приділялась проблемі старообрядництва. Так, 

І. Поздєєва та О. Єршова висвітлювали проблеми правового статусу старообрядців [641, 

787]. 

У окремий напрям вітчизняної історіографії виділились єврейські студії. Статус 

євреїв на українських землях розглянув О. Найман, виділивши цю проблему в окремий 

розділ «Євреї України в Російській імперії» [754]. Намагаючись охопити всі сфери життя 

єврейської спільноти різних регіонів України, дослідники подали матеріал тезово. Через 

це поза їх увагою залишились питання не лише чисельності єврейства, системи освіти та 

виховання, а й проблема взаємодії з представниками інших віросповідних груп.  

Значущою у методологічному плані є робота М. Феллера «До питання про опис 

регіональних груп євреїв» [837]. Автор вперше у вітчизняній історіографії вказав на 

регіональні особливості єврейських громад на українських землях і навіть виділив їх як 

окремий субетнос – «українські євреї». 

У роботах західних вчених Д. Брандеса, Й. Діка, Дж. Стейплса та інших історія 

менонітських поселень колишньої Російської імперії постала як наукова проблема, для 

дослідження якої використовується розгляд історії менонітів крізь призму міжкультурної, 

міжетнічної та міжконфесійної взаємодії [575, 625, 866].  

Цінною є робота канадійської дослідниці Хітер Колеман про баптистський рух у 

Російській імперії та «духовну революцію» 1905-1929 рр. Зокрема тут знаходимо дані про 

початки баптизму в державі та його подальше розповсюдження (у тому числі й у 

Північному Приазов’ї). Особливу увагу варто звернути на інформацію про баптистського 

місіонера Федора Балихіна (с. Астраханка, Бердянський повіт) [859]. 

Цілий ряд окремих досліджень присвячений релігійній історії Південної України. 

Серед них слід виділити монографію І. Лимана «Російська православна церква на півдні 
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України останньої чверті XVIII – середини ХІХ століття», де відносинам православної 

Церкви з мирянами відведено цілий розділ [702]. Зокрема, дослідник подає ґрунтовну 

інформацію щодо місіонерської діяльності офіційної Церкви на південноукраїнських 

землях. Відповідну проблему І. Лиман піднімає і в низці статей [703-712]. 

Проблемам місіонерської діяльності православної Церкви приділили увагу і 

С. Гладкий [607] та С. Савченко [807].  

Слід звернути увагу на колективну монографію «Міжконфесійні взаємини на півдні 

України XVIII – ХХ століття» [739]. Фактично на сьогодні це єдине дослідження з 

проблем міжконфесійної історії на південноукраїнських землях. Значним недоліком 

дослідження є відсутність цілісності при викладанні матеріалу, що часто притаманно 

колективним монографіям. Хронологічно у монографії відсутня інформація про історію 

міжконфесійних відносин з другої половини ХІХ ст. до 20-х рр. ХХ ст.  

Релігійне життя представників різних конфесій південноукраїнських міст в 

контексті урбанізаційних студій розглядає В. Константінова у роботі «Урбанізація: 

південноукраїнських вимір (1861-1904 р.)» [693]. Процес формування етноконфесійної 

структури міст Південної України наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. розкрито 

у монографії Н. Діанової [626]. Особливу увагу дослідниця приділила проблемі 

заснування та заселення південноукраїнських міст, утворенню конфесійних та етнічних 

общин. Однак, більшість наведених фактів стосується безпосередньо м. Одеси, де живе і 

працює дослідниця. 

Культурна та освітня діяльність православного духовенства в ХІХ ст. на півдні 

України представлена в дисертаційних дослідженнях О. Федорчук [836] та г. Степаненко 

[521]. Їх наукова цінність полягає, зокрема, у введенні до наукового обігу нових 

документів, що дає змогу повніше висвітлити дану проблему.  

У роботах Н. Буланової [578] та Л. Моїсеєнко [742] досліджено історію 

християнських конфесій Катеринославщини та Донбасу. Н. Буланова акцентувала увагу 

на домінуючій позиції православної конфесії в церковно-релігійному житті 

Катеринославщини останньої чверті XVIII – початку ХХ ст. Авторка визначила 

особливості процесу поширення християнських течій у регіоні, наголосила на 

толерантних міжконфесійних відносинах. Певним недоліком дослідження можна вважати 



21 

спрощення причин переходу населення до сект. Дослідниця наголошує, що це 

відбувалось в наслідок того, що народ не вдовольняли догмати Церкви і саме тому люди 

підвищували вимоги до віровчення. Саме таким, «підвищеним» вимогам і відповідало, на 

думку Н. Буланової, сектантське релігійне вчення.  

В контексті нашого дослідження важливими є зауваження Л. Моїсеєнко щодо 

взаємин Церкви та держави. Зокрема, мова йде про виключне право православних 

священиків на місіонерську діяльність. Дослідниця ґрунтовно висвітлила структуру та 

функції органів управління християнськими конфесіями, принципи та джерела 

фінансування, освітню та благодійну діяльність. Однак проблема взаємодії представників 

різних християнських конфесій розглянута лише поверхнєво.  

У 2001 р. вийшла книга Ю. Скалозуба «Історія Катеринославської єпархії. 1775 –

 1917 роки» [815]. Поява цього видання є безумовно важливою, однак книга являє собою 

лише компіляцію опублікованих у ХІХ – на початку ХХ ст. робіт або у вигляді цитат, або 

у повному обсязі.  

Метричні книги як джерело з історії Донбасу дослідила О. Васик [581]. Авторка 

звернула увагу на особливості релігійних традицій та простежила відмінності щодо 

формулярів метричних книг представників різних конфесій.  

У дослідженні історії протестантизму в регіоні можна виділити наступних 

дослідників: І. Кулініч [699], А. Плахотнюк [783], Л. Тутик [828], В. Любащенко [725], 

О. Кудінова (Безносова) [698], К. Лях [726], М. Бєлікова [566], О. Замуруйцев [651] та інші 

[564, 586, 820]. 

І. Кулініч у своїх працях намагається всебічно проаналізувати історичну долю 

німецькомовних колоністів на українських землях. Відповідно історію приазовських 

німців він подає у загальному контексті життєдіяльності колоністів. О. Кудінова 

(Безносова) у своїх роботах висвітлила лише окремі питання релігійного життя 

німецькомовних колоністів. Головну увагу дослідниця приділила розвитку 

пізньопротестантського руху на південноукраїнських землях у другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. Серед причин його поширення вона виділяє руйнування традиційних 

життєвих укладів (при переході до капіталістичної системи) та кризу традиційної Церкви. 

Тобто можемо відмітити певне спрощення причин «відпадіння» до сектантських рухів. На 
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думку О. Безносової це відбувалось, головним чином, в наслідок того, що в нових 

соціальних умовах офіційна Церква так і не змогла задовольнити духовні потреби своїх 

парафіян.  

К. Лях присвятила своє дослідження проблемі міжетнічних зв’язків 

німецькомовних колоністів з іншими етнічними групами регіону. Дослідниця наголошує, 

що ізольованість німецькомовних колоністів мала скоріше соціальну природу, ніж 

етнічну. К. Лях доводить, що ідентифікація німецькомовних колоністів мала свої 

специфічні риси. Зокрема, мова йде про те, що так само як німці-колоністи не бачили 

різниці між сусідами українцями та росіянами, так і в очах українців та росіян католики, 

лютерани, сепаратисти, реформатори, гуттери, меноніти були «німцями».  

О. Замуруйцев, досліджуючи соціально-економічний розвиток німецьких колоній, 

зупиняється й на проблемах духовного розвитку. Він наголошує на тому, що держава та 

православна Церква свідомо обмежували вплив колоністського духовенства на місцеве 

населення. Метою подібних заходів було запобігання поширенню релігійних впливі 

іноконфесійних спільнот у підрегіоні. 

Окремих питань, дотичних до тематики нашої дисертації, торкались і інші 

дослідники історії Південної України [632].  

Подальшого розвитку набули дослідження, присвячені безпосередньо Північному 

Приазов’ю. Зокрема мова йде про роботи в галузі археології [646, 714, 756, 847], 

мовознавства [779, 840, 844], фольклористики [600, 661, 672, 849] тощо.  

У роботі «Європейське спрямування Північного Приазов’я в імперську добу: 

британські консульські рапорти про італійське судноплавство» автори цілеспрямовано 

відрізняють українське Північне Приазов’я (з портовими містами Бердянськом та 

Маріуполем) від російського Східного Приазов’я (з містами-портами Таганрогом та 

Ростовом-на-Дону) [863].  

У цей період активно досліджувались і деякі аспекти релігійної історії Північного 

Приазов’я. Так, проблеми церковно-релігійного життя греків Північного Приазов’я 

висвітлені в роботах А. Гедьо [368], Н. Бацак [553] та інших [548]. 

Однак розглядаються вони побіжно, в контексті господарських та культурно-

освітніх процесів всередині грецької громади краю. Зокрема, Н. Бацак доводить, що 
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міграція греків стала наслідком реалізації сподівань грецького духівництва на більш 

сприятливі умови етноконфесійного самозбереження. А. Гедьо наводить подібні причини 

переселення та трактує переселення як засіб урятування «духовної скарбниці» кримських 

греків.  

Окремі аспекти історії римо-католицької Церкви у Північному Приазов’ї 

досліджував О. Дингес [637]. Автор звернув увагу на періодизацію історії 

німецькомовного населення, соціальний склад Катеринославського та Бердянського 

деканатів Тираспольської єпархії тощо. Він прийшов до висновків, що для римо-католиків 

Приазов’я характерною була практика мирного співіснування з представниками інших 

конфесій та деномінацій.  

Про деякі аспекти релігійного розвитку менонітських колоній Північного Приазов’я 

йдеться у роботах Т. Захарченко [655]. Історію таврійського сектантства у своїх 

дослідженнях розкриває Я. Івлєва [666]. Проблемі духовно-релігійного розвитку етнічних 

громад Північного Приазов’я наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. присвячено 

дослідження О. Тухватулліної [829]. Авторка зосередила свою увагу лише на трьох 

етнічних громадах регіону: греках, євреях та німцях. У роботі висвітлено розбудову 

церковних структур, організаційний розвиток етноконфесійних громад, вплив релігії на 

повсякденне життя кожної з етнічних спільнот. Однак, духовно-релігійний розвиток 

етнічних громад висвітлено виключно сепаровано, питання їх взаємодії між собою та з 

представниками інших конфесійних спільнот залишилось не розкритим.  

Події 2014-2015 рр. на сході України спричинили появу цілої низки досліджень з 

історії Донбасу. У них здебільшого наголошується на переважанні у регіоні православ’я 

та українського етносу [630, 589, 827, 745, 587]. Паралельно з цим, у деяких дослідженнях 

спостерігається виокремлення Приазов’я в якості окремого підрегіону Донбасу [630, 587]. 

Звісно, що тут мова йде лише про донецьку частину Північного Приазов’я.  

Отже, кількість сучасних українських досліджень з проблеми міжконфесійних 

відносин в історичній ретроспективі є доволі незначною. Крім того, міжконфесійні 

відносини останньої чверті XVIII – початку ХХ ст. у цих дослідженнях розглядається 

виключно в контексті головної проблематики, а не як спеціальне дослідження. Здійснений 

аналіз проблемної історіографії дозволив з’ясувати, що вивчення міжконфесійних 
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відносин у Північному Приазов’ї в останній чверті XVIII – на початку ХХ ст. так і не 

стало окремою, самостійною проблемою наукових досліджень.  

 

1.2. Джерельна база дослідження. 

Створення повноцінного комплексного дослідження вимагає формування 

репрезентативної джерельної бази. Основу джерельної бази нашого дослідження 

складають писемні джерела в їхньому видовому різноманітті. Для наближення реальної 

джерельної бази до потенційної необхідно залучити якомога ширшу сукупність писемних 

джерел. Це, в свою чергу, вимагає проведення суцільної евристики в установах, де 

ймовірно можуть зберігатися відповідні матеріали. З метою виявлення таких матеріалів 

була проведена евристична робота в зібраннях архівів та бібліотек Автономної республіки 

Крим, м Дніпропетровська, м. Запоріжжя, м. Донецька, м. Києва та м. Ростов-на-Дону 

(Російська Федерація) (документи ДААРК, ДАДонО і ДАРО було опрацьовано до подій 

2014-2016 рр.). Також пошук матеріалів здійснювався в музеях міст Північного Приазов’я. 

Значна частина джерел, виявлених нами в архівних установах України та Російської 

Федерації, вводиться до наукового обігу вперше. 

Різноманітними є писемні документи, які зберігаються у Сімферополі. У 

фондосховищах Державного архіву Автономної Республіки Крим (ДААРК) були 

опрацьовані матеріали семи фондів. Найінформативніші з них – фонди «Канцелярія 

Таврійського губернатора» (Ф. 26) та «Таврійська духовна консисторія» (Ф. 118). В 

дисертаційному дослідженні було використано матеріали 94 справ з Ф. 26 та 86 справ з 

Ф. 118, які стосуються історії міжконфесійних відносин у Північному Приазов’ї в 1775-

1905 рр. Абсолютна більшість з цих справ стосуються питань «відпадіння» від 

православ’я у розкол та сектантство, появи і подальшого існування сектантських общин у 

підрегіоні. Крім того, документи з теми дослідження були виявлені в фондах: 

«Таврійський губернський прокурор, м. Сімферополь, Таврійської губернії» (Ф. 13) – 13 

справ, «Таврійська губернська палата карного суду, м. Сімферополь, Таврійської губернії» 

(Ф. 15) – 31 справа, «Прокурор Сімферопольського окружного суду, м. Сімферополь, 

Таврійської губернії» (Ф. 483) – 4 справи, «Таврійське духовне мусульманське правління 
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м. Сімферополь, Таврійської губернії» (Ф. 315) – 2 справи та «Таврійське губернське 

правління» (Ф. 27) – 1 справа.  

Значно гіршою є збереженість документів з історії міжконфесійних відносин в 

фондах Державного архіву Дніпропетровської області (ДАДО). Певний інтерес для нас 

становили документи лише чотирьох фондів: «Канцелярія Катеринославського 

губернатора» (Ф. 11) – 10 справ, «Катеринославська духовна консисторія» (Ф. 106) – 7 

справ, «Катеринославська контора іноземних поселенців Південного краю Росії (1781-

1857)» (Ф. 134) – 13 справ та Ф. 193, який містить цілу колекцію метричних книг церков 

Катеринославської губернії. 

Абсолютну більшість документів з історії міжконфесійних відносин, які 

зберігаються в Державному архіві Запорізької області (ДАЗО), складають метричні книги. 

Метрики кожного храму становлять окремий фонд [339-349]. 

Подібну картину в контексті тематики нашого дослідження спостерігаємо і в 

Державному архіві Донецької області (ДАДонО). Зокрема, нами опрацьовано метричні 

книги 54 фондів (загальна кількість справ – 290). Крім того, значний інтерес становлять 

документи фонду «Благочинний 3 округу церков Бахмутського повіту Катеринославської 

єпархії» (Ф. 69). Тут нами виявлено 15 справ, які стосуються історії міжконфесійних 

відносин.  

Ряд документів з історії міжконфесійних відносин знаходиться у фондах 

Центрального державного історичного архіву України в м. Київ (ЦДІАК). Більшість 

документів, що становлять інтерес для нашого дослідження, являють собою циркуляри та 

укази, які регулювали різні аспекти міжконфесійних відносин (Ф. 442 «Канцелярія 

Київського, Подільського та Волинського генерал-губернатора», Ф. 313 

«Катеринославське головне жандармське управління», Ф. 356 «Канцелярія 

Миколаївського військового губернатора», Ф. 383 «Жандармське управління м. Одеси», 

Ф. 486 «Київська палата цивільного суду» та фонди без назв – Ф. 533, Ф. 707, Ф. 1599, 

Ф. 2012). Поодинокі матеріали з історії міжконфесійних відносин містяться в фондах 

«Київська духовна академія» (Ф. 711 – твір студента Троїцького С. «Викриття лжевчення 

штундистів» [40]), «Брошура «Сповідання віри, видане з веління папи Григорія XVIII для 

грекоросіян, що бажають воз’єднатися з римською церквою» (Ф. 385 [15]), «Канцелярія 
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Київського відділення цензора» (Ф. 294 – відбиток з газети «Киянин» «Що підготувало 

підґрунтя для штундизму» [5]), «Прокурор Одеської судової палати» (Ф. 419 – інформація 

про баптистських проповідників Віллера, Стоялова та інших [60]). 

Зважаючи на специфіку географічної локалізації Північного Приазов’я та на його 

перебуванні у складі Російської імперії нами було здійснено евристику у фондах 

Державного архіву Ростовської області (ДАРО, м. Ростов-на-Дону, Російська Федерація). 

Інтерес для вивчення історії міжконфесійних відносин представляють документи двох 

фондів: «Донська духовна консисторія» (Ф. 226) та «Обласна по селянських справах 

присутність» (Ф. 213). У Ф. 226 виявлено п’ять справ з історії міжконфесійних відносин, 

три з яких дублюють накази Катеринославської духовної консисторії, а дві стосуються 

існування сектантських общин на теренах Північного Приазов’я. У Ф. 213 нас зацікавила 

лише одна справа, про переселення німецькомовних колоністів з Північного Приазов’я до 

Таганрозького округу. В ДАРО, так само як і в ДАДО і ДАДонО, більшість документів 

була втрачена під час Другої світової війни, а та частина, що наразі зберігається, перебуває 

у незадовільному стані і переважно на руки не видається.  

Джерела з історії міжконфесійних відносин у Північному Приазов’ї було виявлено 

й у музеях підрегіону (Мелітопольському краєзнавчому музеї, Маріупольському 

краєзнавчому музеї, Бердянському краєзнавчому музеї). Нажаль, ці джерела є 

нечисельними і в основній масі своїй представлені фотодокументами та матеріальними 

пам’ятками. 

Частина писемних джерел, які втрачені на сьогодні у первісному вигляді, в 

оригіналах, збережена завдяки археографічним виданням. Всі опубліковані джерела 

можемо умовно бути поділити на три групи за хронологією їх видання: 1) XVIII – початок 

ХХ ст.; 2) 20-ті рр. – кінець 80-х рр. ХХ ст.; 3) кінець 80-х рр. ХХ ст. – сьогодення. 

У Російській імперії було видано цілий ряд законодавчих документів, які 

стосувались і території Північного Приазов’я як складової частини імперії. До сьогодні 

найбільш представницьким залишається Повне зібрання законів Російської імперії 

(ПЗЗРІ). У межах нашого дослідження були використані всі три зібрання ПЗЗРІ:  
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- Перше зібрання включило в себе більш ніж 30 тисяч документів, прийнятих впродовж 

1649-1825 рр. Офіційно вважається, що Перше зібрання складається з 45 томів. 

Документи 1775-1825 рр. (більш ніж 16 тисяч) друкувались починаючи з ХХ тому. 

- Друге зібрання охоплює законодавчі акти з 12 грудня 1825 р. по 28 лютого 1881 р. 

Складається з 55 томів (по кілька книг в кожному) і включає більше 60 тисяч 

законодавчих актів.  

- Третє зібрання охоплює період з 1 березня 1881 р. до кінця 1913 р. Складається з 33 

томів (по два відділення в кожному томі) і включає більше 40 тисяч законодавчих актів. 

Документи 1881-1905 рр. містились в перших 25 томах. Їх налічувалось більше 27 

тисяч.  

Таким чином, до Першого, Другого та Третього Повних зібрань законів Російської 

імперії включено більше 100 тисяч документів 1775-1905 рр., з яких більше 200 

регулювали відносини між представниками різних конфесій та деномінацій. Недоліком 

Повного зібрання законів, який відмічали дослідники, була відсутність з ряду причин 

багатьох документів [702, с. 44]. Наявність хронологічних та алфавітних покажчиків 

суттєво допомагає у пошуку необхідних матеріалів. Щоб звести до мінімуму вірогідність 

пропуску потрібних матеріалів, всі документи ПЗЗРІ 1775-1905 рр. опрацьовані нами 

методом суцільної евристики, так само опрацьовані хронологічні та алфавітні покажчики. 

У результаті виявлено 219 нормативно-правових актів, які на різних рівнях регулювали 

відносини між представниками різних конфесій та деномінацій.  

Законодавчі документи вміщуються й у Зводі законів Російської імперії від 1832 р. З 

січня 1835 р. Звід законів Російської імперії, який складався з 15 томів, змінив застаріле 

Уложення 1649 р. У межах Зводу законів було виділено два рівня: загальнодержавний та 

зводи місцевих узаконень, які діяли в межах локальних територій. Загалом до Зводу 

законів було включено 42 тисячі статей, які були систематизовані за тематичним 

принципом. Релігійну сферу регламентували томи 1, 9, 10, 12-14. У 1842 та 1857 рр. Звід 

законів було перевидано, пізніше перевидавались лише окремі томи і виходили 

доповнення та зміни. У 1892 р. було видано том 16, в якому знаходились судові статути, 

що вступили в дію в результаті судової реформи 1864 р. Остання редакція Зводу, з 

суттєвими змінами, була здійснена вже у 1906 р.  
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Окремо слід згадати «Повне зібрання постанов та розпоряджень по відомству 

Православного віросповідання Російської імперії» [493-502]. Це зібрання джерел, які 

стосуються життя та діяльності православної Церкви у Російській імперії XVIII – ХІХ ст. 

На кінець XVIII ст. у Зібранні регламентувались питання відносин з іновірцями 

(переважно з мусульманами), організації православних місій, відносин Церкви з 

розкольниками та сектантами [492]. Зібрання початку ХІХ ст. містить вже значно ширшу 

інформацію про міжконфесійні відносини в імперії. Зокрема, мова йде про врегулювання 

проблеми змішаних у конфесійному плані шлюбів, хрещення та виховання дітей від 

неправославних батьків, відносини Церкви з представниками інославних та іновірних 

сповідань, відносини Церкви з розкольниками та сектантами, врегулювання 

впровадження єдиновір’я, запобігання відпадінням від православ’я тощо [502]. Період 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в законодавчій базі Російської православної 

Церкви у даному Зібранні відсутній. Однак є інші збірки: Закони про православне 

духівництво та заклади духовні з роз’ясненнями від Правлячого Сенату [379], накази та 

постанови Святішого Синоду, Алфавітний покажчик діючих та керуючих канонічних 

постанов, наказів, визначень та розпоряджень Св. Синоду (1721-1901) [680], т.зв. 

Барсівська збірка діючих та керуючих церковних та церковно-цивільних постанов по 

відомству православного віросповідання [506].  

Через специфічне ставлення держави до іудеїв, для них впорядковувались окремі 

збірники законів [514]. Як найповніший, слід виділити збірник, складений з ініціативи 

відомого єврейського імперського історика Юлія Гессена [507]. Також окремо були 

впорядковані законоположення, які стосувались старообрядців та сектантів [584].  

Цінну інформацію з історії міжконфесійних відносин містять опубліковані витяги зі 

всепідданих річних звітів Обер-прокурора Синоду. Вони друкувались, починаючи з 

1837 р. Для нас значний інтерес становить друга частина звіту, в якій міститься 

статистична інформація по єпархіям, зокрема про конфесійний склад населення та про 

стан боротьби з розколом.  

Інформацію про керівництво духовних відомств та конфесійний склад населення 

можна знайти в «Новоросійському календарі», який щороку виходив в м. Одеса. Подібні 

дані містили «Пам’ятні книжки Катеринославської губернії».  
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Деякі повідомлення про відносини між представниками різних конфесій та 

деномінацій у Північному Приазов’ї публікувались на сторінках преси. Наприклад, в 

«Одеському віснику» знаходимо ряд заміток про візит Павла Пруського до бердянських 

безпоповців. Відомості про конфесійний склад населення та духовні відомства містить 

«Катеринославський ювілейний листок». На сторінках ліберальних видань «Вісник 

Європи» та «Вітчизняні записки» друкувались нариси з життя різних конфесійних груп 

або ж ті, що стосувались поширення розколу та сектантства загалом [530, 532, 638]. На 

сторінках «Єпархіальних відомостей» знаходимо законодавчі документи монархів та 

Синоду, розпорядження єпархіального керівництва, звіти місіонерських комітетів, 

рапорти місіонерів тощо. У межах нашого дослідження використовувались матеріали, які 

були опубліковані на сторінках «Таврійських єпархіальних відомостей», 

«Катеринославських єпархіальних відомостей» та «Донських єпархіальних відомостей». 

Матеріали про взаємовідносини православної Церкви та сектантів містяться на 

сторінках «Православного співрозмовника», «Місіонерського огляду» та «Богословського 

вісника». Хоча слід зазначити, що матеріали, які тут друкувалися, носили упереджений 

характер через те, що відбивали офіційне ставлення православної Церкви до «розколу та 

сектантства».  

Статистичні дані стосовно етнічної та конфесійної приналежності населення 

Північного Приазов’я містяться у «Матеріалах для географії та статистики Росії, зібраних 

офіцерами генерального штабу» [392], «Статистичному огляді Російської імперії», 

складеному В. де Лівроном [520], у виданні «Міські поселення в Російській імперії» [369], 

в опублікованих оглядах Катеринославської губернії [518, 768].  

Найповнішим статистичним джерелом кінця ХІХ ст. беззаперечно є Перший 

загальний перепис населення Російської імперії 1897 р. Формат перепису дає можливість 

співставити дані по Катеринославські та Таврійській губерніях, оскільки матеріал подано 

в уніфікованій формі. Зокрема, в межах дослідження нас цікавить інформація про 

етнічний та конфесійний склад населення, яка містилась в наступних таблицях: «Наявне 

населення і населення постійне», «Розподіл населення за віросповіданням», «Розподіл 

населення за рідною мовою», «Розподіл населення за віросповіданням та рідною мовою», 

«Розподіл населення за віросповіданням і десятирічними віковими групами».  
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До опублікованих джерел з теми також належать збірки релігійних текстів общин, 

зокрема, духоборів та молокан [393, 663].  

Значний інтерес становлять видані єпископом Олексієм (Дородніциним) 

«Матеріали для історій релігійно-раціоналістичного руху на Півдні Росії в другій половині 

ХІХ ст.», які були зібрані автором з різних джерел під час його діяльності в ролі 

протисектантського місіонера в Херсонській (1886-1892 рр.) та Катеринославській (1894-

1900 рр.) єпархіях [354]. Більшу частину матеріалів складає офіційне листування 

адміністративних осіб, духовних та світських закладів, архівних судових закладів тощо. 

Значну частину «Матеріалів» складають відомості, які Дородніцин особисто отримав від 

сектантів або через третіх осіб. Суттєвим нюансом публікації є те, що автор подав 

матеріали без коментарів. 

Інформацію про повсякденне життя представників різних конфесій та деномінацій 

можемо знайти в подорожніх записках. Зокрема, про відвідини колоній менонітів писав 

О. Афанас’єв-Чужбинський [355], про штундистів писав О. Южний [532], а про молокан – 

А. Філіберт [530].  

Окремо слід згадати про мемуари, які друкувались за кордоном. Серед них можемо 

виділити спогади Петера Янцена [534] (меноніта, який народився у Бердянському повіті 

та згодом виїхав до Америки) та Емі Зудерман Еннс [535] (племінниця бердянського 

промисловця, британського підданого Джона Гревса, яка вийшла заміж за меноніта Якова 

Зудермана у Бердянському повіті). У цих мемуарах висвітлено не лише життя 

менонітських колоній у Північному Приазов’ї, а й деякі аспекти міжконфесійної взаємодії. 

З утворенням Радянського Союзу запанували атеїстичні погляди, що негативно 

вплинули на справу видання документів з церковної історії. Упродовж радянського 

періоду були видані лише поодинокі документи, які мають відношення до проблематики 

нашого дослідження. Лише наприкінці 1980-х рр. спостерігається певне пожвавлення 

археографічної діяльності. Загалом в археографічних публікаціях радянського періоду 

джерел з релігійної історії дуже мало.  

З утвердженням незалежної України значно пожвавилась археографічна діяльність 

в контексті вивчення історії міжконфесійних відносин. Зокрема, можемо спостерігати 

включення дослідниками цитат, а то й цілих документів до текстів дослідження. Слід 
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відмітити колективну монографію «Міжконфесійні взаємини на півдні України XVIII – 

ХХ століття», у додатках до якої міститься ряд документів, деякі з яких стосуються історії 

міжконфесійних відносин у Північному Приазов’ї [739].  

У 2002 р. було видано щоденники титулярного радника з м. Бердянськ 

В. Крижанівського, в яких міститься інформація про життя Бердянська 30-70-х рр. 

ХІХ ст., у тому числі і релігійне [356]. У додатках до монографії Л. Маленко розміщені 

чотири документи, які стосуються церковного устрою Азовського війська 1833-1837 рр. 

[729]. Документи, які мають відношення до історії Церкви грецьких переселенців до 

Північного Приазов’я зустрічаємо у роботі А. Гедьо [368]. 

Окремо почали виходити і суто археографічні публікації. Матеріали, які 

висвітлюють релігійне життя, містяться у кількох виданнях про минуле 

південноукраїнського регіону [380, 388, 806]. Надзвичайно вагомим доробком є серія 

«Джерела з історії Південної України», яка була започаткована Запорізьким відділенням 

Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН 

України [378].  

Серед археографічних публікацій особливий інтерес в контексті нашого 

дослідження становить збірник документів та матеріалів «Євангельський рух в Російській 

губернії (1850-1917). Катеринославська губернія», що вийшов під редакцією 

О.В. Безносової [374]. Дослідниця ввела до наукового обігу цілий ряд документів часів 

виникнення та розповсюдження євангельського руху на теренах Катеринославської 

губернії, яка була одним з центрів такого руху.  

Окремо слід згадати про усноісторичні джерела, у яких яскраво відбивається 

народна пам’ять про міжконфесійне життя Північного Приазов’я [526]. 

Отже, джерельна база дослідження є репрезентативною та змістовно насиченою. 

Основними джерелами при написання дослідження став комплекс архівних документів, 

опубліковані збірки законодавчих документів, довідкові видання та наративні джерела. 

Порівняння різнопланового матеріалу дозволяє відтворити історію міжконфесійних 

відносин у Північному Приазов’ї останньої чверті XVІІІ – початку ХХ ст. Характер та 

походження проаналізованих джерел різний, що безсумнівно, підвищує цінність 

отриманих результатів.  
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1.3. Методологія дослідження 

Методологія дослідження зумовлена предметом, метою, завданнями і ступенем 

опрацювання теми.  

Перед усім, слід визначити ключові поняття, які використовуються у дослідженні. 

У дисертаційній роботі під поняттям «міжконфесійні відносини» розуміється різновид 

суспільних відносин, сутністю яких є встановлення, підтримання та зміна зв’язків між 

різноманітними релігійними локальними спільнотами. Міжконфесійні відносини 

постають як певна сукупність різноманітних зв’язків, які встановлювались між їхніми 

суб’єктами, різними конфесіями чи деномінаціями, їхніми управлінськими структурами, 

інститутами та адептами. Лінії міжконфесійних відносин не є стабільними, вони постійно 

трансформуються та змінюються.  

У науковій релігієзнавчій літературі існують різні підходи до класифікації типів 

міжконфесійних відносин. Зокрема, Лія Волова розділяє історично сформовані типи 

традицій міжконфесійних відносин на три великі групи за характером вияву: 

- антагоністичні – відносини, для яких характера відкрита нетерпимість суб’єктів, яка 

спричиняє конфлікти; 

- антагональні – відносини, під час яких суб’єкти прагнуть до пошуку адаптації один 

до одного, до певних компромісів та подолання ксенофобії; 

- агональні – відносини, які спрямовані на зростання рівня довіри та взаємодії [592].  

Міжконфесійні відносини за основними формами вияву вдало класифікує 

дослідниця Алла Арістова: міжконфесійні контакти (нерегулярна взаємодія), 

міжконфесійна співпраця (систематична взаємодія), міжконфесійна конкуренція (гостре 

суперництво) та міжконфесійний конфлікт (деструктивні форми зіткнення з різних 

причин) [694, с. 201-207]. 

В контексті вивчення міжконфесійних відносин варто розрізняти терміни 

«конфесія» (з лат. confessio - сповідання) та «деномінація» (з лат. denominatio - 

перейменування). Відомий дослідник-релігієзнавець Анатолій Колодний зауважує, що під 

терміном «конфесія» слід розуміти релігійний напрям, що виробив самостійну теолого-

догматичну систему і на її основі об’єднує церковні організації різного рівня і ступеня 
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залежності. Термін же «деномінація» може бути застосований до будь-якої самостійної 

релігійної структури незалежно від її конфесійної характеристики чи ідеологічних 

стосунків з іншими релігійними утвореннями [675, с. 27]. 

У дослідженні часто використовується термін «секта», який у перекладі з 

латинської мови може мати два значення. Зокрема, переклад слова «secare» говорить про 

методу розділення чогось або відсікання чогось від основи. Ще один термін, який йде 

поруч з вищенаведеним, це «sequi», який перекладаєься як слідування за кимсь, 

підпорядкування комусь. Під «сектою» ми у дослідженні розуміємо певну релігійну 

групу, яка відділилась від основного релігійного напрямку, заперечує певні догми й 

правила Церкви та має власного засновника й особливе вчення [864, с. 319]. Ми не 

вкладаємо в термін «секта» той негативний зміст, який мав місце в імперський період. 

Щодо терміну «розкольники», то ми під ним розуміємо представників релігійно-

суспільного руху, що виник у середині XVII ст. у Росії у відповідь на реформи патріарха 

Нікона (незважаючи на те, що старообрядці себе розкольниками не вважали)  

Під поняттям «віротерпимість» у дисертації розуміється примирення з існуванням 

інших релігійних напрямків та течій, а під поняттям «релігійна толерантність» - 

терпимість до інших вірувань як головна умова спокою суб’єктів міжконфесійних 

відносин. Обидві категорії проявляються на двох рівнях – індивідуальному та 

колективному; окремі миряни могли терпіти один одного, але при цьому на колективному 

рівні представники інших конфесій могли сприйматися вороже.  

Тлумачення інших термінів, які використовуються в дисертаційному дослідженні, 

буде подано у наступних підрозділах, відповідно до логіки викладу матеріалу.  

Методологічну основу дисертаційного дослідження складає система наукових 

принципів і методів пізнання, спрямованих на всебічне висвітлення суспільних явищ, 

фактів і подій, об’єктивне відтворення й аналіз історичних реалій. Предмет дослідження 

розглядається як внутрішньо пов’язана система та як послідовна сукупність історичних 

зв’язків й залежностей. Теоретико-методологічною основою дисертаційного дослідження 

стали загальнонаукові принципи історизму, багатофакторності і всебічності.  

Принцип історизму передбачає пізнання минулого з урахуванням особливостей 

конкретного історичного періоду. Відповідно до цього принципу міжконфесійні 
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відносини досліджувались на основі критичного осмислення джерел, що дало змогу 

показати еволюцію віросповідної політики Церкви та держави, порівняти державний, 

офіційно-церковний, світський та повсякденно-побутовий виміри існування різних 

конфесій в межах Північного Приазов’я. Зважаючи на принцип багатофакторності при 

проведенні дослідження враховувались об’єктивні та суб’єктивні, внутрішні та зовніші 

чинники, які впливали на ґенезу міжконфесійних відносин у підрегіоні. Керуючись 

принципом всебічності, була здійснена спроба пізнати предмет дослідження з усіх 

аспектів, проаналізувати міжконфесійні відносини у Північному Приазов’ї у взаємодії з 

іншими суспільними явищами.  

Під час роботи над дисертаційним дослідженням були застосовані наступні 

підходи: системний, комплексний, історико-антропологічний, історико-культурологічний, 

аксіологічний, ґендерний. Використання цих підходів дало нам можливість 

проаналізувати міжконфесійні відносини з позиції їх людського змісту, ціннісних і 

ментальних структур.  

У роботі використано різноманітні методи дослідження: проблемно-хронологічний, 

історико-генетичний (ретроспективний), історико-порівняльний, періодизації, аналітико-

синтетичний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, умовно-документознавчий, 

граматично-дипломатичний, евристичний, текстології тощо. Методи, які були 

використані у дослідженні, доцільно розглянути за певною схемою: «загальнонаукові – 

спеціально-історичні – спеціальні джерелознавчі – міждисциплінарні методи». 

До використаних загальнонаукових методів дослідження належать: методи аналізу 

та синтезу, індукції та дедукції, моделювання, гіпотетичний метод, системний метод 

тощо. Окрім того, широко використовувались теоретичні загальнонаукові методи 

узагальнення та абстрагування.  

Аналітико-синтетичний метод застосовано при дослідженні різних підходів до 

розуміння традиційних релігійних відносин, при з’ясуванні умов зміни конфесії. 

Широко застосовувався евристичний метод з його складовими – бібліографічною та 

архівною евристикою. Адже відправним пунктом дослідження стало формування 

репрезентативної джерельної бази, що є важливою умовою проведення результативних 

історичних студій.  
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Спеціально-історичні, або загальноісторичні, методи дослідження являють собою 

те або інше поєднання загальнонаукових методів, спрямованих на вивчення об’єкту 

історичного пізнання, тобто тих, що враховують особливості цього об’єкту, виражені у 

загальній теорії історичного пізнання. До числа основних використаних нами 

загальноісторичних методів наукового дослідження належать: історико-генетичний, 

історико-порівняльний, історико-типологічний, історико-системний, предметно-

хронологічний, періодизації тощо. 

Історико-генетичний метод дозволив виявити причинно-наслідкові зв’язки і 

закономірності розвитку міжконфесійних відносин. Так, неможливо зрозуміти логіку 

міжконфесійних відносин без урахування особливостей заселення Північного Приазов’я.  

Виявити загальні і специфічні риси повсякденних міжконфесійних відносин між 

представниками різних сповідань дозволив історико-порівняльний метод. 

Основа історико-типологічного методу полягає в тому, що в суспільно-історичному 

процесі, з одного боку, розрізняються, а з іншого – тісно взаємопов’язані одиничне і 

загальне. Розкриття сутності міжконфесійних відносин у Північному Приазов’ї постає у 

виявленні того єдиного, яке було притаманне розмаїттю тих чи інших поєднань 

індивідуального (одиничного). Виділення якісних стадій становлення системи 

міжконфесійних відносин є важливим завданням дослідження.  

Використання історико-системного методу обумовлено поглибленням історичних 

досліджень як з точки зору цілісного охоплення досліджуваної реальності, так і з точки 

зору розкриття внутрішніх механізмів функціонування окремих систем. Історична 

реальність складається з окремих неповторних подій, історичних ситуацій та процесів. 

Очевидно, що всі вони взаємопов’язані між собою і дозволяють сформувати цілісну 

комплексну картину минулого.  

Предметно-хронологічний метод дозволив розділити об’єкт та предмет 

дослідження на ряд вузьких тем, які були розглянуті в хронологічній послідовності. Це 

дало змогу виявити закономірності розвитку міжконфесійних відносин на різних етапах 

історичного розвитку.  

Використання методу періодизації дозволило проаналізувати та порівняти 

державне регулювання віросповідного питання в періоди правління кожного з монархів.  
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У дисертаційному дослідженні використовувались спеціальні джерелознавчі 

методи. Метод текстології дозволив інтерпретувати «темні» місця в документах, виявити 

в них суперечності та наявні лакуни.  

У дисертації використовувався метод вчитування в текст, який ґрунтується на 

проникненні у внутрішню суть повідомленого, враховуючи те, що не все було сказано і те, 

що випадково прохопилося. Без з’ясування мотивів дій людей того часу не можливо 

зрозуміти їх поведінку та вчинки у конкретних ситуаціях. Особливо це стосується 

проблеми зміни віросповідання. Саме через аналіз символічних форм – слів, образів, 

учинків, уявлень важливо було зрозуміти життєві цінності людей. 

Використовувались у роботі умовно-документознавчий і граматично-

дипломатичний методи, які застосовуються при вивченні документів діловодства. Їх 

використання виявилось в можливості поділу тексту на складові елементи, які були 

окремо проаналізовані.  

У роботі над темою дослідження були задіяні й міждисциплінарні методи. Зокрема, 

структурний аналіз передбачає найпростішу кількісну обробку даних, тобто застосування 

кількісних методів (підрахування абсолютних та відносних величин, складання таблиць, 

діаграм тощо), що дозволяє проілюструвати у зведених таблицях етноконфесійний склад 

населення. Опрацювання значного за обсягом статистичного матеріалу, документів 

діловодства зумовили використання статистичних методів.  

Застосування вказаних методів і принципів дослідження дозволило логічно 

висвітлити явища і процеси зазначеного історичного періоду, що стосуються 

особливостей міжконфесійних відносин, уникнути упередженості в їх тлумаченні.  

Отже, у процесі дослідження було використано цілу сукупність методів наукового 

пошуку. Широко застосовувались загальнонаукові, спеціально-історичні, спеціальні 

джерелознавчі та міждисциплінарні методи. Обрана методологія дозволила продуктивно 

вирішити поставлені перед дослідником завдання.  

* * * 

Таким чином, здійснений огляд історіографії, джерельної бази та методології 

дослідження дає підстави для підведення наступних підсумків. 
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Міжконфесійні відносини у Північному Приазов’ї останньої чверті XVIII – початку 

ХХ ст. не були предметом спеціального, повного і об’єктивного дослідження істориків-

науковців імперського, радянського та сучасного періодів, за виключенням окремих 

аспектів вивчення історії офіційної православної Церкви та деяких інших віросповідань. 

Загальна частка досліджень з історії міжконфесійних відносин серед робіт з релігійної 

історії є надто незначною. Крім того, відносини між окремими конфесіями розглядались 

переважно в контексті іншої, головної проблематики, а не у спеціальних дослідженнях. 

Окремо слід виділити факт існування у роботах радянського періоду детального 

географічного обґрунтування меж Північного Приазов’я на відміну від праць імперського 

періоду, коли під Приазов’ям розумілась абстрактна узбережна лінія Азовського моря без 

чіткого визначення кордонів. Окрім того, Північне Приазов’я, як окремий підрегіон 

ставало об’єктом вивчення у радянських та сучасних дослідженнях в галузі географії, 

геології, археології, мовознавства, фольклористики тощо. У сучасному історичному 

доробку про підрегіон наразі все ще відсутнє дослідження, у якому були б чітко 

обґрунтовані кордони Північного Приазов’я в історичному контексті.  

Джерельна база дослідження представлена великою кількістю різноманітних за 

походженням, характером та змістом носіїв інформації. Насамперед, це – архівні 

неопубліковані документи та опубліковані джерела (законодавчі акти, діловодна 

документація, періодичні видання, статистичні огляди, довідкові видання, джерела 

особового походження: мемуари, записки, щоденники, сучасні археографічні видання 

тощо). Порівняння різнопланового матеріалу дозволяє відтворити повну картину 

міжконфесійних відносин у Північному Приазов’ї у останній чверті XVIII – на початку 

ХХ ст. Використання інформації з наведених документів дає змогу створити ґрунтовне 

дослідження з вказаної проблеми. Значно підвищує цінність інформаційного поля той 

факт, що характер та походження проаналізованих джерел є різноплановими.  

Обрана методологія забезпечила вирішення поставлених завдань, що надало 

можливість систематизувати матеріал та зробити відповідні висновки. Особливості 

міжконфесійних відносин у Північному Приазов’ї останньої чверті XVIII – початку 

ХХ ст. були досліджені із застосуванням загальнонаукових, спеціально-історичних, 



38 

спеціальних джерелознавчих та міждисциплінарних методів, що дозволило логічно та 

неупереджено висвітлити відповідні явища та процеси.  

Окремо слід зазначити, що у дисертаційному дослідженні міжконфесійні відносини 

проаналізовані всебічно, у цілому ряді аспектів: культурно-історичному (формування 

Північного Приазов’я як поліконфесійного краю обумовлено історичними, соціальними і 

культурними особливостями розвитку тогочасного суспільства); державно-церковному 

(сформованому цілеспрямованою державною політикою і зафіксованому у відповідних 

документах, які регулювали віросповідні питання загалом та міжконфесійну взаємодію 

зокрема); етнічному (особливості міжконфесійних відносин формуються під впливом 

специфіки етнокультурного розвитку конкретного регіону); повсякденному 

(міжконфесійні відносини як частина буденного, приватного життя соціуму). 
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РОЗДІЛ ІІ 

ІСТОРИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНФЕСІЙНОЇ МАПИ 

ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я (1775-1905 рр.) 

 

2.1. Загальні тенденції державної віросповідної політики в Російській імперії 

кінця XVIII – початку ХХ ст. 

В XVIII – першій половині ХІХ ст були закладені основи російського законодавства 

в галузі віросповідної політики. Аннексія Криму 1783 р. суттєво вплинула на розвиток 

Південної України загалом та Північного Приазов’я зокрема. Конфесійний склад імперії 

на той час переважно був представлений православними, католиками, протестантами, 

старообрядцями, мусульманами, іудеями, язичниками та представниками різноманітних 

сект. Державні та церковні функції були тісно переплетені між собою.  

Віросповідна політика Російської імперій була побудована на засадах того, що 

релігія – це основа народності. Цей принцип було закріплено в Зводі законів Російської 

імперії. Законами були обмежені в правах євреї-іудеї, поляки-католики, часткові 

обмеження існували й по відношенню до татар-мусульман. Подібні обмеження за 

віросповідною ознакою носили переважно національний характер.  

Активно заохочувалась пропаганда православ’я, оскільки саме перехід до 

російського православ’я ідентифікувався з русифікацією. Прозелітизм з боку інших 

конфесій був неприпустимим, оскільки проповідь католицизму пов’язувалась з 

полонізацією, протестантизму – з онімеченням тощо. Розповсюдження сектантства взагалі 

загрожувало підривом основних засад російської державності.  

Офіційний російський варіант православ’я свідомо протиставлявся решті 

віросповідань, оскільки саме Церква була одним з імперських інструментів по 

упокоренню завойованих народів. Для збереження імперії таке протиставлення було 

єдиним можливим варіантом. Межі примусового впливу та протиставлення варіювались 

по відношенню до різних конфесій та деномінацій. Всі інші віросповідання поділялись на 

«терпимі» або ті, що визнавались законом, та «нетерпимі», приналежність до яких 

загрожувала карною відповідальністю. Позаконфесійний стан держава зовсім не 

визнавала, так само як не визнавала і атеїзм.  
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«Терпимі» конфесії користувались обмеженою свободою та визнанням з боку 

держави. До «терпимих» слід віднести наступні віросповідання: інославні (християнські 

сповідання, за виключенням православ’я); іновірні (нехристиянські релігії – 

мусульманство, іудаїзм, буддизм, язичницькі вірування); деякі секти, що визнавались 

законом (меноніти, баптисти тощо). «Нетерпимими» вважались різноманітні вчення, 

належність до яких поєднувалась із зазіханням на життя та здоров’я їх адептів й 

протиправними діями (скопці, молокани, духобори тощо) .  

Як зазначив запорізький дослідник Олександр Ігнатуша, зміни в суспільній та 

релігійні свідомості ХІХ ст. були визначені докорінними зрушеннями в соціально-

економічній та політичній сферах. Це був шлях буржуазної модернізації Російської імперії 

[671, с. 89]. Радикалізація релігійної думки всередині держави відбувалась на тлі загальної 

суспільно-політичної радикалізації. Остання була спричинена поширенням правових, 

гуманістичних ідей та національно-визвольних рухів. Ослаблення зв’язку між Церквою та 

суспільством стало відчутним вже на початку ХІХ ст.  

Хронологія нашого дослідження обіймає періоди правління семи монархів. Кожен з 

них мав власні погляди на релігію загалом та на права представників різних конфесій 

зокрема. Абсолютистська форма правління в імперії обумовлювала ситуацію, за якої 

підпорядкування Церкви державі автоматично передбачало пріоритет монарха в 

регулюванні духовних питань. Як стверджує історик Церкви Ігор Лиман, жоден з 

основних напрямів церковного життя не залишався поза контролем з боку глави держави 

[703, с.17]. Слід зазначити, що роль правителя у формуванні віросповідної політики 

держави була провідною, однак на цей процес також суттєво впливали Синод та 

єпархіальні архієреї (зокрема мова йде про колишнього члена Синоду, архієпископа 

Херсонського і Таврійського Іннокентія (Борисова)). 

У результаті утворення Синоду Церква втратила свою незалежність від світської 

влади [831]. Він виступав знаряддям централізаторської та уніфікаторської політики, не 

лише продукуючи документи, яких мали дотримуватись на території всіх єпархій імперії, 

але й здійснюючи контроль за виконанням своїх розпоряджень [702, с. 73]. Найвищою 

посадою в ієрархії російської Церкви був Обер-прокурор Святішого Правлячого Синоду, 
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якого призначав імператор. До обов’язків Обер-прокурора відносилось: «бути оком 

государя та стряпчим по справах державних» [848]. 

Катерина ІІ (1762-1796 рр.), обійнявши престол, активно демонструвала своє 

показне релігійне благочестя, залишаючись при цьому прихильницею агностицизму [622]. 

Релігія її цікавила виключно як інструмент для управління народом. Історик Церкви Ігор 

Смоліч зазначав, що імператриця вважала, що дуже важливо було нагадувати про свою 

належність до православної Церкви саме з міркувань психології – для більшого впливу на 

народну свідомість [818]. Діючи на засадах освіченого абсолютизму, Катерина ІІ вважала 

неприпустим насильницьке навернення до православ’я та переслідування релігійних 

меншин. Головне, щоб всі її піддані вірили в Бога. В контексті віротерпимості 

імператриця зазначала: «Гоніння людський розум дратує, дозвіл вірити по своєму закону 

пом’якшує й найжорстокіші серця…» [622].  

13 червня 1773 р. Катерина ІІ видала генеральний документ про релігійну політику 

Російської імперії, в якому проголошувалось: «Як Всевишній Бог на землі терпить всі 

віри, мови та сповідання, так і Її Величність … і в цьому поступати зволить» [421, с. 775]. 

Вирішення питань, пов’язаних з іншими віросповіданнями, було покладено на світську 

владу. Впровадженню віротерпимості сприяла активна колонізаторська політика 

імператриці. Такі гарантії з боку влади призвели до активного переселення представників 

різних конфесій до Північного Приазов’я (на додачу до роздачі земель та податкових 

пільг). Самодержавство було готове толерувати всі неправославні громади заради 

розширення та укріплення імперії. 

Наступний імператор Павло І (1796-1801 рр.) був вихований у дусі православ’я. 

Дослідник релігійної політики Павла І Сергій Григор’єв зазначав, що у свідомості Павла 

Петровича одночасно співіснував традиційно-православний світогляд та особливе 

містично-екзальтоване сприйняття релігії. До того ж, Павло І намагався історично 

обґрунтувати свою ідею про «першосвященну» роль імператора [619, с. 14]. В 1797 р. 

було проголошено закон за яким спадкоємець престолу Російської імперії мав належати 

виключно до православної Церкви [426, с. 587]. 

Епоха правління Павла І була сприятливою для вирішення старовірської проблеми. 

27 жовтня 1800 р. Павло І затвердив складені Платоном, митрополитом Московським 
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«Пункти або правила єдиновір'я» [417]. Таким вчинком імператор остаточно санкціонував 

систему, яка зобов’язувала старообрядців прийняти поставлених від православної Церкви 

священників, а ті натомість мали служити розкольникам по харатейним книгам та 

дотримуватись старих обрядів.  

Упродовж усього XVIII ст. Синод, як штучно створений орган, відчував свою 

неповноцінність і ревно оберігав всі свої привілеї та сфери впливу. Навіть такий апологет 

синодального ладу як С.Г. Рункевич відмічав, що «…Синод з перших своїх кроків 

намагався більш за все укріпити свою силу» та «… використовував будь-який випадок, 

щоб нагадати, що він важливий та сильний уряд» [650, с. 269]. Справами неправославних 

конфесій Синод завідував лише до 60-х рр XVIII ст. У цей же період вплив Обер-

прокурора поступово збільшувався не зважаючи на те, що імператор дозволив Синоду 

самостійно обирати кандидатів на цю посаду [702, с. 76]. 

На початку ХІХ ст. реальною загрозою для Церкви став протестантизм. В умовах 

формування ринкових відносин селяни залишались соціально незахищеними і це суттєво 

прискорило розклад традиційного релігійного світогляду. У цей же час, в 

неправославному середовищі (німецькомовних католиків та лютеран, менонітів, поляків, 

євреїв) активно поширювались раціоналістичні ідеї [671, с. 90].  

У добу правління Олександра І (1801-1817 рр.) контроль за представниками інших 

конфесій було послабленно. Зокрема, було припинено гоніння на старообрядців та 

представників інших сект (окрім бузувірських), якщо в їх вченнях та діях не проявлялась 

непокора владі. Широкою віросповідною свободою користувались католики та 

представники інших «терпимих» конфесій. 

Ігор Лиман, характеризуючи діяльність Олександра І в релігійній сфері, пропонує 

розглядати її як шукання імператором системи поглядів, яка б найбільше гармоніювала з 

його особистим внутрішнім світом. Але в той же час він шукав і засоби для поширення 

релігійної ідеології серед населення імперії. На думку дослідника, православна Церква з 

цієї системи не випадала [703, с. 19]. 

Початок правління Олександра І дав підстави сподіватись, що Синод збереже свою 

певну автономність по відношенню до Обер-прокурора. Однак, в результаті діяльності 

Обер-прокурора князя Олександра Голіцина Синод було перетворено на установу, яка 
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мало чим відрізнялась від сформованих у результаті олександрівських реформ міністерств 

[702, с. 79]. Голіцин, на відміну від своїх попередників, був знаковою особою. В 1810 р. 

він поєднав Обер-прокурорство з посадою Міністра народної освіти, а з 1811 р. став 

керувати ще й Департаментом іноземних сповідань. У жовтні 1817 р. він очолив 

новостворене Міністерство духовних справ і народної освіти [435, с. 814]. Справами 

християнських та інших конфесій мав опікуватися Департамент духовних справ цього 

міністерства [702, с. 79]. Політика, яку проводив Голіцин як «права рука» імператора, не 

була спрямована виключно на підтримку панівної віри, що спричинило появу опозиції та 

подальшу відставку князя з посади міністра в 1824 р.  

Окремо слід згадати про проекти законів епохи Олександра І. В 1804 р. було 

створено Проект Основних законів Російської імперії (автор барон Густав Розенкампф). У 

підрозділі А першої глави православна греко-російська віра проголошувалась панівною на 

теренах Російської імперії, а імператор представлявся як верховний правитель всієї 

держави і глава Церкви [818]. Разом з тим, проголошувався і принцип віротерпимості – 

«при сповіданні панівної віри терпимі в Російській державі й всі інші віри»; також 

зверталась увага на те, що іновірцям надається свобода совісті та не забороняється на 

основі існуючих законів «відправляти явно своє богослужіння» [689]. Положення цього 

проекту були використані наприкінці 20-х рр. ХІХ ст., коли за дорученням Миколи І вже 

Михайло Сперанський розпочав створення Основних державних законів Російської 

імперій.  

Микола І (1825-1855 рр.), на відміну від свого старшого брата Олександра І, не 

захоплювався містикою та богослов’ям. В усіх церковних справах демонстрував 

прагматизм. Його конфесійна політика поєднувала надання православній Церкві ряду 

пільг та матеріальної підтримки із жорсткими заходами по наведенню порядку в 

управлінні Церквою. Було створено Звід законів Російської імперії (від 1832 р.), який 

остаточно впорядкував відносини між державою та Церквою.  

Американський дослідник Грегорі Фріз розцінює режим Миколи І як реформізм, 

що мав на меті вирішити ті проблеми, які накопичились у православній Церкві. Імператор 

в цей час значно більше цікавився покращенням виконання Церквою світських, а не 

духовних, функцій [862, с. 3-6]. Адміністративне управління церковними структурами 
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було реорганізовано за єдиним зразком. Нові норми імперського законодавства 

ігнорували традиції народного представництва в церковному врядуванні. В українських 

єпархіях широко використовувалась практика призначення архієреїв-неукраїнців задля 

запобігання їх «укоріненню» [854, с. 11] 

Микола І не терпів будь-якого вільнодумства в питаннях віри та посягань на 

православну Церкву. Імператора суттєво турбувала наявність різноманітних сект та течій. 

«Відпадіння від православ’я» пов’язувались з віротерпимою політикою його попередника. 

Микола І вважав це небезпечним не лише в релігійному контексті, а й в політичному 

відношенні, оскільки такі деномінації (духобори, молокани, хлисти, скопці, суботники 

тощо) не визнавали не лише офіційну Церкву, а й світську владу загалом. Саме тому ці 

секти розглядались як найшкідливіші. 

Микола І взяв курс на викорінення старообрядництва. У 1826 р. була видана 

урядова ухвала, за якою з усіх старовірських молитовень було знято хрести. Було 

заборонено споруджувати нові та ремонтувати старі культові споруди; приймати до 

старообрядницької віри православних; проводити богослужіння священникам-втікачам; 

старообрядцям було заборонено обиратися на громадські посади; в судах велися окремі 

журнали в справах розкольників тощо [731, с. 17-23].  

У 1825, 1831 та в 1853 рр. були засновані спеціальні таємні комітети для 

впровадження дієвих заходів для боротьби з розколом. У губерніях, які були особливо 

«заражені», створювались спеціальні комісії, які мали повертати розкольників до 

православ’я. Перехрещення часто відбувалось силоміць, а тих, хто особливо противився, 

відправляли до монастирів або у заслання. Однак 9 січня 1826 р. Комітет міністрів наказав 

губернаторам не переслідувати розкольників за відправлення треб, а лише стежити, щоб 

розкольники нікого в розкол не затягували. Пізніше це розпорядження кілька разів 

підтверджувалось, однак з ремаркою, щоб розкольники про нього не знали. 10 травня 

1827 р. вийшов указ, відповідно до якого старообрядницьким священикам заборонялось 

переїздити для здійснення духовних треб, у разі ж порушення цього указу «чинити з 

ними, як з волоцюгами» [835].  

У 1835 р. всі розкольники були поділені на секти за ступенем їх шкідливості. У 

1842 р. Міністерство внутрішніх справ звернулось до Синоду з запитом, які секти є 
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особливо шкідливими. Обер-прокурор Микола Протасов зазначив, що найшкідливіші 

секти це: іудействуючі («абсолютно відпали від християнства»); молокани («секта 

руйнівна», як і духобори); хлисти та скопці («обидві богохульні»); безпоповці 

(«відкидають шлюб та молитву за Царя»). До менш шкідливих були віднесені лише 

поповці («це не єресь, а розкол») [823].  

Ця боротьба з розколом, у більшості своїй, носила формальний характер і була 

ініційована суто світською, а не церковною владою. Вікарний архієрей Анатолій 

Мартиновський у своєму листі до Орловського архієпископа Смарагда Крижанівського 

від 1844 р. писав, що «наша Церква настільки нещасна, що нами управляють всі хто 

завгодно: лютерани, кальвіністи, безбожники, ліберали» [818]. Як зазначав Ігор Смоліч, 

правляча Церква на середину ХІХ ст. вже остаточно перетворилась на Церкву під опікою 

держави. Перед нею стояло завдання уніфікувати населення імперії, зокрема знищити те 

унікальне, що українське православ’я набуло за своє автономне існування. 

Особа Обер-прокурора Степана Нечаєва цілковито відповідала поглядам 

імператора на те, як мають вестися справи. Ігор Смоліч класифікував Нечаєва як педанта, 

канцеляриста та бюрократа [818]. Цей Обер-прокурор на власний розсуд міг змінювати 

ухвали Синоду, перебрав на себе керівництво уніатськими та розкольницькими справами, 

міг представляти архієреїв в обхід Синоду [702, с. 80]. Наступником Нечаєва на посаді 

стала особа, яка своїм впливом могла зрівнятися хіба що з Голіциним – граф Микола 

Протасов, який був відомий своєю «старанністю до православної віри» [823]. Він 

фактично отримав статус міністра духовного відомства [569]. У наслідок реформування 

була створена ціла мережа підрозділів, які обмежували компетенцію Синоду і 

зосереджували справочинність в руках світських чиновників, підпорядкованих Обер-

прокурору.  

Таке обмеження прав Синоду стурбувало ієрархів. Архієпископ Херсонський та 

Таврійський Іннокентій (Борисов) склав записку про необхідність впорядкування 

синодальних структур. Він навіть розробив проект, який передбачав перебудову 

структури Синоду і коригування принципів взаємин між цією інституцією та Обер-

прокурором [702, с. 81]. Головною ідеєю проекту було обмеження впливів світських 

чиновників на діяльність Синоду. Однак створена структура змінена так і не була.  
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На межі 50-60-х рр. ХІХ ст., за умов суспільно-політичного підйому в імперії, 

розгорнулось активне обговорення положення Церкви в державі, її відповідальності перед 

суспільством, подолання бюрократизації та навіть йшлося про введення віротерпимості. 

На думку Олександра Ігнатуші, збільшення загальної маси і культурного впливу нових 

елементів неправославного віровизнання порушувало монополію православної Церкви на 

релігійну думку і суспільний авторитет [671, с. 91]. Однак, імперський центр в цей період 

не міг собі дозволити такої толерантності. 

Активне прагнення реформ прийшлося як раз на правління Олександра ІІ (1855-

1881 рр.). На його коронації митрополит московський Філарет (Дроздов) підняв питання 

стосовно посилення боротьби проти старовірів та зняття заборони перекладу Біблії на 

російську мову [818]. На той момент його підтримали, однак боротьба не посилилась, 

хоча всі попередні розпорядження залишились в силі. Були опубліковані Статути церков 

неправославних сповідань, які визначали становище лютеран, римо-католиків та 

мусульман.  

Через суспільно-політичне становище в державі уряд змушений був переглянути 

принципи віросповідної політики. Нові норми законодавства Російської імперії 

ігнорували традиції народного представництва у церковному врядуванні. Однак, 

незважаючи на скасування виборності кліру, священники, яких призначали до храмів, 

мали місцеве походження і були обізнані у специфіці регіону [854, с. 11].  

У 60-70-х рр. проходив перший етап церковного реформування, з урахуванням 

досвіду країн Заходу. Створений у 1860 р. Синодом комітет з духовно-навчальної 

реформи, який очолив архієпископ Херсонський Димитрій (Муретов), вивчав досвід 

організації роботи духовних навчальних закладів у Франції [671, с. 92].  

Ліберальна преса того часу спонукала припинити гоніння проти розкольників, як 

протизаконні. Вказувалось, що репресивні заходи призводять до зворотних результатів і 

лише збільшують кількість розкольників та посилють міжконфесійні конфлікти. 

Зрештою, у 1864 р. було створено комітет по «розкольницьким справам», який мав 

переглянути закони стосовно розколу [834].  

У цьому ж році Олександр ІІ затвердив «Правила» для старообрядців, за якими 

вони отримали право відправляти богослужіння, виїжджати за кордон, вести власні 
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метричні записи, писати ікони для власних потреб, обіймати деякі громадські посади, 

засновувати власні школи грамоти тощо [572]. У 1874 р. було прийнято закон про шлюби 

розкольників, які мали фіксуватися у спеціальних метричних книгах (їх вели місцева 

поліція та органи волосного правління) [474, с. 470]. Саме цей закон і поклав початок 

офіційному визнанню «розколу» як окремої деномінації в межах православної конфесії.  

У 1879 р. були затверджені тимчасові правила по веденню метричних записів 

німецькомовних баптистів, за якими останнім дозволялось сповідувати своє віровчення та 

справляти богослужіння без перешкод [477, с. 277].  

Статус Обер-прокурора в цей період залишався фактично незмінним. Ніхто не 

наважився обмежити свою компетенцію на користь Синоду, а якщо б хтось і наважився, 

то неодмінно був би звинувачений у перевищенні влади або бездіяльності [702, с. 81]. 

Однак, всі проведенні Олександром ІІ реформи церковного устрою були 

поверхневими і не вирішували нагальних потреб тогочасного суспільства. Це й зумовило 

їх крихкість та фактичну відмову від них в період правління наступного імператора [834]. 

Олександр ІІІ (1881-1894 рр.) був одним з найрелігійніших російських монархів. 

Він вважав, що посилити самодержавство наприкінці ХІХ ст. без допомоги релігії 

неможливо. Церкву ж сприймав виключно як елемент державного управління, хоча себе 

вважав істинним християнином. Паралельно з цим він часто схилявся до різноманітних 

знамень та прикмет, які впливали на його рішення [805].  

Через посилення суспільного радикалізму, урядові кола звернули свою увагу на 

посилення православної Церкви у регіонах. Такі дії мали на меті захист православного 

духовенства від «утисків іновірців» [671, с. 92]. У цей період розпочався процес згортання 

ліберальних реформ, посилення уніфікації в офіційній Церкві та знищення національних 

особливостей церковної організації [854, с. 13]. Свого апогею досяг політичний та 

ідеологічний тиск на неправославні конфесії. Через віросповідну політику уряд активно 

впроваджував русифікацію. Конфесійну політику тогочасної Росії більшою мірою 

визначав Обер-прокурор Синоду Костянтин Побєдоносцев, який був призначений на цю 

посаду ще Олександром ІІ у 1880 р. Побєдоносцев, спираючись на підтримку світської 

влади, намагався підняти релігійність народу і насадити православ’я по всій імперії. 

Найчастіше всі справи він вирішував самостійно, не враховуючи думки синодської 
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колегії. Відомий богослов та історик Георгій Флоровський, описуючи Побєдоносцева, 

зазначав, що останній прагнув лише зберегти «священні заповіти предків» і намагався не 

допустити оновлення Церкви, оскільки в цьому «релігійному пробудженні» вбачав 

загрозу з боку протестантизму. Свою «охоронну бездіяльність» він прирівнював до 

подвигу [839].  

За ініціативою Побєдоносцева до «Земського положення» (1890 р.) та «Городового 

положення» (1892 р.) були включені пункти про заборону православному духовенству 

обиратися до земських повітових і губернських зборів [671, с. 93]. Такі дії мали на меті 

максимально ізолювати Церкву від громадського руху і суспільної діяльності. Окрім того, 

в українських єпархіях збільшилась кількість заборонних розпоряджень Синоду, 

спрямованих на запобігання розвитку демократичної ініціативи і організаційного розколу 

в православ’ї. Суттєво активізувалась діяльність православних місій, збільшилась 

кількість церковних періодичних видань та наклади духовної літератури. Побєдоносцев 

стимулював заснування церковних братств, велике значення надавав проповідям та 

бесідам священників з парафіянами, церковній доброчинності та проведенню пишних 

свят на честь різноманітних церковних ювілеїв. Суттєва активізація у 80-90 рр. ХІХ ст. 

православних місій у віддалених регіонах Російської імперії та за кордоном так і не 

здобула очікуваного успіху.  

По відношенню до розкольників проводилась доволі гнучка політика. Закон від 3 

травня 1883 р. надавав право богослужіння «розкольникам усіх сект» (крім скопців), їм 

дозволялось обіймати громадські посади, займатись торгово-промисловою діяльністю, 

отримувати паспорти на загальних засадах, відкривати власні молитовні тощо. Як і раніше 

заборонялось будувати дзвіниці, влаштовувати хресні ходи та поширювати своє 

віросповідання серед православного населення [480, с. 219]. Отже, цей закон прирівнював 

старообрядців до представників інших сповідань щодо отримання права на молитовні 

збори та виконання треб. Певні протиріччя містились в десятій статті закону, а саме мова 

йшла про духовних наставників – вони не підлягали переслідуванню, доки не були 

звинувачені в розповсюдженні розколу серед православних або в інших протиправних 

діях. До того ж, влада не визнавала духовного сану цих осіб. Тобто, закон начебто надавав 

розкольникам свободу, однак відкривав широкі можливості для їх переслідування. У 
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1884 р. закон зазнав певних змін. Для того, щоб розпочати будівництво молитовні, 

необхідно було отримати дозвіл Міністерства внутрішніх справ. Міністерство дуже часто 

в дозволах відмовляло і тим самим знову спонукало розкольників до підпільних дій [743, 

с. 47]. У 1885 р. відбувся Собор єпархіальних архієреїв і на ньому окремо розглядалось 

питання про боротьбу з розколом [834].  

Набагато більше за розкольницький рух церковну та світську владу в цей час 

турбувало широке розповсюдження раціоналістичних сект – штунди, баптистів тощо. 

Активна пропаганда загальної рівності, працелюбства, благочинності, допомоги 

ближньому, всезагальної любові та миру притягували в ці секти народ. Відповідно до 

цього влада змушена була вжити цілий ряд радикальних заходів по «викоріненню» руху. 

Гоніння, що розпочалися, змусили багатьох представників раціоналізму емігрувати 

(переважно до США та Канади). Самодержавство могло певною мірою толерувати 

релігійні громади, але не окремих їх членів, які порушували умови свого перебування в 

імперії.  

Така активна дія з боку влади викликала певну протидію з боку переслідуваних. 

Гоніння опозиційних сповідань спричинили формування певного ореолу мучеників 

навколо тих, хто підпав під репресії. На їх бік стала ліберальна преса, ліберально та навіть 

консервативно налаштовані громадяни, мешканці національних регіонів тощо. Всі вони 

виступали проти гонінь за віру.  

Головне протиріччя конфесійної політики часів правління Олександра ІІІ та 

оберпрокурорства Побєдоносцева полягало в тому, що влада намагалась активізувати 

діяльність Церкви з одного боку, а з іншого – обмежувала її самостійність через 

посилення контролю. Це призвело лише до поглиблення кризових явищ у православній 

Церкві.  

Результати такої політики проявились за часів правління Миколи ІІ (1894-1917 рр.). 

Як зазначав Микола Тальберг, відомий історик Церкви з суто монархічними поглядами, 

Микола ІІ повністю перейняв світогляд свого прадіда, Миколи І. Для цих монархів 

характерними рисами були глибока віра та відданість Церкві [823]. Микола ІІ взагалі 

розглядав свою політичну діяльність як релігійне служіння [838] і відчував себе 
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помазаником Божим, який мав бути скоріше православним царем ніж російським 

імператором [818].  

Більшість представників духовного відомства вбачали шлях до збереження 

монополії православ’я саме через повернення Церкви до «справжніх цінностей» 

(російської церковної традиції). Через модернізаційний тиск з боку Заходу державно-

церковна верхівка влади усіляко намагалась протиставити йому самобутню систему 

цінностей у цій сфері [671, с. 97]. Це був єдиний можливий варіант для імперського 

самозбереження, однак на початку ХХ ст. під впливом цілої сукупності факторів (у тому 

числі й персональних якостей останнього монарха) він вже був по суті нездійсненним. 

Наростання революційних настроїв у суспільстві змусило імператора зробити певні 

кроки на шляху до забезпечення свободи віросповідання, відділення Церкви від держави, 

припинення ідеологічних переслідувань. Маніфест від 26 лютого 1903 р. «Про плани до 

вдосконалення державного порядку» закликав до виконання норм віротерпимості, 

проголошував свободу у відправленні богослужінь. Однак він же вимагав збереження 

панівного статусу православної Церкви [486, с. 113]. Опублікування цього маніфесту 

призвело до активізації членів різноманітних релігійних конфесій, особливо розкольників.  

Микола ІІ мав серйозні наміри змінити правове становище іносповідних конфесій і 

12 грудня 1904 р. видав указ «Про плани до вдосконалення державного порядку». 

Міністрам було запропоновано розглянути питання про засади віротерпимості. 

Передбачалось адміністративним шляхом усунути релігійний тиск на адептів інославних 

та іновірних сповідань [488, с. 1196]. Так розпочався період глибокого реформування 

віросповідного законодавства Російської імперії, пік активності якого припав на 1904-

1906 рр.  

Логічним продовженням указу від 12 грудня 1904 р. став указ від 17 квітня 1905 р. 

«Про зміцнення начал віротерпимості» [489, с. 258]. .Він зберігав привілеї Церкви в галузі 

місіонерства та в той же час суттєво полегшував старообрядцям та представникам інших 

сповідань відправлення їх культів. У межах нашого дослідження слід детальніше 

зупинитись на його змісті, оскільки саме цей документ став головною віхою на шляху до 

визнання Церквою та державою свободи совісті підданих Російської імперії.  
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На початку документу проголошувалось, що імператор завжди прагнув забезпечити 

кожному з підданих свободу віросповідання та молитов «за велінням совісті кожного». 

Відтепер відпадіння від православної Церкви не підлягало переслідуванню; неповнолітні 

діти, які відпали від православ’я визнавались належними до того віросповідання, яке вони 

для себе обрали (п.1). У разі зміни віри одним з батьків діти віком до 14 років залишались 

в попередній вірі, якщо віру змінювали й батько й мати, то діти автоматично переходили в 

інше сповідання (п.2). Особи, які лише фіктивно належали до православ’я, отримали 

право відкрито сповідувати віру, яку сповідували або вони самі до переходу в православ’я, 

або ж їх предки (п.3). Християни всіх сповідань отримали право хрестити в свою віру 

дітей-сиріт, які знаходяться у них на вихованні (п.4). Законодавчо «розкольників» було 

розділено на три категорії – старовірські общини, сектантські вчення, бузувірські вчення 

(прихильники останніх несли карну відповідальність) (п.5). Всі постанови, що надавали 

право проведення богослужінь, стали поширюватись на послідовників старовірства та 

сектантських вчень, порушення ж цих постанов з релігійних мотивів загрожувало 

винуватцям карною відповідальністю (п.6). Загальний термін «розкольники» було 

офіційно замінено на «старообрядці» (лише стосовно тих, хто визнавав основні догми 

Церкви, однак не погоджувався з рядом обрядів та відправляв богослужіння по 

стародрукам) (п.7). Релігійним спільнотам старообрядців та сектантів було надано 

найменування «громада» й право на володіння рухомим та нерухомим майном. 

Старообрядцям та сектантам було дозволено будувати та ремонтувати культові споруди 

на тих саме засадах, що й представникам інославних сповідань (п.8). Їм було дозволено 

засновувати скити та обителі. Духовні лідери йменувалися «настоятелями та 

наставниками», що вказувалось в їх паспортах, однак без зазначення православних 

ієрархічних найменувань (п.9). Їм дозволялось відправляти духовні треби в приватних й 

культових спорудах та, за потреби, в інших умовах (не одягаючи культовий одяг), якщо це 

не заборонялось законом. Духовні настоятелі та наставники, за наявності духовного 

заповіту, мали ті ж права, якими користувались всі духовні особи (п.10). Старообрядцям 

та сектантам дозволялось засновувати на власні кошти початкові школи та викладати свій 

Закон Божий, за умови, що школи контролює Міністерство народної освіти. Викладання 

Закону Божого в різних навчальних закладах інославних християнських сповідань мало 
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вестися духовною особою даного сповідання (за її відсутності світським вчителем) та 

рідною мовою учнів (п.14). Було знято заборону на друк та ввезення старовірської та 

сектантської духовної літератури. Старообрядці та сектанти прирівнювались в правах з 

особами інославних сповідань в контексті укладання ними з православними змішаних 

шлюбів (п.11). Вказувалось, що метричні книги старообрядських та сектантських общин 

мають вести духовні особи за встановленим зразком. Старообрядцям та сектантам було 

дозволено ховати померлих на власних цвинтарях. Маніфест дозволяв відкрити всі 

культові споруди, окрім тих, що були закриті за недотримання вимог Уставу Будівельного 

(п.12). Було встановлено загальне правило для побудови та ремонту культових споруд 

всіх християнських сповідань, а саме: згода духовного керівництва відповідного 

інославного сповідання; наявність необхідних коштів, дотримання технічних вимог 

Уставу Будівельного (п.13). Також було обіцяно покращити правове становище 

мусульман та буддистів (ламаїстів). 

Таким чином, указ від 17 квітня 1905 р. суттєво змінив статус іновірців, розширив 

права старовірів та сектантів. Хоча перехід до нехристиянських сповідань та 

позавіросповідний стан були й надалі забороненими. Однак, зважаючи на дозвіл 

змінювати релігію вільно та офіційно, слід зазначити, що цей документ суттєво 

каталізував міжконфесійну взаємодію у державі.  

Указ «Про зміцнення начал віротерпимості» було сприйнято неоднозначно. 

Зокрема, ліберальна газета «Право» вважала, що далеко не повну свободу совісті 

отримали громадяни імперії, зовсім не таку об’ємну, яку мали мешканці європейських 

держав. Хоча вона ж визнавала, що указ був першою серйозною поступкою у справі 

становлення свободи віросповідання [808]. Відомий правознавець початку ХХ ст. 

Михайло Рейснер, аналізуючи указ, стверджував: «Руська віротерпимість навіть після 

указу 17 квітня ще далеко не є свободою совісті. Цей указ … не надає кожному 

можливість вірити в те, в що він хоче … Закон 17 квітня є … лише норма, яка розширює 

привілеї інославних та частково іновірних сповідань» [800]. Сергій Вітте відмічав у 

1908 р., що з практичного боку указ не мав глобальних наслідків, хоча пізніше вже 

прирівнював його до маніфесту від 17 жовтня 1905 р., та називав їх такими, що 

безповоротно вплинули на розвиток Російської імперії [363, с. 361].  
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Негативно оцінювали указ правоконсервативно налаштовані члени суспільства, які 

передрікали масові відпадіння від державної релігії [808]. Проти указу також виступила 

більшість єпархіальних архієреїв, мотивуючи це тим, що він фактично позбавив Російську 

Православну Церкву статусу державної та поставив її на одну сходинку з іншими 

віросповіданнями. Зокрема, єпископ Полтавський Іоан зазначав, що указ від 17 квітня 

1905 р. дарував «повну самостійність для всіх общин інославних та іновірців... 

Православна церква в цьому відношенні тепер … позбавлена … заступництва від держави 

і … не отримала … повної свободи» [645, с. 123-128].  

Слід наголосити, що свобода совісті несумісна з пануючим принципом державної 

церковності. Костянтин Побєдоносцев наполягав на тому, що в духовному житті народу 

«є такі глибини, до яких державна влада не може і не повинна торкатися» [784, с. 2]. 

Аналогічні погляди висловлював й Костянтин Аксаков, який стверджував, що народ має 

«невід’ємне право духовної свободи … свободи думки та слова» [700, с. 174]. Сергій 

Мельгунов наголошував на тому, що «поки буде панувати у нас фальсифікована теорія 

органічного зв’язку релігії та політики … до тих пір не буде місця в Росії для свободи 

совісті» [731, с. 87].  

Аналіз змісту указу від 17 квітня 1905 р. «Про зміцнення начал віротерпимості» 

приводить до висновку, що в Російській імперій була встановлена обмежена свобода 

віросповідання, яку можна визначити як свободу вибору релігії і свободу відправлення 

релігійних обрядів. Вагомим стало юридичне закріплення права особистості на зміну 

конфесії в межах християнських сповідань. Однак, указ не чіпав правове становище 

іудеїв, не дозволяв позавіросповідного стану (а без нього не можлива повна свобода 

совісті), зберігав пріоритет російської православної Церкви в більшості напрямків 

релігійного життя (особливо в місіонерській діяльності) тощо.  

Законодавство вимагало подальшого вдосконалення, і ця справа була доручена 

Комітету Міністрів, який мав вирішити адміністративні питання. Вже 13 травня 1905 р. 

було видано документ, в якому містилися керівні вказівки стосовно запровадження у 

життя норм, що були викладені в указах від 12 грудня 1904 р. та від 17 квітня 1905 р. 

Наступний документ регулюючого характеру було затверджено 18 серпня 1905 р. Він 

розкривав сам механізм переходу з православ’я в інші сповідання. У «Тимчасових 



54 

правилах для переходу осіб православних в інославні та іновірні сповідання» йшлося про 

те, що особи, які прагнули перейти з православ’я в одне з інославних християнських 

сповідань, по-перше мали звернутись з заявою до місцевого губернатора (особисто або 

через повітову адміністрацію). Губернатор сповіщав єпархіальне керівництво та передавав 

заяву на розгляд місцевого інославного духовного керівництва. Інославне духовне 

керівництво, в свою чергу, сповіщало губернатора про факт приєднання православного, а 

губернатор повідомляв про це православне керівництво. За подібним алгоритмом мали 

діяти і особи мусульманського та інших нехристиянських сповідань, які лише в 

метричних книгах вказані як православні [6, арк. 150-151зв].  

Паралельно з прийняттям указу від 17 квітня 1905 р. відбулась відміна кримінально-

карних заходів за вихід з християнства (у тому числі і з православ’я) та часткова відміна 

кримінального покарання за «зведення» з християнства в нехристиянство або з 

православ’я в інославіє. Вже 5 червня 1905 р. указом «Про полегшення долі осіб, які були 

засуджені за релігійні злочини», були відмінені деякі покарання за релігійні злочини. 

Збереженими залишались статті про відповідальність батьків, які мали охрестити дітей у 

православ’я, однак не зробили цього та про відповідальність інославних й іновірних 

духовних осіб за проведення обрядів їх віри над православними [527, с. 265]. Відповідно, 

у першій частині розділу ІІ «Про відступ та відвернення від віри» з десяти статей 

залишилась лише одна, яка надавала можливість карати за «зведення» з православ’я [34, 

арк. 123].  

Продовження процесу правового оформлення релігійних груп, що колись належали 

до православної Церкви, відбувалось і після 1905 р. [491, с. 904]. Комплекс 

реформаторських заходів, що були вжиті царським урядом в галузі релігійного 

законодавства у 1904-1906 рр., сприяв розширенню правового простору вільного 

релігійного вибору підданих російського імператора та став підґрунтям для розвитку 

держави у напрямку свободи совісті.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що загальні тенденції у віросповідній політиці 

Російської імперії останньої чверті XVIII – початку ХХ ст. головною мірою залежали від 

цілої сукупності суб’єктивних факторів: особистісні погляди монархів на релігійні 

питання, склад Синоду, персона Обер-прокурора, діяльність єпархіальних архієреїв. Разом 
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із цим, впливали й об’єктивні фактори, а саме офіційний статус православної Церкви, 

уніфікаційна політика імперського центру по відношенню до населення, толерування 

окремих релігійних громад, модернізаційні трансформації всеросійських структур під 

впливом розвитку світових і особливо європейських суспільств тощо.  

Російське законодавство у досліджуваний період чітко регламентувало ієрархію 

релігій та релігійних організацій. Панівною релігію залишалось православ’я. Відношення 

держави та Церкви до терпимих та нетерпимих сповідань розвивались за певною 

синусоїдою – періоди толерантного ставлення змінювались періодами жорстких гонінь та 

навпаки. Непорушним залишався постулат про те, що релігія – це основа народності і 

один з основних інструментів контролю за російськими підданими. Позаконфесійний стан 

держава не визнавала, так само як і не визнавала атеїзм. 

Офіційна Церква, не зважаючи на своє панівне положення, залишалась вкрай 

залежною від держави, що не дозволяло їй самостійно впливати на всі сфери 

віросповідної політики. Імперський центр відводив їй одну з провідних об’єднуючих 

функцій і для цього протиставляв решті віросповідань. Провідними мотивами в галузі 

віросповідання кожного з монархів була підтримка офіційного православ’я, заборона 

відпадіння від нього та заохочення православного місіонерства. Прозелітизм з боку 

представників інших сповідань знаходився під суворою забороною. Паралельно з цим, 

заборона насильницького приєднання до православ’я неодноразово підкреслювалась під 

час правління фактично кожного з імператорів. 

На початку ХХ ст. розпочався період глибокого реформування віросповідного 

законодавства Російської імперії, хоча для імперського центру це означало крок назад у 

політиці уніфікації населення. Саме тому прийняття прогресивного указу «Про зміцнення 

начал віротерпимості» не вирішувало основних проблем у віросповідній сфері. 

Найвагомішим його наслідком було юридичне закріплення права особистості змінювати 

сповідання в межах християнських конфесій. В результаті указ суттєво каталізував 

міжконфесійну взаємодію у державі, хоча віросповідне законодавство потребувало 

подальшого вдосконалення.  
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2.2. Етноконфесійна структура населення Північного Приазов’я як 

специфічного підрегіону. 

Північне Приазов’я – підрегіон Південної України, який має свою специфіку 

розвитку загалом та релігійного розвитку зокрема.  

Географічні межі Північного Приазов’я (зустрічаються й інші назви підрегіону, а 

саме – Приазов’я та Надазов’я) були чітко окреслені у радянський період. Під Північним 

Приазов’ям радянські географи та геологи мали на увазі крайню південно-східну частину 

Українського щита, яка була обмежена розломами [737, с. 5]. Підрегіон розглядався як 

складова частина Північного Причорномор’я (територія, що охоплювала чорноморське та 

азовське узбережжя в географічних межах від гирла Дунаю до Гагринського хребта 

Великого Кавказу) і включав у себе на заході та півночі басейн р. Молочна, на півночі – 

район Волновахи та Докучаєвська (розташованих на притоках р. Кальміус), на сході 

обмежувався басейном р. Міус (наразі територія Російської Федерації, яка не увійшла у 

географічні межі дисертаційного дослідження, оскільки до уваги бралось лише українське 

Північне Приазов’я), на півдні кордоном виступало безпосередньо Азовське море [795, 

с. 122-143]. Басейн українського Північного Приазов’я включає ріки Молочна, Обіточна, 

Берда та Кальміус. В межах сучасного адміністративно-територіального поділу України 

мова йде про Мелітопольський, Приазовський, Приморський, Бердянський, 

Чернігівський, Куйбишевський, Розівський, південно-східну частину Пологівського та 

південну частину Оріхівського районів Запорізької області та про південну частину 

Донецької області ( від м. Докучаєвськ та Великоанадольського лісового масиву на 

півночі та від заповідника «Хомутовський степ» на сході).  

Північне Приазов’я – це степова зона, головним багатством якої є високородючі 

чорні гумусові ґрунти (переважно чорноземи) [580, с. 3]. Саме чорноземи відіграли 

провідну роль в освоєнні степових ландшафтів у світі. Зазвичай, подібні території швидко 

освоювались, перетворюючись на осередки землеробства (особливо за умови, що для 

степів характерні не лише плодючі ґрунти, а й рівнинні ландшафти та континентальний 

клімат). У випадку з Північним Приазов’ям швидкого землеробського освоєння не 

відбулось через пограничний статус підрегіону, постійні зміни населення та збройні 

конфлікти на цьому підґрунті.  
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Для дослідження даного підрегіону варто застосовувати теорію фронтиру, оскільки 

географічно Північне Приазов’я знаходиться на перетині територіальної локалізації різних 

культур та цивілізацій. Провідним у контексті нашого дослідження є концепт 

колонізаційного освоєння погранич [587, с. 8]. У період давньої історії України цей край 

був пристанищем для різноманітних кочових племен. Після монголо-татарської навали 

тут оселилися ногайці, життя яких суттєво змінилося лише після російсько-турецької 

війни 1768 – 1774 рр. Поруч з кочів’ями ногайців на цій території розташовувались 

козацькі зимівники. Головним регіоном розселення були території на північ від лінії річок 

Дніпро-Конка-Берда. Після ліквідації Запорозької Січі в 1775 р. і приєднання території 

Кримського ханства до Російської імперії колонізація краю стає більш массовою та 

різноманітною.  

В угоду швидкому господарському освоєнню краю, яке мало збагатити імперський 

центр, останній і запрошував до колонізації степів Північного Приазов’я землеробів з усієї 

Європи. Окрім заселення до підрегіону знаних господарів (накшалт менонітів), уряд 

навіть йшов на певні експерименти і намагався перетворити на землеробів євреїв, які 

зазвичай були містянами. Економічне підґрунтя колонізаційної політики і стало однією з 

перших передумов до поліетнічності підрегіону.  

Ще однією особливістю Північного Приазов’я слід вважати той факт, що для 

найбільших міст підрегіону (міста-порти Бердянськ та Маріуполь) державною владою не 

відводилась адміністративна функція як пріоритетна. Вони виступали виключно в якості 

торгово-промислових осередків, які мали сприяти швидкому економічному зростанню 

підрегіону в угоду колонізаційним амбіціям Російської імперії.  

З огляду на вищенаведену специфіку господарського освоєння Північного 

Приазов’я у підрегіоні сформувалась поліетнічна, полікультурна та полірелігійна 

спільнота, на яку постійно паралельно впливали намагання Російської імперії уніфікувати 

своїх громадян (у данному випадку обережно, щоб не відлякати потенційних іммігрантів) 

та близькість до моря, яка формує специфічну ментальність населення подібних 

територій.   

Зважаючи на те, що імперський центр у першу чергу був спрямований на створення 

щось подібного до унітарної держави, він прагнув уніфікувати всі сфери життя. 
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Автократія через свою природу змушена бути жорсткою та репресивною, однак вона 

могла бути й терпимою задля досягнення головної мети. В умовах колонізації нових 

територій одним із можливих варіантів для збереження імперії, було замкнення індивідів 

у їх групах, що ми і спостерігаємо на прикладі Північного Приазов’я.  

Щодо прилеглості підрегіону до моря, то тут варто виділити його значно більшу 

відкритість зовнішнім впливам (на відміну від територій, які розташовані далі вглиб 

континенту). Північне Приазов’я, як класична приморська територія, було відкрите 

усьому новому. Фактично будь-які умовні кордони у підрегіоні розмивалися і через це 

загальний рівень толерантності був дуже високим. Особливо з огляду на неоднорідну 

структуру населення, у тому числі й конфесійну.  

Відповідно до адміністративного поділу Російської імперії межі Північного 

Приазов’я, станом на кінець досліджуваного періоду, можна окреслити трьома повітами – 

Бердянським й Мелітопольським, які належали до Таврійської губернії, та 

Маріупольским, що відносився до Катеринославської губернії (Додаток А). Зважаючи на 

певні реформи адміністративного поділу Південної України слід зазначити наступні 

нюанси.  

Мелітопольський повіт було створено 8 лютого 1784 р. у складі Таврійської області. 

У 1802 р. Таврійська область була трансформована в губернію, а управління перенесено в 

м. Оріхів, однак повіт продовжував йменуватися Мелітопольским [370, с. 682]. 7 січня 

1842 р. Дніпровський та Мелітопольский повіти були поділені на три повіти. 

Новоутворений повіт отримав назву Бердянський. Повітовим центром стало м. Бердянськ. 

Цього ж дня колишнє казене селище Новоалександрівка було перейменовано на 

м. Мелітополь і отримало статус повітового міста [370, с. 665].  

Щодо Маріупольського повіту, то 24 березня 1780 р. він був перейменований з 

Кальміуського повіту Азовської губернії. 22 січня 1784 р. м. Маріуполь призначено 

повітовим містом Катеринославського намісництва [369, с. 186]. Пізніше Маріупольський 

повіт увійшов до дванадцяти повітів новоствореної Новоросійської губернії. Повітове 

управління в цей час було зосереджено у с. Токмак [411, с. 187]. 19 лютого 1801 р. 

м. Оріхів отримало статус повітового міста Маріупольського повіту Новоросійської 

губернії (за рік Оріхів було зараховано до меж Мелітопольского повіту, з яким місто і 
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увійшло до складу Таврійської губернії) [370, с. 739]. З 1802 р. Маріупольський повіт 

увійшов до складу новоутвореної Катеринославської губернії. 31 жовтня 1807 р. було 

утворено окремий Маріупольський грецький округ, який підпорядковувався юрисдикції 

нещодавно створеного Таганрозького градоначальства [430, с. 1318]. У 1859 р. 

Маріупольський грецький округ було відділено від градоначальства і підпорядковано 

губернському правлінню, паралельно з цим він втратив свою автономність. Пізніше ці 

землі увійшли до Маріупольського повіту, який остаточно було впорядковано у 1873 р. 

[413, с. 50]. З огляду на те, що більшість дослідників відносить Маріупольський повіт до 

меж Донбасу [589, 743, 745, 827], ми вважаємо за потрібне наголосити про його 

окремішність від даного регіону і приналежність до меж саме Північного Приазов’я. 

Підставою для цього є специфіка розвитку Маріупольського повіту на відміну від решти 

території Донбасу. Зокрема мова йде про цілий ряд факторів: містоутвоюючий чинник 

(національно-культурний для Маріуполя та економічно-патерналістський для міст 

Донбасу, які навіть не мали офіційного статусу), етнічний склад (для Маріупольського 

повіту, на відміну від Донбасу, характерні великі неслов’янські групи населення – євреї, 

греки, татари, німці), конфесійна приналежність мешканців (у Донбасі 95% жителів 

сповідували православ’я [744, с. 11], у Маріупольському повіті – 88%) тощо.  

За нашими підрахунками [415, с. 4-5, с. 74-75; 416, с. 4-5, с. 94-97], загальна 

кількість населення Північного Приазов’я на кінець ХІХ ст. становила 943 013 осіб обох 

статей (з них 51,08% чоловіків та 48,92% жінок). На першому місці за кількістю населення 

стояв Мелітопольский повіт – 384 239 осіб обох статей (40,75% від загальної кількості 

населення підрегіону). Другу позицію обіймав Бердянський повіт – 304 718 осіб (32,31%), 

та третю – Маріупольский повіт – 254 056 осіб (26,94%) (Додаток Б). 

На досліджуваній території знаходилось п’ять міст: Бердянськ, Маріуполь, 

Мелітополь, Ногайськ та Оріхів. Перші три були повітовими містами. Загальна кількість 

мешканців міст у Північному Приазов’ї (станом на 1897 р.) за нашими підрахунками 

становила 83 060 осіб (8,8% від загальної кількості мешканців у підрегіоні, з яких 73 101 

особа (88,01% від загальної кількості мешканців міст у підрегіоні) проживала в повітових 

містах. За показником рівня урбанізації Північне Приазов’я відставало від Російської 

імперії загалом та Південної України зокрема (Російська імперія – 13,4%, 
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Катеринославська губернія – 11,4%, Таврійська губернія – 20,0%, Херсонська губернія – 

28,9%) [693, с. 396]. За кількістю населення міста Північного Приазов’я можна 

розташувати у такому порядку (від більших до менших): Маріуполь – 31 116 осіб (37,46% 

від загальної кількості міських мешканців у підрегіоні), Бердянськ – 26 496 осіб (31,90%), 

Мелітополь – 15 489 осіб (18,65%), Оріхів – 5 996 осіб (7,22%) та Ногайськ – 3 963 особи 

(4,77%).  

Конфесійний склад Північного Приазов’я на кінець ХІХ ст. був представлений 

більш ніж п’ятнадцятьма різноманітними сповіданнями, носії яких розмовляли на 

тридцяти дев’яти різних мовах (Додатки В – К). Така етноконфесійна строкатість була 

характерна для всієї Південної України, однак специфікою Північного Приазов’я було 

значно ширше представництво тут закритих етноконфесійних общин – такі собі анклави 

посеред місцевої більшості, яку складало православне населення. До таких анклавів 

можна зарахувати духоборів, молокан, старообрядців, менонітів, іудеїв-хліборобів тощо. 

У Північному Приазов’ї проживало 39,66% менонітів Південної України, 24,10% 

старообрядців та тих, що ухиляються від православ’я й лише 15,92% православних та 

єдиновірців.  

Розглянемо процес формування конфесійної мапи підрегіону в динаміці. Слід 

згадати, що відповідно до Зводу законів Російської імперії всі релігії поділялись на три 

категорії: офіційне православ’я, терпимі та нетерпимі релігії. Саме тому виклад 

статистичних даних у підрозділі побудовано за таким поділом. Окрім того, всередині 

кожної категорії перелік конфесій та деномінацій буде вестися від більш чисельних до 

менш чисельних відповідно до даних перепису 1897 р.  

Оскільки адепти офіційної державної Церкви у Північному Приазов’ї на кінець 

ХІХ ст. становили 87,2% від загальної кількості населення (92,47% у повітах без міст та 

74,55% у містах) і являли собою абсолютну більшість, то саме з цієї конфесії слід 

розпочати виклад проблемного питання [415, с. 4-5, с. 74-75; 416, с. 4-5, с. 94-97].  

Православне населення складалось переважно з колишніх мешканців Вольностей 

Війська Запорозького, переселенців з центральних та північних українських губерній 

Російської імперії, а також Правобережжя, частини поселян з «Великоросійських» 
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губерній та Османської імперії [739, с. 88]. Крім українців та росіян, до православного 

крила християнства належали білоруси, греки, болгари, вірмени, серби, молдавани тощо.  

Розпочавши з другої половини XVIII ст. масову колонізацію Південної України 

загалом та Північного Приазов’я зокрема, уряд, з одного боку, не встановлював обмежень 

щодо конфесійного складу новоприбулих, а з іншого, при можливості використовував 

статус православ’я, як «пануючої» віри для залучення до лав переселенців християн з 

території Османської імперії.  

При освоєнні земельних масивів Північного Приазов’я православними колоністами 

переселення греків було найвідчутнішим. У 1778 р. їх переселили до Азовської губернії 

під проводом митрополита Готського та Кафського Ігнатія. Грецьких колоністів від 

початку нараховувалось 17 000 осіб обох статей. Вони й заснували м. Маріуполь та ще 23 

селища на північному березі Азовського моря [413, с. 51].  

Хоча в деяких випадках уряд змушений був обмежувати подібні переселення. Так, в 

жовтні 1801 р., російський імператор, щоб не загострювати стосунки з Портою, тимчасово 

заборонив викликати з Османської імперії православних, однак одночасно з цим дозволив 

селитися на російських землях всім бажаючим [776, с. 94].  

Наступне суттєве поповнення православної групи населення Північного Приазов’я 

відбулось вже в другій половині ХІХ ст. Мова йде про болгарський елемент. Як стверджує 

мелітопольський дослідник болгарської історії Сергій Пачев, у Таврійську губернію була 

спрямована четверта хвиля другого етапу переселення болгар на землі Російської імперії 

(1861-1863 рр.). Ця хвиля була поділена на дві частини: перша йшла з Бесарабії, а друга 

безпосередньо з самої Болгарії (Видинського пашалика) [778, с. 7].  

Що ж стосовно «руського» населення (російське імперське визначення для 

українців, росіян та білорусів загалом), то їх переселення також активно заохочувалось. За 

період з 1782 по 1858 рр. на південь України переселилось з північно-українських, 

російських та білоруських губерній 904 000 осіб. З них в Катеринославській губернії осіло 

310 000 осіб та в Таврійській – 168 000 осіб [571, с. 6].  

Якщо звернутись до статистичних джерел, то можна простежити певну динаміку у 

православному середовищі. Нажаль, найчастіше інформація подається уривками і 

стосується окремо або конфесійної приналежності, або етнічної. В межах даного 
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підрозділу ми зосередимо свою увагу переважно на конфесійній приналежності та 

наведемо деякі наші статистичні підрахунки.  

За «Статистичними таблицями Російської імперії» за 1858 р. кількість 

православного населення у Катеринославській губернії становила 92,83%, а у Таврійській 

– 48,38% [519, с. 214-215]. На 1866 р. маємо вже таке співвідношення – Катеринославська 

губернія 93,02% (1 120 685 осіб обох статей), Таврійська губернія 70,57% (428 205 осіб 

обох статей) [386, с. 92-93]. «Статистичний огляд Російської імперії» містить відомості 

про розподіл за віросповіданнями на 1867 р.: відсоток православного населення 

Катеринославської губернії становить 92,5%, а Таврійської – 68,5% [520, с. 16]. 

У «Пам’ятних книгах Катеринославської губернії» на 1864 та 1867 р. відповідно 

знаходимо відомості про кількість православного населення окремо в межах м. Маріуполя 

та Маріупольського округу. За три роки кількість православних мешканців м. Маріуполя 

зросла на 1 811 осіб (з 5 036 до 6 847), а Маріупольського округу – на 2 789 осіб обох 

статей (з 40 507 до 43 296) [412, с. 73; 413, с. 188]. Якщо розрахувати у відсотковому 

відношенні до загальної кількості православних у губернії, то отримуємо наступні 

результати: представництво православних мешканців м. Маріуполя за три роки 

збільшилось на 0,13% (від 0,48% від загальної кількості православних мешканців у 

губернії до 0,61%), а кількість православних у Маріупольському окрузі зменшилось на 

0,03% (від 3,85% до 3,83%).  

«Новоросійський календар на 1873 рік» наводить наступні дані: в 

Катеринославській губернії православного населення 1 199 819 осіб обох статей, а в 

Таврійській – 446 034 [399, с. 162-163]. На 1887 р. православне населення 

Маріупольського повіту склало 175 257 осіб обох статей (87,01% від загальної кількості 

населення повіту) [414, с. 435].  

Дані, наведені у матеріалах перепису 1897 р. дають можливість значно ширше 

охарактеризувати групу православного населення Північного Приазов’я. А саме можна 

висвітлити конфесійну та етнічну (однак лише умовно, за даними про «рідну мову») 

приналежність, віковий склад та ґендерну специфіку. Слід зазначити, що у переписі 

православне населення було об’єднане в одну категорію з єдиновірцями (Додатки В – П).  
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Загальна кількість православних у підрегіоні нараховувалась 822 312 осіб обох 

статей, що становило 87,2% від загальної кількості населення. З них чоловіків було 

51,18%, а жінок 48,82%. В Російські імперії кількість православних становила 69,35%, в 

Катеринославські губернії – 90,05%, а в Таврійській – 73,88%. На теренах Південної 

України православних нараховувалось 82%. Найбільша кількість православних 

мешканців Північного Приазов’я знаходилась у Мелітопольскому повіті – 339 838 осіб 

(41,33% від загальної кількості православних та 88,44% від загальної кількості населення у 

повіті). У Бердянському повіті проживало 259 878 осіб (31,6% та 85,28% відповідно) та у 

Маріупольському – 222 600 осіб (27,07% та 87,62% відповідно).  

У містах Північного Приазов’я мешкало 61 922 особи обох статей православного 

віросповідання (74,55% від загальної кількості міських мешканців у підрегіоні та 7,53% 

від загальної кількості православних у Північному Приазов’ї). Чоловіків – 52,67%, жінок – 

47,33%. У м. Маріуполь було зареєстровано 40,9% від загальної кількості православних 

мешканців міст (25 332 особи), 33,57% (20 785 осіб) – у м. Бердянськ, 12,61% ( 7 808 осіб) 

– у м. Мелітополь, 7,77% (4 809 осіб) – у м. Оріхів та 5,15% (3 188 осіб) у м. Ногайськ.  

За рідною мовою православне населення поділялось на наступні категорії: українці 

(57,19%), росіяни (23,03%), греки (5,56%), болгари (3,82%), татари (1,73%), білоруси 

(0,71%), турки (0,63%), молдавани та румуни (0,19%). Решта носіїв православ’я або 

єдиновір’я становила значно менше одного відсотка. Серед них можна виділити циган та 

естонців (по 0,03%) й поляків (0,009%). 

Характеризуючи віковий розподіл, слід зауважити, що для оптимізації підрахунків 

ми об’єднали десятилітні вікові групи, які наводяться у перепису в три категорії: 0-19 

років, 20-59 років, від 60 років. Дослідник соціальної історії Борис Миронов у своїх 

працях зазначає, що працездантий вік розпочинається з 15-16 років, а старість з 50 років 

для жінок та 60 років для чоловіків [738, с. 230]. Однак, не маючи змоги, через специфіку 

джерела, виокремити групу 0-15 років, виділяємо групу від народження до 19 років.  

Серед православного та єдиновірського населення краю діти та підлітки у віці до 19 

років становили 448 656 осіб обох статей або 54,56% від загальної кількості православних 

у підрегіоні (51,1% чоловіків та 48,9 % жінок). Доросле працездатне населення – 330 319 
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осіб обох статей або 40,17% (51,03% чоловіків та 48,97% жінок). Старі люди віком понад 

60 років – 43 184 особи обох статей або 5,25% (53,2 чоловіків та 46,8% жінок).  

Наступна за чисельністю конфесія у підрегіоні у рази менша за провідну. Другу 

сходинку посідають представники протестантського напрямку у християнстві (зазвичай, 

сам протестантизм виділяють в окрему конфесію, а його відгалуження вже називають 

«напрямами», «віровченнями», «течіями» та навіть «конфесіями»). Саме з цієї конфесії 

доцільно розпочати опис «терпимих» віросповідань на теренах Російської імперії. 

Протестантизм у Північному Приазов’ї був репрезентований такими напрямками: 

лютерани, реформатори, меноніти, англікани, баптисти тощо.  

Початок колонізації Південної України німецькомовними колоністами поклав 

маніфест Катерини ІІ від 4 грудня 1762 р., який закликав іноземців до переселення [420, 

с. 126, 129]. Однак він не спрацював, оскільки мав виключно декларативний характер. У 

наслідок цього 22 червня 1763 р. з’явився Маніфест, в якому була проголошена система 

пільг та обов’язків уряду Російської імперії по відношенню до переселенців [420, с. 285, 

312, 313]. Серед запропонованих пільг слід виділити свободу віросповідання – усім 

іноземцям, що переселялись до Російської імперії, було дозволено «будувати та 

утримувати за власними законами церкви в тих місцях, де вони оселитися побажають» 

[420, с. 286]. 

Найбільшу увагу уряд приділяв менонітам, як вмілим господарям. Оскільки в 

урядовців на меті стояла саме землеробська колонізація, то меноніти навіть грошової 

допомоги та землі отримували спочатку вдвічі більше ніж, наприклад, лютерани [775, 

с. 27]. З 1787 по 1796 рр. основну частку іноземних мігрантів до Новороссійської губернії 

становили саме меноніти. На території Бердянського та Мелітопольського повітів 

колоністам було надано 214 тис. дес. землі. У період з 1789 по 1815 рр. їх колонії утворили 

два менонітських осередка: Хортицький (18 колоній) та Молочанський (близько 40 

колоній). У 1804-1805 рр. в Мелітопольському повіті було засновано перші 17 колоній 

біля р. Молочні Води, після чого кількість поселень стабільно збільшувалась. За даними, 

що наводить дослідниця німецької історії на українських землях Світлана Бобилєва, у 

1822 р. (коли дія дозволів на в’їзд колоністів до Новоросійської губернії вже закінчилась) 

на Молочних водах вже нараховувалось 33 менонітські колонії. Ці колонії належали до 
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двох різних напрямків менонітства – фрізського та фламандського, однак в 1820 р. обидва 

старости Молочанської колонії, Якоб Фаст та Франц Герц Перший, вирішили 

об’єднатися, оскільки відмінності між двома напрямками носили виключно зовнішній 

характер [775, с. 130]. На р. Берда в Бердянському повіті в 1822 р. було засновано три 

німецькі колонії – Нейґофнунґ, Нейґофнунґсталь та Нейштуттгарт. Перші дві були 

засновані пієтистами-сепаратистами [775, с. 49]. 

Всі переселення німецькомовних колоністів на межі XVIII – XIX ст. були 

продиктовані виключно господарсько-економічними цілями. Однак після війни з 

Наполеоном причини переселення дещо змінилися. Християни Заходу співставляли 

Наполеона з апокаліптичним «звірем з безодні». Після розгрому французів імператора 

Олександра І почали називати «білим янголом». До цього також приєднались трактування 

німецького богослова Бенґеля про термін другого пришестя Христа. Вказувався 

приблизно 1836 р. [688, с. 7]. Одразу ж з’явились «пророки», які вказували на конкретне 

місце пришестя, і за певними розрахунками воно припадало саме на Південну Україну, в 

тому числі й на Північне Приазов’я.  

З 1835 р. розпочалося об’єднання п’яти менонітських колоній у Маріупольський 

менонітський округ. 145 родин менонітів з Хортицьких колоній Катеринославської 

губернії переїхали до Північного Приазов’я. За матеріалами Х ревізії чисельність 

Маріупольського менонітського округу нараховувала 1 495 осіб обох статей [273, арк. 1].  

Статистичні відомості, які містить «Пам’ятна книга Катеринославської губернії на 

1864 рік», вказують на те, що у м. Маріуполь було зареєстровано лише 7 осіб 

протестантського віросповідання [411, с. 75]. «Новоросійський календар на 1867 рік» 

наводить відомості за 1865 р.: менонітів у «Новоросії» було 37 922 особи обох статей, 

пієтистів – 1 807, сепаратистів – 1 489, лютеран та реформаторів – 81 299 [398, с. 76]. За 

«Календарем на 1867 рік» у Катеринославській губернії протестантів проживало 22 396 

осіб обох статей (1,86% від загальної кількості населення губернії), а у Таврійській – 

46 598 осіб обох статей (7,68%). Загалом по Європейській Росії протестанти становили 

3,42% [386, с. 92-93]. За «Статистичним оглядом Російської імперії» на 1867 р. у 

Катеринославській губернії нараховувалось 26 495 протестантів (2,0%), а у Таврійській – 

52 442 особи обох статей (7,9%). Також маємо відомості станом на 1867 р. по 
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Маріупольському повіту: протестантів у м. Маріуполь нараховувалось 23 особи обох 

статей (0,09% від загальної кількості протестантів у Катеринославській губернії), а у 

Маріупольському окрузі – лише 10 (0,04% відповідно) [412, с. 190]. 

У «Новоросійському календарі на 1873 рік» зустрічаємо такі дані: 

Катеринославська губернія – протестантів 29 521 осіб обох статей, Таврійська – 58 432 

[399, с. 162-163]. Окрім цього тут міститься інформація про наявність в Бердянському 

повіті 48 німецьких колоній, серед яких було 14 менонітських [399, с. 88].  

Загалом на кінець ХІХ ст. протестантське населення Північного Приазов’я складало 

50 525 осіб обох статей, або 5,36% від загальної кількості населення підрегіону (49,99% 

чоловіків та 50,01% жінок) (Додатки В – Р). У Російській імперії кількість протестантів 

становила 3,00% від загальної кількості жителів, в Катеринославській губернії – 3,07%, в 

Таврійській губернії – 4,74%. На теренах Південної України протестанти становили 

2,40%.  

За нашими підрахунками найбільша кількість протестантів Північного Приазов’я 

проживала в Бердянському повіті – 23 048 осіб (45,64% від загальної кількості 

протестантів у підрегіоні). Далі у порядку зменшення чисельності йшли, відповідно – 

Мелітопольский повіт (15 225 осіб або 30,14%) та Маріупольський повіт (12 231 особа або 

24,22%) [415, с. 4-5, с. 74-75; 416, с. 4-5, с. 94-97].  

У містах протестантів проживала 1 301 особа (51,13% чоловіків та 48,86% жінок) – 

1,57% від загальної кількості населення підрегіону та тільки 2,58% від загальної кількості 

протестантів у Північному Приазов’ї. За кількістю протестантів перше місце займало 

м. Бердянськ – 624 особи (47,96% від загальної кількості протестантів, що мешкали у 

містах), далі йшли: м. Маріуполь – 207 осіб (15,91%), м. Мелітополь – 192 особи (14,76%), 

м. Оріхів – 150 осіб (11,53%) та м. Ногайськ – 128 осіб (9,84%).  

Серед протестантів найчисленнішу групу становили лютерани – 28 792 особи, або 

3,05% від загальної кількості населення у підрегіоні (Бердянський повіт – 12 988 осіб або 

45,11% від загальної кількості лютеран у підрегіоні; Маріупольський повіт – 11 720 осіб 

або 40,71%, Мелітопольський повіт – 4 084 особи або 14,18%). В Російській імперії 

загальна кількість лютеран становила 2,84% від загальної кількості громадян, в 

Катеринославській губернії – 1,87%, в Таврійській губернії – 2,95%, у Південній Україні – 
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2,20%. За статевою ознакою співвідношення було наступне – чоловіків 49,65% та жінок 

50,35%. У містах Північного Приазов’я проживало 1 012 лютеран (1,22% від загальної 

кількості міських мешканців підрегіону та 3,51% від загальної кількості лютеран). Серед 

них: 461 особа або 45,55% від загальної кількості лютеран, що мешкали у містах, 

проживала у м Бердянськ, 191 особа або 18,87% - у м. Маріуполь, 139 осіб або 13,74% –  

м. Оріхів, 128 осіб або 12,65% –  у м. Ногайськ та лише 93 особи або 9,19% –  у м. 

Мелітополь.  

Другу за чисельністю групу протестантського напрямку становили меноніти – 

21 742 особи обох статей (2,31% від загальної кількості населення підрегіону). Чоловічого 

населення нараховувалось 50,36%, а жіночого 49,64%. В Російській імперії кількість 

менонітів становила 0,05% від загальної кількості громадян, в Катеринославській губернії 

– 1,13%, в Таврійській губернії – 1,76%, у Південній Україні – 0,87%. Найчисельніша 

група менонітів Північного Приазов’я знаходилась у Бердянському повіті – 18 933 особи 

(87,08% від загальної кількості менонітів Північного Приазов’я). У Мелітопольському 

повіті проживало 2 687 осіб (12,36%). У Маріупольському – лише 122 особи (0,56%). 

Менонітське населення міст складало лише 1,38% від загальної кількості менонітів та 

0,36% від загальної кількості мешканців міст (299 осіб обох статей). З них найбільше було 

зареєстровано у м. Бердянськ – 158 осіб (52,84% від загальної кількості менонітів, що 

проживали у містах). У м. Мелітополь мешкало 75 менонітів (25,08%), у м. Оріхів – 53 

(17,73%), у м. Маріуполь – 13 (4,35%). У м. Ногайськ жодного меноніта перепис 1897 

року не зафіксував.  

Суттєво менш чисельну групу серед протестантів становили баптисти – 332 особи 

(0,04% від загальної кількості населення підрегіону). В Російській імперії кількість 

баптистів становила 0,03% від загальної кількості громадян, в Катеринославській губернії 

– 0,05%, в Таврійській губернії – 0,008%, у Південній Україні – 0,11%. Абсолютна 

більшість баптистів Північного Приазов’я була зареєстрована у Маріупольському повіті – 

326 осіб або 98,19%. У Мелітопольскому повіті знаходились 4 баптиста (1,2%), а у 

Бердянському – 2 (0,60%). У містах баптистів виявлено не було. Хоча в реальності 

баптистів було значно більше. Навести вірні цифри не є можливим через певну плутанину 
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в означеннях «баптист» та «штундист». Більшість тих, хто сам себе вважав баптистом, 

владою були віднесені до штундистів.  

Ще меншою у кількісному відношенні протестантською групою були реформатори 

– 138 осіб або 0,01% від загальної кількості мешканців підрегіону. В Російській імперії 

кількість реформаторів становила 0,07% від загальної кількості громадян, в 

Катеринославській губернії – 0,007%, в Таврійській губернії – 0,02%, у Південній Україні 

– 0,09%. Серед реформаторів Північного Приазов’я: 63 особи (45,65%) проживало у 

Маріупольському повіті, 46 осіб (33,33%) – у Мелітопольському та 29 осіб (21,01%) – у 

Бердянському. У містах було зареєстровано 12 осіб – 0,01% від загальної кількості 

мешканців міст підрегіону та 9,52% від загальної кількості реформаторів у Північному 

Приазов’ї. 

Останнє місце серед представників протестантського напрямку християнства 

займали англікани – 21 особа (0,002% від загальної кількості населення підрегіону). В 

Російській імперії кількість англікан становила 0,003% від загальної кількості громадян, в 

Катеринославській губернії – 0,002%, в Таврійській губернії – 0,008%, у Південній 

Україні – 0,005%. У Північному Приазов’ї 11 осіб (52,38%) проживало у 

Маріупольському повіті та 10 осіб (47,62%) – у Бердянському. У Мелітопольському повіті 

англікан виявлено не було. Абсолютна більшість представників цієї релігійної деномінації 

знаходилась у містах – 17 осіб (0,02% від загальної кількості мешканців міст та 80,95% від 

загальної кількості англікан у підрегіоні).  

В етнічному плані абсолютну більшість протестантів становили німці – 96,97% 

(50 272 особи обох статей). Менше одного відсотка нараховували представники 

наступних етносів: росіяни, українці, поляки, чехи, словаки, французи, англійці, естонці, 

молдавани та румуни тощо.  

Згідно з нашими підрахунками за матеріалами перепису 1897 року поділ на вікові 

групи виглядав таким чином:  

- лютерани – 0-19 років – 15 586 осіб, що становило 55,09% (чоловіків 50,46% та жінок 

49,54%), 20-59 років – 11 340 осіб або 40,08% (чоловіків 48,27% та жінок 51,73%), від 60 

років – 1 359 осіб або 4,8% (чоловіків 51,95% та жінок 48,05%); 



69 

- меноніти – 0-19 років – 11 315 осіб або 52,09% (чоловіків 50,15%, жінок 49,85%), 20-59 

років – 9 081 осіб або 41,8% (чоловіків 50,13%, жінок 49,87%), від 60 років – 1 320 осіб 

або 6,08% (чоловіків 53,26%, жінок 46,74%); 

- баптисти – 0-19 років – 197 осіб або 59,34% (чоловіків 53,3%, жінок 46,7%), 20-59 років – 

122 особи або 36,75% (чоловіків 50,82%, жінок 49,18 %), від 60 років – 13 осіб або 3,92% 

(чоловіків 69,23%, жінок 30,77%); 

- реформатори – 0-19 років – 53 особи або 38,40% (чоловіків 37,74%, жінок 62,26%), 20-59 

років – 66 осіб або 47,83% (чоловіків 54,55%, жінок 45,45%), від 60 років – 19 осіб або 

13,77% (чоловіків 68,42%, жінок 31,68%); 

- англікани – 0-19 років – 2 особи або 9,52% (100% жінки), 20-59% - 18 осіб або 85,71% 

(чоловіків 83,33%, жінок 16,67%). 

Третю сходинку за чисельністю своїх адептів у Північному Приазов’ї займали іудеї. 

На відміну від багатьох інших релігій, іудаїзм (якщо не враховувати секти, що виникли на 

його основі) не був представлений поліетнічно. Однак, він мав доволі широку географію 

місцезнаходження своєї пастви і, як наслідок цього, маємо певні відмінності в обрядовості 

євреїв, що прийшли у Північне Приазов’я з Криму та польських земель. Цілісною 

спільнотою єврейство поставало лише в уявленні правлячих кіл Російської імперії. Втім, 

тут ми не будемо вдаватися у відмінності між різноманітними напрямками іудаїзму. 

Поняття «іудей» та «єврей» у більшості тогочасних джерел були тотожними.  

Через те, що євреям було заборонено мати в особистій власності землю, їх 

активність спостерігалася у міській колонізації. У містах Північного Приазов’я євреї 

з’явилися практично водночас з іншими етносами. Що ж стосується сільської колонізації 

краю, то євреї-колоністи були її останньою хвилею. Саме участь євреїв, як історично 

обумовленої міської групи, у даному типі колонізації робить цей поліетнічний підрегіон 

винятковим.  

У 1817 р. у Маріупольському повіті за імператорським указом Олександра І 

з’явилась перша група єврейських переселенців – п’ятдесят сімей євреїв-вихрестів, 

вихідців з Одеси. Але активна єврейська сільськогосподарська колонізація почалася лише 

через тридцять років. Загалом, поява євреїв в Катеринославській губернії в якості 

землеробів була спричинена тим, що північно-західна та південно-західна Росія була ними 
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вже переповнена. Міністерство Державного Майна наважилось на експеримент – 

наскільки єврейське населення може бути придатним у землеробстві [413, с. 65]. Микола 

Бистрицький, укладач «Пам’ятної книжки та Адрес-Календаря Катеринославської губернії 

на 1889 рік», стверджував, що «євреї, за рідким винятком, мало подають надій на те, що 

будуть хорошими хлібопашцями» [413, с. 66]. При утворенні єврейських землеробських 

колоній, в кожній з них були поселені родини німецьких колоністів, по одній на десять 

єврейських дворів. Метою цього заходу було навчання євреїв землеробству та сільському 

господарству від досвідчених німецькомовних фермерів.  

Першою у Маріупольському повіті була заселена колонія Графська – у 1848 р. Інші 

шість колоній повіту були заселені значно пізніше. Колонії Зелене Поле, Надійна, 

Солодководна, Затишшя і Равнопіль –  впродовж 1852-1858 рр., а заселення колонії 

Хлібодарівка закінчилося лише в 1860 р.  

Загалом, на 1863-64 рр. у Маріуполі проживало 378 євреїв (1,49% від загальної 

кількості євреїв у Катеринославській губернії), а у Маріупольському окрузі – 350 осіб 

обох статей (1,38% відповідно) [411, с. 76]. На 1867 р. у м. Маріуполь нараховувалось вже 

657 євреїв обох статей (2,27% від загальної кількості євреїв у Катеринославській губернії), 

а у Маріупольському окрузі – 34 особи обох статей (0,12%).  

У Бердянську, за Словником Брокгауза та Ефрона, на середину 1860-х рр. 

налічувалось 1 653 єврея [856] (16,33% від загальної кількості мешканців міста [370, 

с. 672]). Такі ж дані наводяться в нарисі М. Лендера [701, с. 17]. Однак К. Ханацький 

стверджує, що на цей час в місті проживало лише 330 євреїв [841, с. 42] (3,26% від 

загальної кількості мешканців міста [370, с. 672]).  

У цей період у Катеринославській губернії євреї становили 2,18% (26 317 осіб обох 

статей), а у Таврійській губернії – 2,36% (14 338 осіб обох статей) від загальної кількості 

населення [386, с. 92-93]. У «Статистичному огляді Російської імперії» є дані за 1867 р. – у 

Катеринославській губернії 30 017 євреїв обох статей (2,3%), а у Таврійській губернії 

17 625 євреїв обох статей (2,5%) [520, с. 17]. 

За даними «Новоросійського календаря на 1867 рік» у Катеринославській губернії 

було зареєстровано 32 285 євреїв [398, с. 76]. Підрахунки за матеріалами, що були 

наведені в «Новоросійському календареві на 1873 рік» демонструють наступну картину – 
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у Катеринославській губернії було зареєстровано вже 35 185 осіб обох статей, а у 

Таврійській губернії маємо 15 568 осіб [399, с. 162]. У 1881 р. чисельність єврейської 

спільноти у м. Маріуполь становила 1 691 особу [610, с. 80].  

За переписом 1897 р. іудеїв у Північному Приазов’ї нараховувалось 36 376 осіб обох 

статей або 3,86% від загальної кількості населення під регіону (Додатки В – П). В 

Російській імперії кількість іудеїв становила 4,15% від загальної кількості громадян, в 

Катеринославській губернії – 4,78%, в Таврійській губернії – 4,20%, у Південній Україні – 

7,97%. З іудеїв Північного Приазов’я 50,49% становило чоловіче населення та 49,51% 

жіноче. Найбільше іудеїв проживало у Мелітопольському повіті – 16 533 особи (45,45% 

від загальної кількості іудеїв у підрегіоні). У Маріупольському повіті мешкало 10 674 

особи обох статей або 29,34%. У Бердянському повіті – 9 171 особа або 25,21%.  

На відміну від попередніх віросповідних груп іудеї становили суттєву групу серед 

міського населення підрегіону – 13 903 особи обох статей (16,74% від загальної кількості 

мешканців міст та 38,22% від загальної кількості іудеїв підрегіону). З них 6 366 осіб 

проживало у м. Мелітополь (45,77% від загальної кількості міських іудеїв), 3 048 – у м. 

Бердянськ (21,92%), 3 013 – у м. Маріуполь (21,67%), 971 – у м. Оріхів (6,98%) та 508 осіб 

проживало у м. Ногайськ (3,65%).  

За етнічною приналежністю абсолютна більшість іудейського населення належала 

до «єврейськомовної» групи – 96,74% від загальної кількості іудеїв підрегіону. 

Російськомовні іудеї нараховували 2,85%. Менше одного відсотка набрали татари 

(0,26%), німці (0,06%), українці та турки (по 0,02% кожна).  

Відповідно до вікового розподілу, до групи, молодшої за працездатну (0-19 років) 

належало 53,43% від усього іудейського населення підрегіону (19 435 осіб обох статей – 

49,36% чоловіків та 50,64% жінок). До групи працездатного населення у віці від 20 до 59 

років належало 42,2% іудеїв (15 352 особи обох статей – 51,38% чоловіків та 48,62% 

жінок). Нарешті, до групи старшої за працездатне населення, тобто у віці від 60 років 

відносилось 4,34% іудеїв (1 580 осіб обох статей – 55,76% чоловіків та 44,24% жінок). 

У ґендерному співвідношенні загалом можна навести наступну статистику – у 

межах всього Північного Приазов’я чоловіки-іудеї становили 50,49%, а жінки-іудейки – 
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49,51%. У містах краю співвідношення фактично було подібним – чоловіків 50,55%, 

жінок 49,45%. 

Наступними за чисельністю були римо-католики. В етнічному відношенні католики 

були репрезентовані німцями (майже чверть від усіх німецькомовних колоністів [775, 

с. 124]), поляками, частково росіянами, українцями, чехами, словаками тощо. Саме тому у 

межах Північного Приазов’я вони опинились в загальному русі колоністів. На 

переселення римо-католиків до підрегіону у досліджуваний період вплинула низка 

факторів: три поділи Польщі (1772, 1793, 1795 рр.), серія російсько-турецьких війн за 

південні українські землі, державна колонізаційна політика, придушення польських 

повстань 1830-1831 рр. та 1863 р., нестабільна політична ситуація в німецьких землях 

тощо. В наслідок цих подій римо-католицька складова населення Північного Приазов’я 

поступово збільшувалась, хоча й залишалась порівняно незначною. 

У 1823 р. в межах підрегіону була створена перша колонія католиків Ейхвальд. 

Заснована вона була 31 родиною вихідців із Західної Пруссії та Богемії [830]. У 1826 р. в 

колонії вже була створена католицька парафія, а у 1871 р. зведено мурований костел 

Пресвятої Трійці [624, с. 456]. Станом на 1859 р. у поселенні нараховувалось 422 особи 

обох статей [375, с. 35]. 

На 1864 р. у м. Маріуполь католиків нараховувалось лише 87 осіб обох статей 

(1,25% від загальної кількості римо-католиків у губернії) [411, с. 75]. На 1867 р. маємо вже 

таку інформацію: у м. Маріуполь проживало 111 осіб обох статей католицького 

віросповідання, а у Маріупольському окрузі 15 (1,23% та 0,17% від загальної кількості 

католиків у губернії відповідно) [412, с. 190]. За даними «Календаря на 1867 рік» можемо 

підрахувати наступне відсоткове співвідношення католиків до решти населення губерній 

– у Катеринославській губернії 0,67% (8 024 осіб обох статей), а у Тавріїській губернії 

1,87% (11 358 осіб обох статей) [386, с. 92-93]. В. де Ліврон на цей же період наводить такі 

дані: у Катеринославській губернії було зареєстровано 9 449 католиків, а у Таврійській – 

13 737 [520 с. 16-17]. «Новоросійський календар на 1873 рік» вказує на наявність в 

Катеринославській губернії вже 12 469 осіб обох статей, а в Таврійській – 15 475 [399, 

с. 162]. На 1887 р. населення католицького віросповідання на теренах Катеринославської 

губернії становило 27 042 особи обох статей (1,71% від загальної кількості населення 
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губернії). У Маріупольському повіті було 7 472 особи (3,71% від загальної кількості 

населення повіту) [414, с. 435]. 

За матеріалами перепису 1897 р. римо-католиків на теренах Північного Приазов’я 

загалом нараховувалось 18 463 особи обох статей (1,96% від загальної кількості населення 

підрегіону). В Російській імперії кількість римо-католиків становила 9,13% від загальної 

кількості громадян, в Катеринославській губернії – 1,52%, в Таврійській губернії – 2,03%, 

у Південній Україні – 2,49%. Серед римо-католиків Північного Приазов’я: у 

Мелітопольському повіті було зареєстровано 9 335 осіб (50,56% від загальної кількості 

римо-католиків у підрегіоні), у Маріупольському – 7 793 особи (42,21%), у Бердянському 

– 1 335 осіб (7,23%). 1 187 осіб проживало у містах Північного Приазов’я (1,43% від 

загальної кількості міських мешканців та 6,43% від загальної кількості римо-католиків у 

підрегіоні). Найбільшу кількість городян римо-католиків перепис 1897 року зафіксував у 

м. Бердянськ – 532 особи (44,82% від загальної кількості городян римо-католиків). У 

м. Маріуполь зафіксована 421 особа (35,47%), у м. Мелітополь – 149 осіб (12,55%), у 

м. Ногайськ – 47 осіб (3,96%), у м. Оріхів – 38 осіб (3,20%).  

За етнічним складом представники католицької конфесії у підрегіоні розподілялись 

наступним чином: 68,84% німців, 16,59% поляків, 7,31% українців, 3,92% чехів та 

словаків, 1,89% росіян. Представники ще більше десятка етносів були репрезентовані в 

римо-католицькій спільноті в кількості значно меншій за один відсоток.  

Проаналізувавши розподіл за віковими групами можна навести наступні дані: римо-

католиків у віці від народження до 19 років у Північному Приазов’ї нараховувалось 10 058 

осіб обох статей, що становило 54,57% від загальної кількості представників даної 

конфесії (49,9% чоловіків та 50,1% жінок); у віці 20-59 років – 7 454 особи обох статей або 

40,37% (51,46% чоловіків, 48,54% жінок) та у віці понад 60 років – 951 особо або 5,15% 

(55,31% чоловіків, 44,69% жінок). 

Ґендерне співвідношення римо-католиків у Північному Приазов’ї загалом виглядає 

наступним чином: 50,82% чоловіків та 49,18% жінок. У містах співвідношення суттєво 

змінювалось на користь чоловічого елементу, а саме – 55,37% чоловіків та 44,63% жінок.  
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Наступні «терпимі» конфесії в Північному Приазов’ї були не такими чисельними і 

на кінець ХІХ ст. складали менше одного відсотка від загальної кількості населення 

підрегіону кожна.  

Окремо слід виділити представників мусульманського віросповідання. Їх 

чисельність впродовж досліджуваного періоду суттєво змінювалась. Так, наприкінці 

XVIII – в першій половині ХІХ ст. їх відсоткове представництво у підрегіоні було значно 

вищим ніж у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Причиною цього був масовий 

«вихід» мусульман до Туреччини. За приблизними оцінками з Криму та прилеглих 

територій у період з 1783 по 1917 рр. виїхало близько 4 млн. мусульман [716]. 

Представники ісламу були репрезентовані ногайцями, турками та татарами. Переважна 

більшість джерел надає лише загальну інформацію про кількість мусульман як 

представників окремої конфесії, не вдаючись в особливості кожного з мазхабів (напрямків 

ісламу).  

Більш детальну інформацію можна знайти лише стосовно ногайців, які у 90-х рр. 

XVIII ст. почали повертатися до Північого Приазов’я [816, с. 1-39]. За віросповіданням 

ногайці були мусульманами сунітського віросповідання ханафітського мазхабу. В умовах 

кочового способу життя ногайці поступово адаптували давні язичницькі вірування до 

“ординарних істин” ісламу [618]. 

25 жовтня 1795 р. ногайцям Північного Кавказу було дозволено переселитися на 

т.зв. «Молочні води» [425, с. 810]. За ними було закріплено ділянку між річками Молочна 

та Берда, де й оселились 15 518 осіб обох статей. У 1807 р. ногайцям було відведено 

ділянку в Мелітопольському повіті, куди вже 12 вересня було переселено 3 945 осіб з 

Півдня Бесарабії, що належали до Буджацької орди. За три роки сюди ж переселили ще 

648 буджацьких ногайців [755, с. 16]. У 1810 р. сюди ж були переселені Закубанські 

ногайці. Однак, вже в 1812 р., внаслідок укладання Бухарестського трактату, до 

Туреччини емігрувало до 3 200 осіб обох статей [605, с. 106].  

Дані про загальну кількість ногайців у підрегіоні достатньо суперечливі. У своєму 

звіті за 1820 р. Таврійський губернатор Олександр Баранов вказує на наявність ногайців у 

кількості 17 862 осіб чоловічої та 15 848 жіночої статі (33 710 осіб обох статей). Складена 

в той же 1820 р. «Справа з описом про Нагайських татар Таврійської губернії» визначає 
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лише осіб чоловічої статі й у іншій кількості – 15 339 [642, с. 31]. На 1823 р. Таврійський 

губернатор Дмитро Наришкін у своєму звіті подає дані про 32 016 ногайців. 

А. Скальковський для цього ж року подає цифру 29 717 осіб, а О. Сєргєєв – 34 350 осіб 

[605, с. 23]. На початок 1830-х рр. ногайці поступово перетворились з кочовиків на 

«поселян». Їх поселення у Мелітопольскому повіті поділялись на шість волостей, які 

нараховували 34 769 осіб обох статей [813, с. 180-181]. О. Сєргєєв подає наступні дані про 

загальну чисельність ногайців, станом на 1857 та 1859 рр.: у Бердянському повіті – 36 548 

та 33 720 осіб обох статей відповідно, у Мелітопольскому повіті – 5 650 та 5 759 осіб обох 

статей відповідно [813, с. 193]. 

Абсолютна більшість ногайців залишила край у 1860 р.: з Бердянського повіту 

виїхало 31 112 осіб обох статей (залишилось 11 ногайців), з Мелітопольського – 5 556 

(залишилось 114) [605, с. 24]. О. Сєргєєв наводить наступні дані по роках: 1860 р. – з 

Бердянського повіту виїхало 30 716 осіб обох статей, з Мелітопольського повіту – 4 989; 

1861 р. – 10 та 73 особи обох статей відповідно; 1862 р. – лише з Бердянського повіту 

виїхало 4 особи [813, с. 206]. На 1864 р. у Бердянському повіті залишилось 16 ногайців, а у 

Мелітопольскому повіті жодного [813, с. 211]. 

Мусульман у м. Маріуполі на 1864 р. нараховувалось 26 осіб обох статей [411, 

с. 76]. У 1867 р. у м. Маріуполь залишилось лише шість осіб чоловічої статі 

мусульманського віросповідання [412, с. 191]. 

За даними «Календаря на 1867 рік» загальна кількість мусульман у 

Катеринославській губернії становила 66 осіб обох статей (0,005% від загальної кількості 

населення губернії), у Таврійській губернії – 96 572 особи обох статей (22,55%). Загалом 

же в Європейській Росії мусульмани становили 3,43% від загальної кількості населення 

[386, с. 92-93]. В. де Ліврон у своєму «Статистичному огляді» на 1867 р. наводить такі дані 

– у Катеринославській губернії 68 мусульман обох статей (відсоток невідомий), у 

Таврійській губернії 116 206 осіб обох статей (17,0% від загальної кількості населення 

губернії) [520, с. 16-17]. На 1873 р. маємо вже наступні дані: в Катеринославській губернії 

зареєстровано 210 мусульман обох статей, в Таврійській – 126 399 [399, с. 162]. У 

Маріупольському повіті на 1887 р. представників ісламу нараховувалось 92 особи обох 

статей, що становило 0,06% від загальної кількості населення повіту [414, с. 435].  
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Загалом, за даними перепису 1897 р., мусульмани у Північному Приазов’ї 

становили 0,17% від загальної кількості населення підрегіону (1 617 осіб обох статей) 

(Додатки В – П). В Російській імперії кількість мусульман становила 11,07% від загальної 

кількості громадян, в Катеринославській губернії – 0,10%, в Таврійській губернії – 

13,18%, у Південній Україні – 3,10%. Найбільша кількість мусульман Північного 

Приазов’я проживала у Мелітопольскому повіті – 881 особа (54,51% від загальної 

кількості мусульман підрегіону). На другому місці за чисельністю мусульман знаходився 

Бердянський повіт – 494 особи (30,53%), на третьому – Маріупольський повіт 242 особи 

(14,96%). З мусульман Північного Приазов’я 192 особи проживали у містах (0,23% від 

загальної кількості мешканців міст підрегіону та 11,87% від загальної кількості мусульман 

у Північному Приазов’ї). З них: 83 особи (43,23% від загальної кількості мусульман, що 

проживали у містах підрегіону) проживали у м. Маріуполь, 82 особи (42,70%) – у 

м. Мелітополь, 24 особи (12,50%) – у м. Бердянськ, 3 особи (1,56%) – у м. Оріхів. У м. 

Ногайськ мусульман зафіксовано не було. 

За етнічним складом носії ісламу розподілялись наступним чином: татари 87,76%, 

цигани 6,18% та турки 4,58%. Ще 1,5% було розпорошено серед представників інших 

етносів (зокрема росіян, євреїв тощо). 

Молодша вікова група мусульман (від народження до 19 років) нараховувала 814 

осіб обох статей (50,4% від загальної кількості мусульман Північного Приазов’я). З них 

442 чоловіка (54,3%) та 372 жінки (45,7%). В групі працездатних представників ісламу 

(від 20 до 59 років) нараховувалось 737 осіб обох статей (45,63%) – 467 чоловіків (63,36%) 

та 270 жінок (36,64%). Стариків мусульман (віком понад 60 років) перепис зафіксував 62 

особи (3,84%) – 32 чоловіка (51,61%) та 30 жінок (48,39%).  

Ґендерне співвідношення адептів ісламу у Північному Приазов’ї на кінець ХІХ ст. 

виглядало наступним чином: 943 чоловіка (58,32%) та 674 жінки (41,68%). У містах 

картина була інакшою – чоловіки становили 80,21% (154 особи), жінки становили лише 

19,79% (38 осіб). 

Окремо слід згадати про караїмів. В основі їх віровчення лежить Старий Завіт без 

будь-яких доповнень та тлумачень. Відповідно до цього, вони зовсім не визнають Талмуд 

[772, с. 458]. Автор статті «Кілька слів про караїмів», опублікованої в Катеринославському 
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ювілейному листку за квітень 1887 р., який підписався як С.С., слушно зауважив, що 

караїми не мають нічого спільного з єврейством і знання Талмуду у них вважається 

величезною рідкістю [376, с. 15]. У 1863 р. уряд Російської імперії підтвердив 

рівноправність караїмів з іншими підданими держави і дозволив їм не називати себе 

євреями, що значно полегшувало їх життя у порівнянні з равіністами [715]. 

Поява караїмів у Мелітополі відноситься до середини ХІХ ст. Цьому посприяв ряд 

факторів: одержання статусу міста, надання ряду пільг для мелітопольців та Кримська 

війна 1853 – 1856 рр. Після завершення війни багато караїмів повернулись до Криму, 

однак частка все ж таки залишилась. На 1865 р. у Мелітополі нараховувалось 194 особи 

обох статей. В Бердянську в цей же рік було зафіксовано 184 особи обох статей [398, 

с. 76]. «Новоросійський календар на 1873 рік» вказує, що в Таврійській губернії було 

зареєстровано 6 454 особи обох статей, кількість караїмів в Катеринославській губернії не 

зазначається [399, с. 88, 163].  

Спираючись на матеріали перепису 1897 р. можемо навести певні підрахунки 

стосовно перебування караїмів у Північному Приазов’ї (Додатки В – П). Караїми складали 

0,08% від загальної кількості населення у підрегіоні (778 осіб). В Російській імперії 

кількість караїмів становила 0,01% від загальної кількості громадян, в Катеринославській 

губернії – 0,02%, в Таврійській губернії – 0,43%, у Південній Україні – 0,14%. З караїмів 

Північного Приазов’я 515 осіб (66,37% від загальної кількості караїмів у підрегіоні) було 

зареєстровано у Мелітопольському повіті, 261 особа (33,63%) – у Бердянському. У 

Маріупольському повіті дана конфесія була представлена тільки двома особами чоловічої 

статі (0,26%). Абсолютна більшість караїмів проживала у містах краю (714 осіб – 0,86% 

від загальної кількості мешканців міст та 91,77% від загальної кількості караїмів 

підрегіону). Проживали вони лише в трьох містах: у м. Мелітополь – 454 особи (63,59% 

від загальної кількості караїмів, що мешкали у містах), у м. Бердянськ – 258 осіб (36,13%) 

та у м. Маріуполі – 2 особи (0,28%).  

Абсолютну більшість серед караїмів становили носії татарської мови – 86,89% від 

загальної кількості караїмів в підрегіоні (676 осіб обох статей). Далі йшли турецькомовні 

(6,68%, 52 особи) та російськомовні караїми (6,17%, 48 осіб). 
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За нашими підрахунками караїми віком від народження до 19 років становили 

46,14% (359 осіб обох статей). З них 45,40% представники чоловічої статі (163 особи) та 

54,60% жіночої (196 осіб). У віковій групі 20-59 років нараховувалось 383 особи, що 

становило 49,23% від загальної кількості караїмів у підрегіоні. Чоловіків було 47,26% (181 

особа), жінок – 52,74% (202 особи). Серед караїмів віком понад 60 років чоловіки 

становили 48,57% (17 осіб), а жінки – 51,43% (18 осіб). Загальна ж їх кількість складала 35 

осіб обох статей або 4,50%.  

Ґендерне співвідношення караїмів у Північному Приазов’ї загалом виглядало 

наступним чином – 362 чоловіка (46,53%) та 416 жінок (53,47%). У містах зберігалась 

майже та сама пропорція – 325 чоловіків (45,52%) та 389 жінок (54,48%). Натомість у 

повітах без міст, де мешкало лише 64 караїма, чоловіків було 57,81% (37 осіб), а жінок – 

48,19% (27 осіб). 

До найменш чисельної групи з категорії «терпимих» віросповідань належали 

представники вірмено-григоріанства та вірмено-католицизму. Остання група була 

настільки малочисельною, що дуже часто або не згадувалась у статистичних звітах 

взагалі, або була об’єднана з римо-католиками. Основну увагу ми звернемо на вірмено-

григоріан, група вірмено-католиків буде розглянута побіжно. 

Більшість вірмен підрегіону належали до Вірменської апостольської Церкви. 

Вірмени від самого початку були й залишились монофізитами, тобто тими, хто визнає в 

Христі одну божественну природу. У Криму ще з ХІ ст. існував потужний осередок 

вірмено-григоріанців. У 1779 р., завдяки клопотанням архієпископа Овсепа Аргутянца на 

берегах р. Дон були засновані місто Нор-Нахічеван та п’ять селищ. Імператор Павло І того 

ж року дарував російським вірменам вічне право на сповідування своєї релігії [692, с. 16].  

Вірмено-григоріани Північного Приазов’я відносилися до Ново-Нахічеванської 

єпархії. На 1864 р. вірмено-григоріани були репрезентовані у підрегіоні у кількості двох 

осіб чоловічої статі, що мешкали в м. Маріуполь [411, с. 74]. В Календарі на 1867 р. 

наводились наступні дані: в Європейській Росії нараховувалось 34 683 вірмено-григоріан 

обох статей (0,005% від загальної кількості населення Європейської Росії); в 

Катеринославській губернії – 21 120 осіб обох статей (60,89% від загальної кількості 

вірмено-григоріан Європейської Росії), а в Таврійській – 4 773 осіб обох статей 
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(відповідно 13,76%) [386, с. 93]. «Новоросійський календар на 1867 рік» містить 

інформацію про те, що парафіян Нахічевано-Бесарабської Вірменської єпархії в 

м. Ногайськ нараховувалось 331 особа обох статей, а в м. Мелітополь – 207 осіб обох 

статей [398, с. 77]. Наступний Новоросійський календар, що ми маємо у розпорядженні, 

відноситься до 1873 р. і наводить такі дані: в Катеринославській губернії нараховувалось 

20 137 осіб обох статей (9 722 чоловічої статі та 10 415 жіночої), в Таврійській губернії – 

5 450 осіб обох статей, з них 2 799 осіб чоловічої та 2 651 жіночої статі [399, с. 163]. У 

«Статистичному огляді Російської імперій» в Катеринославській губернії зафіксовано 

21 535 осіб обох статей вірмено-григоріанського сповідання, а в Таврійській губернії 4 198 

осіб [520, с. 16]. Станом на 1887 р. у Маріупольському повіті нараховувався 91 вірмено-

григоріанин обох статей (з них 46 чоловіків та 45 жінок). По відношенню до загальної 

кількості вірмено-григоріан в губернії (736 осіб обох статей) це становить 12,36% [414, 

с. 435]. Зменшення відсотку вірмено-григоріан у губернії відбулось через відокремлення 

від неї 1 січня 1888 р. Ростовського повіту, у якому мешкала абсолютна більшість адептів 

вірмено-григоріанської Церкви.  

Найповнішу інформацію про кількість вірмен в Північному Приазов’ї надає 

перепис 1897 р (Додатки В – П). Група вірмено-григоріан складала 0,06% від загальної 

кількості населення підрегіону. В Російській імперії їх кількість становила 0,94% від 

загальної кількості громадян, в Катеринославській губернії – 0,02%, в Таврійській губернії 

– 0,52%, у Південній Україні – 0,16%. Усього у Північному Приазов’ї було зафіксовано 

576 вірмено-григоріан, з них: 343 особи (59,55% від загальної кількості вірмено-григоріан 

у Північному Приазов’ї) у Мелітопольському повіті, 189 (32,81%) – у Бердянському повіті 

та 44 (7,64%) – у Маріупольському повіті. У містах проживало 373 особи (0,45% від 

загальної кількості мешканців міст та 64,76% від загальної кількості вірмено-григоріан 

підрегіону). У м. Мелітополь – 193 особи (51,74% від загальної кількості вірмено-

григоріан, що мешкали у містах), у м. Ногайськ – 91 особа (24,40%), у м. Бердянськ – 58 

осіб (15,55%), у м. Маріуполь – 31 особа (8,31%). У м. Оріхів перепис 1897 р. вірмено-

григоріан не зафіксував.  

Вірмено-католиків було значно менше – лише 0,003% (29 осіб обох статей). В 

Російській імперії їх кількість становила 0,03% від загальної кількості громадян, в 
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Катеринославській губернії – 0,001%, в Таврійській губернії – 0,08%, у Південній Україні 

– 0,02%. В межах Північного Приазов’я 19 осіб (65,52% від загальної кількості вірмено-

католиків у підрегіоні) проживало у Мелітопольському повіті, 6 осіб (20,69%) – у 

Бердянському повіті та 4 особи (13,79%) – у Маріупольському повіті. З них 14 осіб (0,02% 

від загальної кількості мешканців міст та 48,28% від загальної кількості вірмено-католиків 

у підрегіоні) проживали у містах: 8 осіб (57,14% від загальної кількості вірмено-католиків, 

що мешкали у містах) – у м. Мелітополь, 6 осіб (42,86%) – у м. Бердянськ. У містах 

Маріуполь, Ногайськ та Оріхів вірмено-католиків зафіксовано не було.  

За етнічним складом серед вірмено-григоріан абсолютну більшість складали 

вірмени – 542 особи обох статей (97,31% від загальної кількості вірмено-григоріан в 

Північному Приазов’ї). Далі йшли російськомовні (8 осіб обох статей, 1,44%) та 

польськомовні адепти (7 осіб обох статей, 1,26%). 

Відповідно до вікового розподілу вірмено-григоріан віком від народження до 19 

років у Північному Приазов’ї нараховувалось 215 осіб обох статей, що являло собою 

37,33% від загальної їх кількості у підрегіоні. З них 45,12% осіб чоловічої статі та 54,89% 

жіночої. Вікова група від 20 до 59 років нараховувала 308 осіб обох статей або 53,47% 

(55,84% чоловіків та 44,16% жінок). Вірмено-григоріан віком понад 60 років проживало в 

підрегіоні 53 особи або 9,20% (47,17% чоловіків та 52,83% жінок). Стосовно вірмено-

католиків можна навести такі дані: вікова група від народження до 19 років – 6 осіб або 

20,69% (66,67% чоловіків та 33,33% жінок), від 20 до 59 років – 20 осіб або 68,97% 

(70,00% чоловіків та 30,00% жінок), від 60 років – 3 особи або 10,34% (66,67% чоловіків та 

33,33% жінок). 

Ґендерне співвідношення вірмено-григоріан в Північному Приазов’ї виглядало 

наступним чином – 51,04% чоловік (294 особи) проти 48,96% жінок (282 особи). 

Приблизно така саме пропорція зберігалася і в містах (51,47% чоловік проти 48,53% 

жінок), і в повітах без міст (50,25% чоловік та 49,75% жінок). Стосовно вірмено-католиків 

спостерігаємо наступне: загалом у Північному Приазов’ї – 68,97% чоловік (20 осіб) та 

31,03% жінок (9 осіб); у повітах без урахування міст – 60,00% чоловіків (9 осіб) та 40% 

жінок (6 осіб). у містах же краю суттєво переважали чоловіки (78,57% чоловіків проти 

21,43% жінок). 
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Представники інших християнських сповідань у Північному Приазов’ї на 1897 р. 

складали 0,01% (71 особа). В Російській імперії їх кількість становила 0,003% від 

загальної кількості громадян, в Катеринославській губернії – 0,001%, в Таврійській 

губернії – 0,005%, у Південній Україні – 0,003%. У Північному Приазов’ї 61 особа 

(85,92% від загальної кількості представників інших християнських сповідань у 

підрегіоні) проживала у Маріупольському повіті та 10 осіб (14,08%) – Бердянському. З 

них 51 особа (0,06% від загальної кількості міських жителів підрегіону та 71,83% від 

загальної кількості представників інших християнських конфесій) проживала у містах 

Північного Приазов’я. 43 особи (84,31% від загальної кількості представників інших 

християнських конфесій, що мешкали у містах краю) були зареєстровані у м. Маріуполь, 

та 8 осіб (15,69%) – у м. Бердянськ. У решті міст Північного Приазов’я представників 

даної віросповідної групи виявлено не було.  

Найменшу кількість послідовників у Північному Приазов’ї мав буддизм. 

Всезагальний перепис 1897 р. зафіксував буддиста лише у Маріупольському повіті, а саме 

безпосередньо у м. Маріуполь. Це була одна особа жіночої статі (0,0001 % від загальної 

кількості населення підрегіону) віком від 20 до 30 років. Натомість, у Російській імперії 

кількість буддистів становила 0,35% від загальної кількості громадян, в 

Катеринославській губернії – 0,0004%, в Таврійській губернії їх зареєстровано не було. У 

Південній Україні нараховувалось 0,0005% буддистів. 

Наостанок слід розглянути велику групу «нетерпимих» віросповідань, що в тій чи 

іншій мірі переслідувались законом. Вона була неоднорідною за своїм складом. 

Найбільшу групу представляли старообрядці (на сьогодні наявні дослідження, в яких 

стверджується, що старообрядці є сектантами, однак доводити чи спростовувати цю тезу 

не є метою нашої роботи [727]). В статистичних звітах зазвичай вони були об’єднані з 

усіма іншими, хто «ухилявся» від офіційного православ’я (духовними християнами, 

представниками містичних сект тощо), і саме тому ми розглядаємо старообрядців в 

контексті «нетерпимих» віросповідань Російської імперії. Однак, старообрядці не завжди 

відносились до «нетерпимих» віросповідань. Між старообрядцями та сектантами була 

наявна вагома відмінність – перші були адептами одного з варіантів православ’я, а останні 

не входили в його рамки. Найпоширеніша назва для звітів того часу – «розкольники 
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різних сект». Через специфіку джерельної бази ми часто будемо використовувати терміни 

«розкольники» та «сектанти». Оскільки законодавча база вимагала постійного контролю 

за представниками даної релігійної групи, то звіти про їх кількість та місцерозташування 

були поширеним явищем для досліджуваного періоду.  

В останній чверті XVIII ст. відбувалось активне переселення старообрядців на землі 

південної України загалом та Північного Приазов’я зокрема. Ставлення до старообрядців 

з боку офіційної влади впродовж досліджуваного періоду постійно змінювалось, однак це 

суттєво не впливало на чисельність старообрядців у підрегіоні, яка стабільно 

збільшувалась.  

Окремо слід згадати про єдиновір’я, як певну «перехідну» форму від 

старообрядництва до офіційного варіанту православ’я. Широкого розповсюдження це 

явище не набуло через позитивні зміни у державній політиці по відношенню до 

старообрядців незабаром після появи єдиновірства. У першому переписі 1897 року 

єдиновірці вже були внесені до складу православних.  

Активна переселенська політика імперської влади (у тому числі й примусова) 

призвела до тривалого збільшення кількості старообрядців у підрегіоні. Старообрядці 

(безпоповці) Північного Приазов’я, в основній масі своїй, були селянами, що прибули з 

Курської, Тамбовської та Орловської губернії на початку ХІХ ст. Спочатку їх приписали 

до м. Ногайськ, а з утворенням Бердянська (1827 р.) вони заселили його на правах 

колоністів [640]. На 1830 р. у Бердянську нараховувалось 229 безпоповців (136 чоловіків 

та 93 жінки). У Ногайську на цей же рік було зафіксовано 225 старообрядців (118 

чоловіків та 107 жінок), на 1831 р. – 254 особи обох статей, на 1832 р. – 282, а на 1833 р. – 

270 старообрядців обох статей [562]. На 1841 р. до 317 безпоповців м. Бердянськ 

приєдналось ще 174 переселенці (разом їх стало 491 особа обох статей).  

Ряд статистичних даних, які стосуються Північного Приазов’я, наведено у роботі 

«Таврійська єпархія» Гермогена, колишнього Таврійського та Сімферопольського 

єпископа. Відповідно до клірових відомостей за 1884 р. у м. Бердянськ було зафіксовано 

223 розкольника-безпоповця в парафії Соборного храму та 243 в парафії Покровської 

церкви (загалом – 466 осіб обох статей) [605, с. 187]. Окрема парафія включала в себе 

селища Нововасилівку, Новоалександрівку, Астраханку, Новоспасське, Задунаєвку та 
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болгарську колонію Федорівку. Тут розкольників зафіксовано було 25 осіб обох статей, а 

молокан та решти сектантів 8 447 осіб обох статей (на противагу православним, яких 

нараховувалась лише 1 621 особа) [605, с. 227]. В парафії Мелітопольського собору 

зафіксовано було 18 молокан [605, с. 230]. В с. Велика Знам’янка (головну центрі 

єдиновір’я в Північному Приазов’ї) проживало парафіян єдиновірців 10 469 осіб обох 

статей, розкольників 109 осіб обох статей [605, с. 252]. Розкольники та представники 

різних сект були зафіксовані ще в багатьох селищах підрегіону, таких як Верхній Рогачик, 

Нижній Рогачик, Велика та Мала Лепатиха, Дніпровка тощо. У середньому тут 

проживало по 10-15 розкольників у кожному селищі.  

У Маріупольському повіті на 1887 р. розкольників було зафіксовано 497 осіб обох 

статей (6,45% від загальної кількості розкольників у губернії) [414, с. 435]. У м. Бердянськ 

у 1890 р. мешкало 810 розкольників обох статей [562] (3,69% від загальної кількості 

мешканців міста). 

Слід зауважити, що загалом у Таврійській єпархії на 1896 р. нараховувалось 13 000 

розкольників. З них 11 217 осіб мешкало в Бердянському повіті (тобто 86,28% від 

загальної кількості розкольників в єпархії). Такий значний відсоток можна пояснити 

кількома факторами: активною переселенською політикою імперської влади, намаганням 

ізолювати розкольників від решти населення, вимушеною конфесійною толерантністю (у 

межах тогочасного законодавства) в обмін на економічний розвиток Північного Приазов’я 

тощо. У Мелітопольскому повіті на цей час проживало близько 1 000 розкольників (7,69% 

від загальної кількості розкольників в єпархії) та 13 492 єдиновірців обох статей (100%) 

[381, с. 327]. 

Окремо слід згадати про духоборів («духовних християн») – сектантів, проти яких 

державна влада виступала достатньо рішуче. До речі, термін «духобори» почав 

використовувати Катеринославський архієпископ Амвросій (Серебренніков) [709, с. 56]. 

За вказівкою Олександра І від 25 січня 1802 р. були створені компактні поселення 

духоборів в межах Мелітопольського повіту, який єпископ Гермоген називав осередком 

духоборства. На 1801 р. тут нараховувалось 296 осіб обох статей (30 сімей), а на 1805 р. 

вже 500 осіб. Однак, у 1839 р. Микола І підписав указ про переселення всіх духоборів за 

Кавказ, і у 1841-45 рр. абсолютна їх більшість була заслана [605, с. 229]. Мова йшла про 9 
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поселень – Богданівку, Спаське, Троїцьке, Терпіння, Тамбовку, Радіонівку, Єфремівку, 

Горіле та Кирилівку. Це й були так звані Молочні Води, куди переселилися всі духобори з 

Катеринославської, Харківської, Тамбовської та інших губерній [539, с. 49-51]. У 

Закавказзя спершу було переселено близько 800 осіб, а на 1839 р. кількість переселених 

становила вже 4 490 осіб обох статей [709, с. 58]. На 1855 р. у Мелітопольському повіті 

було зареєстровано лише одного духобора чоловічої статі, який в цьому ж році і помер 

(Яків Макєєв, 80 років) [162, арк. 7].  

В переписі 1897 р. єдиновірці пораховані разом з православними, а старообрядці та 

сектанти об’єднані в одну категорію: «старовіри та ті, що ухиляються від православ’я» 

(Додатки В – П). Ця категорія становила лише 1,31% від загальної кількості населення 

підрегіону (12 332 особи обох статей). В Російській імперії кількість старовірів та тих, хто 

ухилявся від православ’я становила 1,75% від загальної кількості громадян, в 

Катеринославській губернії – 0,44%, в Таврійській губернії – 0,95%, у Південній Україні – 

0,81%. Абсолютна їх більшість у Північному Приазов’ї знаходилась у Бердянському 

повіті – 10 326 осіб (83,73% від загальної кількості старовірів та тих, хто ухилявся від 

православ’я). У Мелітопольському повіті проживало 1 549 осіб (12,56%), у 

Маріупольському повіті – 457 осіб (3,71%). Серед міського населення старообрядців та, 

тих хто ухилявся від православ’я було зафіксовано 1 213 осіб (1,46% від загальної 

кількості мешканців міст та 9,84% від загальної кількості представників даної релігійної 

спільноти підрегіону). Абсолютну більшість серед мешканців міст старовіри та ті, хто 

ухилявся від православ’я складали у м. Бердянськ – 1 153 особи (95,05% від загальної 

кількості міщан-старовірів). У м. Мелітополь мешкало 40 осіб (3,30%), у м. Маріуполь – 

14 (1,15%), у м. Оріхів – 5 (0,41%), у м. Ногайськ – 1 (0,08%).  

Зі старовірів та тих, хто ухилявся від православ’я у Північному Приазов’ї 95,92% 

були росіянами, 3,58% українцями та 0,49% білорусами.  

За віковими групами розподіл виглядав наступним чином: від народження до 19 

років – 6 624 особи обох статей або 53,71% від загальної кількості старовірів у підрегіоні 

(49,26% чоловіків та 50,74%); від 20 до 59 років – 5 029 осіб обох статей або 40,78% 

(51,38% чоловіків та 48,62% жінок); від 60 років – 678 осіб обох статей або 5,50% (50,15% 

чоловіків та 49,85% жінок). Вік однієї жінки не було встановлено.  
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Ґендерне співвідношення старовірів та тих, хто ухилявся від православ’я в 

Північному Приазов’ї становило – 50,17% чоловіків проти 49,83% жінок. У містах краю 

співвідношення виглядало наступним чином – 46,17% чоловіків проти 53,83%, а у повітах 

без міст – 50,61% та 49,39% відповідно.  

Отже, спираючись на цілий ряд досліджень в галузі географії та геології можемо 

чітко обґрунтувати такі межі українського Північного Приазов’я: на заході та півночі 

басейн р. Молочна, на півночі – район Волновахи та Докучаєвська, на сході – сучасний 

кордон України, на півдні – Азовське море. У контексті хронології нашого дослідження 

підрегіон варто розглядати в межах Бердянського, Мелітопольського та Маріупольського 

повітів (останній ми свідомо відокремлюємо від Донбасу і зараховуємо до Північного 

Приазов’я), що є логічним з огляду на тодішній адміністративно-територіальний поділ 

підрегіону. 

Геолого-географічні особливості Північного Приазов’я у поєднанні з 

довготривалим пограничним статусом зумовили специфіку не лише його господарського 

освоєння, а й характерні риси ментальності населення цього приморського підрегіону.  

Розглянувши детально процес заселення Північного Приазов’я, можемо впевнено 

стверджувати, що підрегіон був поліетнічним та поліконфесійним. Через специфіку 

державної політики відсоткове співвідношення представників різних конфесій впродовж 

досліджуваного періоду у підрегіоні змінювалось (еміграція ногайців-мусульман, 

переселення православних греків та болгар, створення закритих сектантських осередків 

тощо). Джерелами тут було зафіксовано представників тридцяти дев’яти різних етносів, 

які постійно проживали у краї. Стосовно релігійної картини, то в наявності були 

представники більш ніж п’ятнадцяти різноманітних сповідань. З них можна виділити 

приналежних до шести конфесій та дев’яти деномінацій. Окремо слід виділити сектантів – 

через несталу структуру й постійні трансформації та специфіку тогочасних джерел, важко 

підрахувати конкретну кількість окремих сектантських толків. Можемо зазначити лише 

те, що мова йде не про один десяток напрямків.  

Конфесійна мапа Північного Приазов’я мала певні особливості у порівнянні з 

загальноімперською та південноукраїнською: вищий відсоток православного (87,2% 

проти 69,35% у імперії та 82,00% на півдні України) та протестантського (5,41% проти 
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3,00% та 2,40% відповідно) населення, значно нижчу кількість католиків (1,96% проти 

9,16% та 2,49%) та мусульман (0,17% проти 11,07% та 3,10%). Якщо простежити 

дихотомію «місто-село», то у конфесійному сенсі можемо виділити такі особливості: 

абсолютна більшість православних, старовірів, римо-католиків, мусульман, лютеран, 

реформаторів, баптистів та менонітів мешкала у сільській місцевості; натомість 

абсолютна більшість караїмів та англікан мешкали у містах; приблизно порівну між 

містом та селом були розподілені іудеї, вірмено-католики та вірмено-григоріани. У 

православному середовищі Північного Приазов’я доцільно виділити грецьку громаду, яка 

тривалий час користувалась особливим статусом та пільгами.  

Зважаючи на яскраву віросповідну строкатість Північного Приазов’я слід 

зазначити, що відносини та взаємовпливи між представниками різних сповідань були 

явищем стабільним та повсякденним. Разом з тим, в межах підрегіону існували закриті 

релігійні спільноти (такі як, меноніти, молокани, духобори тощо), які змушені були також 

взаємодіяти з рештою населення краю. 

 

* * * 

Отже, дослідження історичних умов формування конфесійної мапи Північного 

Приазов’я дозволяє стверджувати, що основні віросповідні тенденції в Російській імперії 

залежали від об’єктивних та суб’єктивних чинників, сукупність яких у досліджуваний 

період неодноразово змінювалась. На віросповідну політику впливали релігійні погляди 

імператорів, знакові фігури у Синоді, персони Обер-прокурорів та місцевих церковних 

ієрархів, західні впливи на розвиток свободи совісті в межах імперії, глобальна 

колонізаторська політика, рівень розуміння необхідності докорінних реформ в усіх 

галузях тощо.  

З останньої чверті XVIII ст. і до початку ХХ ст. залежність Церкви від держави 

лише збільшувалась, не зважаючи на провідну роль православ’я в Російській імперії. 

Держава чітко регламентувала ієрархію релігій та релігійних організацій. Не зважаючи на 

різні погляди монархів на проблему свободи совісті і відповідно різну політику в цій 

галузі, провідними мотивами залишались гегемонія православ’я, тотальна заборона на 

відпадіння від офіційної релігії та заохочувана державою місіонерська діяльність 
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православної Церкви. Однак в деяких випадках влада змушена була йти на певні поступки 

в контексті віросповідних свобод. Все це було обумовлено внутрішньою природою 

імперії, яка задля свого виживання змушена одночасно прагнути до уніфікації населення 

та толерування окремих громад. 

Проблема низької щільності населення у південноукраїнських степах була 

вирішена шляхом проведення колонізаційної політики на державному рівні; на додачу до 

роздачі земель та податкових пільг, влада гарантувала переселенцям свободу 

віросповідання. До переселення активно залучався не лише православний елемент, а й 

носії «терпимих» та навіть «нетерпимих» в державі віросповідань. Активне заселення 

Північного Приазов’я відбувалось саме в такому ключі державної колонізаторської 

політики. В результаті значна етноконфесійна строкатість стала характерною рисою 

Південної України загалом та Північного Приазов’я зокрема. Однак специфічною рисою 

Північного Приазов’я було значно ширше представництво закритих етноконфесійних 

общин – такі собі анклави посеред місцевої більшості, яку складало православне 

населення. До таких анклавів можна зарахувати духоборів, молокан, старообрядців, 

менонітів, частину іудеїв тощо. Також до специфічної риси Північного Приазов’я можна 

зарахувати наявність окремих сільськогосподарських іудейських громад. Участь євреїв, як 

історично обумовленої міської групи, у сільськогосподарській колонізації робить цей 

поліетнічний підрегіон винятковим. Через близькість розташування, всі ці анклави 

перебували в стані певної взаємодії між собою та з православною більшістю у підрегіоні. 

На ці процеси активно впливали світська і церковна влади всіх рівнів.  

На кінець ХІХ ст. значно посилився суспільний радикалізм, що спричинило 

проведення цілої низки церковних реформ. Питання свободи совісті, яке вже давно 

обговорювалось, нарешті знайшло своє втілення в указі «Про зміцнення начал 

віротерпимості». Дозволивши змінювати релігію вільно та офіційно, цей указ суттєво 

активізував міжконфесійні відносини у державі загалом та в окремих регіонах зокрема.  
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РОЗДІЛ ІІІ. 

ПРОЗЕЛІТИЗМ У ПІВНІЧНОМУ ПРИАЗОВ’Ї 

 

3.1. Законодавча база прозелітизму в Російські імперії 

У сучасному богослов’ї під терміном «прозелітизм» розуміють перехід християн з 

однієї конфесії в іншу, під час якого використовуються методи та засоби, що суперечать 

принципам християнської любові та свободи особистості. Іншими словами – це намагання 

будь-якими засобами завербувати якнайбільше адептів [855]. Прозелітизмом йменували 

будь-яку релігійну проповідь серед іновірців з метою обернення їх у свою віру. Подібним 

до терміну «прозелітизм» є термін «місіонерство». Дуже часто ці терміни вживають в 

якості синонімів. В імперській Росії різниці між ними фактично не існувало. Кінцевою 

метою цієї активної проповідницької діяльності було навернення іновірців до іншого 

сповідання. Влучним є порівняння, яке в своїх роботах наводить російський історик 

Церкви Борис Фаліков: «Місіонерство та прозелітизм подібні одне до одного так само, як 

кохання до сексуальних домагань» [833].  

У межах даного дослідження ми будемо використовувати термін «прозелітизм» в 

якості означення загального процесу, а «місіонерство» в якості означення конкретної 

діяльності представників різних релігійних конфесій в галузі навернення неофітів.  

Місіонерська діяльність православної Церкви в Російській імперії була важливим 

напрямком. Вона виконувала функцію активної підтримки православного віросповідання 

всередині держави та за її межами; відігравала важливу роль у формуванні релігійної та 

політичної єдності імперії [825, с. 176-177].  

Мoжна виділити п’ять oснoвних фoрм місіoнерськoї діяльнoсті: 

- вихoвна місія (вoцеркoвлення) – рoбoта з тими, хтo гoтoв прийняти хрещення та 

пoглибити свoї бoгoслoвські знання (реалізується шляхoм прoведення спеціальних 

місіoнерських богослужінь, ствoрення спеціальних місіoнерських центрів тoщo); 

- апoлoгетична місія – засвідчення істини правoслав’я в пoрівнянні з сектантськими та 

іншими неправoславними вченнями (спрямoвана на прoтистoяння прoзелітизму з бoку 

неправoславних місіoнерів); 
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- інфoрмаційна місія – прoсвітлення ширoких мас населення через всі дoступні засoби 

масoвoї інфoрмації, oрганізацію парафіяльних бібліoтек та видання спеціальнoї 

місіoнерськoї літератури; 

- зoвнішня місія – сюди ж віднoситься місіoнерська діяльність серед мігрантів; 

- місія примирення [695].  

У період з кінця XVIII ст. і до початку XX ст. місіонерство розвивалось по висхідній 

лінії. Це було спричинене суттєвим розширенням кордонів імперії, переселенням до меж 

держави представників різних конфесій та виникненням різноманітних релігійних течій, 

груп та сект. Держава ставила перед Церквою конкретне завдання прискорити 

русифікацію (поняття «руський» та «православний» на той час часто ототожнювались), 

яка мала стати вирішальним кроком на уніфікаційному шляху. Місіонерська діяльність 

суворо регламентувалась цілою низкою нормативних актів і була прерогативою виключно 

православної Церкви [509, с. 7].  

У межах Північного Приазов’я Церква мала забезпечити запобігання поширенню 

негативного впливу на своїх парафіян з боку представників решти конфесій, які отримали 

право проживання в підрегіоні. Церковники повинні були пильно стежити за будь-якими 

проявами прозелітизму з боку колоністів та толерантно не допускати «зведення» 

православних.  

Основні постулати законодавчого регулювання місіонерської діяльності на теренах 

Російської імперії були викладені в «Зводі установ і статутів управління духовних справ 

іноземних сповідань християнських та іновірних» (1896 р.) [266]. Відповідно до нього 

православ’я визнавалось єдиною панівною вірою у державі і саме тому виключно його 

представники мали право поширювати свою віру серед неправославного населення 

імперії.  

Питання протидії «зведенню» православних у розкол або іновір’я (як наслідок 

прозелітизму з боку старообрядців, сектантів, мусульман, іудеїв тощо) було дуже 

поширеним в законотворчій традиції досліджуваного періоду. Розкол сприймався як 

спроба зруйнувати єдність православ’я та руської народності [808, с. 20]. Так, 1 травня 

1775 р. було видано наказ про обов’язкове відстежування фактів зведення людей від 

православ’я та доповідання про це у Сенат. Було підтверджено каральну міру для 
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звідників, що була встановлена ще наказом від 1728 р., а саме – «стратити смертю, 

спалити без будь-якого милосердя». Зведеному слід було вчинити наказ за правилами 

Святих Апостолів [422, с. 133].  

8 квітня 1782 р. було прийнято Статут Благочиння або Поліцейський, в якому 

йшлося про виконання громадянських законів. Було підтверджено та відновлено 

заборони: починати суперечки проти православ’я, зводити православних в іншу віру, 

переходити православному в іншу віру, розпочинати суперечки через різні 

віросповідання. Винуватців слід було віддати під суд, де з ними мали вчинити відповідно 

до діючого законодавства [423, с. 461]. Зведені з православ’я зазвичай карались засланням, 

однак у випадку розкаяння та повернення до православ’я, покараним було дозволено 

повернутися до колишнього місця проживання [430, с. 168].  

Уряд заохочував тих, хто спонукав іновірців та розкольників вступати до лав 

православних. Так, наприклад, 14 квітня 1829 р. було затверджено Статут ордену 

св. Анни. Духовні особи могли отримати цей орден за навернення до православ’я з 

нехристиянських релігій значної кількості осіб, а особливо цінними були неофіти з 

колишніх шкідливих сектантів (молокан, духоборів, скопців тощо) [440, с. 247]. Пізніше, 

17 грудня вийшло пояснення до Статуту про конкретну кількість осіб, яких слід було 

навернути до православ’я для отримання нагороди. Імператор власноруч у резолюції на 

цей пункт вказав «не менше ста осіб» [440, с. 872].  

У 1830 р. була видана постанова «Про духоборців, іконоборців, молокан, іудеїв та 

інших, що були визнані як особливо шкідливі єресі», в якій йшлося про наступне: ті 

розкольники, які поширюють своє віросповідання, мають бути передані до суду; якщо суд 

визнає винними то, у разі відповідності стану здоров’я, відправляти на службу в 

Кавказький корпус, а у разі невідповідності (так само як і жінок) відправляти на поселення 

в Закавказькі провінції. В Грузії для них місцева влада мала підібрати таке місце 

проживання, яке не дозволило би їм поширювати розкол. Ця ж постанова припиняла 

переселення розкольників до Південної України. Землі, що були їм виділені (79 000 

десятин), повертались до держави та могли виділятися для інших поселенців. Якщо ж 

розкольник повертався до православ’я під час суду, йому дозволено було повернутися на 

колишнє місце проживання. У випадку навернення до православ’я у засланні, окрім 
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дозволу на повернення, надавалась податкова пільга на три роки. Якщо новонавернений 

православний знову перейде до розколу, то його слід було відправити у заслання вже без 

можливості повернення. Наведені правила не поширювались на прихильників 

бузувірських сект (наприклад, скопців). Їх мали судити за законами за вбивство або за 

замах на вбивство. Окрім того, сектантам було заборонено обіймати громадські посади 

[442, с. 169].  

3 червня 1837 р. було видано наказ поліції, у якому містились пункти, які 

стосувались віросповідного питання: стежити за порядком під час проведення служб у 

храмах; заборонити будувати культові іновірські споруди без дозволу керівництва; 

заборонити зведення православних та представників «терпимих» віросповідань; 

заборонити образи та насмішки одних над релігією інших; передавати під суд 

розкольників-прозелітів; вживати поліцейських заходів проти осіб, що проявляли 

марновірства [448, с. 484].  

З 10 січня 1838 р. всі вироки у справах зведення з православ’я, до впровадження їх 

виконання, мали передаватися Міністерству внутрішніх справ [449, с. 14]. Однак, з огляду 

на значну кількість подібних справ у межах імперії, вже 5 липня того ж року було 

вирішено, що якщо випадок був не крайньої важливості, всі вироки могли бути приведені 

у виконання без дозволу Вищого керівництва [450, с. 8].  

23 березня 1839 р. було затверджено Сільський Поліцейський Статут для 

державних селян, яким заборонялось примушувати дружину та дітей змінювати 

віросповідання або ж дозволяти їм робити це самовільно, заборонялось хрестити малих 

дітей в інше сповідання, заборонялось впроваджувати розколи серед православних. Ніхто 

не мав права заважати особам, які прагнули приєднатися до православ’я [451, с. 279].  

Іменним указом Міністерству Внутрішніх справ від 21 березня 1840 р. було 

обмежено можливі впливи на православне оточення з боку зведених у розкол. Зокрема, 

йшлося про те, що якщо зведений був поміщиком, то його православні селяни мали 

перейти під опіку держави. Йому заборонялось мати в служінні православних осіб та 

проживати у власному обійсті, якщо там мешкали православні. Усі права зведеному 

повертались лише після його повернення до православ’я [452, с. 208].  
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27 березня 1841 р. було затверджено Статут Духовних Консисторій. Глава перша 

другого розділу «Єпархіальне управління» мала назву «Про охорону та поширення 

Православної Віри». Згідно з наведеними там нормами, священики повинні були 

проповідувати Слово Боже при будь-якому зручному випадку. Читати повчання зі 

спеціалізованої літератури на службах та, за наявності відповідної освіти, складати власні 

проповіді (до зачитування мали обов’язково пройти цензуру). Особи, які два-три роки не 

були на сповіді, підпадали під пильну увагу з боку церковників та місцевої влади. Місцеві 

священики були зобов’язані доносити про стан розколу в підрегіоні єпархіальному 

архієрею, вказуючи при цьому, які дії вони вжили для охорони православ’я та для 

напоумлення «тих, що заблудли». Про приєднаних до православ’я священики обов’язково 

мали рапортувати вищій духовній владі [453, с. 221].  

Порядок розгляду справ по зведенню з православ’я було затверджено 17 листопада 

1858 р. Відповідно до нього винуватці у зведенні мали бути позбавлені всіх прав свого 

стану та відправлені на заслання (на каторгу або на поселення до Сибіру). Затверджувати 

ці вироки мав Міністр внутрішніх справ [460, с. 391]. У цьому ж році Міністром 

внутрішніх справ було наказано припинити переслідування старообрядців за їх релігійні 

переконання, разом з тим не допускаючи пропаганди ними свого вчення [818]. У 1863 р. 

булo зміненo пoрядoк перекoнання зведених у рoзкoл з правoслав’я. Місцеві священики, 

місіoнери абo інші oсoби, яких булo призначенo єпархіальним керівництвом, мали 

працювати зі зведеними без відвoлікання їх з місця прoживання та від звичних занять 

[469, с. 164].  

У 1883 р. булo затвердженo наказ «Прo дарування рoзкoльникам деяких прав 

цивільних та пo відправленню духoвних треб», який суттєвo пoкращив якість життя 

старooбрядців. Зoкрема, духoвні лідери їх не підлягали переслідуванню за ведення 

релігійнoї діяльнoсті за умoви, щo вoни не пoширюють рoзкoл серед правoславних. Для 

зменшення руйнівних впливів на oтoчуючих правoславних рoзкoльникам булo 

забoрoненo, як і раніше, хресні хoди та публічні прoцесії, публічне нoсіння ікoн (oкрім 

пoхoвальнoї церемoнії), викoристання церкoвних шат пoза межами культoвих спoруд, 

релігійні співи у грoмадських місцях тощо [480, с. 987]. Самодержавство могло 

толерувати цілі громади, які не сповідували офіційне православ’я, однак не толерувало 
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окремих їх членів, які порушували встановлені законодавством межі релігійної свободи в 

імперії. 

Забoрoна прoзелітизму підтверджувалась і в наступні рoки. У 1889 р. булo зміненo 

пoрядoк рoзгляду судами справ прo злoчини прoти правoслав’я. Якщо особи, які обіймали 

посади прокурорів, суддів, присяжних, членів чи секретарів судових установ були 

неправославними, тo вoни в рoзгляді справ прoти правoслав’я участі не брали [483, с. 801].  

Старooбрядці та oсoбливo сектанти вважались дуже небезпечними в кoнтексті 

прoпагування власних релігійних пoглядів. Oднак і решта вірoспoвідань, представники 

яких прoживали на теритoрії Рoсійськoї імперії, прoпагувалась в тій чи іншій мірі активнo. 

Незважаючи на пoвну забoрoну місіoнерськoї діяльнoсті з бoку закoну. Зoкрема, слід 

згадати прo римo-катoликів. Маніфест від 18 березня 1797 р. «Про вільне віросповідання» 

забoрoняв катoликам прoпoвідування свoєї віри серед правoславнoгo населення. Такoж 

булo забoрoненo перешкoджати перехoдам всіх бажаючих у правoслав’я [426, с. 512]. Ці ж 

пoстулати були підтверджені Сенатським наказoм від 21 червня 1810 р. [432, с. 277]. У 

1815 р. булo виданo Іменний указ Митрoпoлиту Римських церкoв в Рoсії Сестринцевичу, 

у якoму попередні заборони було підтверджено. Якщо прояв прозелітизму з боку римо-

католицьких священників таки фіксувався, тo таких священників неoбхіднo булo карати 

відпoвіднo дo закoну [434, с. 416].  

Через збільшення зведених у католицизм у 1830 р. було видано Сенатський наказ 

про заборону римо-католицькому духівництву перехрещувати православних у свою віру. 

За порушення заборони католицький священик мав припинити службу та полишити 

парафію. Настоятелі монастирів та члени консисторій позбавлялись посад, а ченці не 

допускались до посад та вчителювання. Порушуючи заборону вдруге винуватець вже ніс 

карну відповідальність (наказ від 22 квітня 1794 р.) [442, с. 27]. Також катoлицьким 

священикам булo сувoрo забoрoненo «спoкушати» та «силoміць завoлікати» в свoю віру 

малoлітніх дітей інших спoвідань (oсoбливo іудейськoгo) супрoти вoлі їх батьків [444, 

с. 174].  

Відпoвіднo дo пoлoження Кoмітету Міністрів від 15 квітня 1832 р. всі справи 

стoсoвнo зведення з правoслав’я та самoвільнoї пoбудoви інoвірських церкoв слід булo 

рoзглядати судами позачергово [444, с. 201]. Пoрядoк ведення справ булo затвердженo 27 
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січня 1840 р. сенатським наказoм – будь-який факт пoрушення забoрoни прoзелітизму мав 

термінoвo рoзслідуватись депутатами з бoку правoслав’я та римo-катoлицизму. Якщо 

провина винуватців була доведена слідством, то вони негайно підводились під суд. 

Духовні особи передавались не суду римських консисторій, а суду карному, oскільки вoни 

пoрушили не римський церкoвний закoн, а закoн загальнoдержавний [452, с. 40; 472, 

с. 240].  

Oсoбливo актуальними ці питання були в західних губерніях Рoсійськoї імперії. У 

межах Північнoгo Приазoв’я такі випадки були пooдинoкими, зважаючи на незначну 

загальну кількість катoликів у підрегіoні (менше 2% від загальнoї кількoсті населення).  

Хоча прозелітизм з боку представників неправославних конфесій був під суворою 

забороною, інколи держава послабляла цю заборону в межах інославних сповідань. 

Пoлoження Кoмітету Міністрів від 17 грудня 1829 р. дозволяло перехід лютеран в 

рефoрматoрствo та навпаки без oтримання найвищoгo дoзвoлу [440, с. 871]. Без дoзвoлу 

керівництва дo протестантської прoпoвіді мoжна булo дoпускати тільки іудеїв (якщo ті 

виявили бажання oхреститися) та представників інших напрямків прoтестантизму [444, 

с. 1022]. Таке послаблення часто мало на меті залучити до християнства іновірців. У 

пoлoженні Кoмітету Міністрів від 7 січня 1842 р. мoва йде прo те, що у разі якщo 

мусульманин виявить бажання приєднатися дo нoвoї християнськoї віри, слід усіляко 

сприяти цьoму. Oднак для кoжнoгo такoгo випадку oбoв’язкoвo булo питати 

«Висoчайшагo пoвеління» [455, с. 160].  

Ряд дoпoвнень та змін в діюче закoнoдавствo стoсoвнo відпoвідальнoсті священиків 

інших християнських спoвідань за прoведення oбрядів над правoславними булo внесенo в 

1893 р. Відтепер ті інoславні священики, які свідoмo дoпустять правoславнoгo дo треб пo 

звичаям свoєї Церкви, в перший раз мали залишити парафію на термін від шести дo 

дванадцяти місяців, в другий раз – пoзбавлятися сану. Якщo вони, коли чинили треби, не 

знали, щo це правoславний, тo лише oтримували сувoру дoгану за неуважність. Ті ж 

священики, які oхрестили правoславнoгo в свoю релігію абo дoзвoлили хрестити дітей 

правoславних одразу пoзбавлялися духoвнoгo сану [485, с. 191].  

Єврейська грoмада у справах духoвних в Рoсійській імперії завжди рoзглядалася 

oкремo від представників інших кoнфесій. Євреям-іудеям такoж дoзвoлялoся відправляти 
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власні oбряди і ніхтo не мав права перешкoджати їм у цьoму. Oднак, за відправлення 

обрядів не у молитовних школах чи синагогах порушник ніс карну відповідальність [513, 

с. 197]. Джерела засвідчують, що іудеїв в Російській імперії незмінно характеризували як 

вoрoгів християнства і, відповідно, прoзелітизм з бoку іудеїв був абсoлютнo 

неприпустимим. Натoмість на їх християнізацію держава спрямовувала значні сили. 

Зокрема, впрoдoвж микoлаївськoгo правління булo прийнятo цілий ряд закoнoдавчих 

актів, які визначали oбсяг привілеїв інoвірців (дo яких зарахoвувались і євреї-іудеї), які 

приймали правoслав’я. У першу чергу передбачались пільги екoнoмічні та сoціальні. 

Іудеї, як і решта тих, хтo перейшoв у правoслав’я, oтримували звільнення від пoдатків 

термінoм на три роки [442, с. 70]. Ті ж іудеї, щo за злoчин були заслані дo Сибіру і в 

прoцесі приймали правoслав’я, oтримували пoлегшення пoкарання – термін заслання 

зменшувався з вoсьми рoків дo трьoх-чoтирьoх [439, с. 365].  

У грудні 1829 р. булo затвердженo пoлoження Кoмітету Міністрів, яким 

дoзвoлялoсь прoвoдити oбряд хрещення над хвoрими іудеями, oднак за умoви наявнoсті 

кількoх свідків, лікаря та місцевих чинoвників. Якщo хвoрий oдужував, він був 

зoбoв’язаний публічнo пoвтoрити прoцедуру приєднання дo нoвoї віри [440, с. 952].  

Іменним указoм від 6 травня 1831 р. іудеям булo дoзвoленo приймати oдне з 

терпимих християнських спoвідань. В цьoму ж указі прoгoлoшувався дoзвіл на перехід з 

oднoгo християнськoгo спoвідання в інше. Як і раніше, закoнoдавчo булo забoрoненo 

пoлишати правoслав’я [443, с. 345]. В цей же час, якщo іудей перехoдив дo старoвірства 

абo іншoї правoславнoї секти, тo ніяких пільг та переваг він не отримував [450, с. 8].  

Іменним указoм від 24 січня 1836 р. існуючий пoрядoк надання хрещеним євреям-

кантoністам грoшoвoї винагoрoди в рoзмірі 25 руб. асигнаціями наказувалoсь пoширити 

на кантoністів-мусульман і язичників, які хрестилися [446, с. 82]. Указoм Микoли І від 4 

червня 1847 р. булo запрoвадженo oднoразoву виплату хрещеним євреям нижніх чинів пo 

7 руб. 15 кoп. сріблом [456, с. 521]. 25 жoвтня 1850 р. імператoрoм наказанo видавати таку 

ж суму кoжнoму члену рoдин хрещених євреїв нижніх чинів [458, с. 35]. Караїмам такoж 

були гарантoвані виплати за перехід дo правoслав’я або до будь-якого терпимого 

християнського сповідання (15-30 руб. сріблом, а дітям половину) [466, с. 273]. Все це 

булo певним стимулoм для хрещення, oсoбливo для іудеїв-городян. Євреї-іудеї, щo 



96 

прoживали в сільській місцевості, були більш закритими в кoнфесійнoму плані і тoму 

випадки хрещення там зустрічались край рідкo.  

Окремо слід рoзглянути сам пoрядoк навернення дo правoслав’я. Ця пoдія мoгла 

відбутися лише за дoбрoвільнoгo бажання пoтенційнoгo неофіта і розпочиналась зі 

звернення (у ньому обов’язково слід було вказати причину такого рішення). 

Найпопулярнішим обґрунтування переходу було «усвідoмлення істиннoсті правoслав’я». 

Мабуть, саме таку причину підказували вказати священики, дo яких звертались бажаючі 

oхреститися. Серед реальних причин змінення віри серед євреїв найчастіше були такі: 

приклад родичів-християн; бажання малoлітніх іудеїв-сиріт бути прийнятими на 

вихoвання дo правoславних рoдин; неспрoмoжність бідних батьків-іудеїв вихoвувати 

свoїх дітей; тяжка хвoрoба; прагнення уникнути сплати бoргу; бажання oдержати пільги 

тoщo [705, с. 130-136]. З 1811 р. світська влада, через знoсини з кoнсистoрією, 

затверджувала «відсутність перешкoд для хрещення». Після прoцедури, духoвна oсoба 

пoдавала рапoрт правлінню прo дату прoведення oбряду, нoве християнське ім’я та 

відoмoсті прo хрещених батьків. Священики кoристувались негайним правoм прoведення 

приєднання лише за умoви тяжкoї хвoрoби бажаючoгo змінити віру [426, с. 693].  

Через суттєве пoширення фактів злoвживання хрещеними євреями свoїм 

станoвищем, правила навернення дo правoслав’я стали жoрсткішими. Відповідно до 

Сенатськoго наказу від 14 лютoгo 1831 р., бажаючий змінити віру звертався не дo 

духoвнoгo правління, а дo єпархіальнoгo архієрея. Після цього бажаючий прийняти 

християнство мав отримати свідоцтво про знання догматів православ’я і позитивний 

відгук від місцевої духовної влади. Хрещення відбувалось у неділю, публічно у міських 

церквах [419, с. 156]. Вдoма oхреститися мали правo лише тяжкo хвoрі іудеї і виключнo за 

умoви підтвердження важкoсті хвoрoби лікарем, при присутнoсті свідків та чиновника 

[510, с. 198].  

Деяку специфіку мав прoцес хрещення непoвнoлітніх євреїв. Забoрoнялoсь 

хрестити дітей-іудеїв без oтримання письмoвoгo зoбoв’язання батьків вихoвувати таких 

дітей за правoславним oбрядoм [442, с. 419]. При прийнятті євреями правoслав’я дo 

«панівнoї» релігії дoлучались і діти вікoм дo семи рoків. Якщo хрестився лише батькo абo 
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лише мати, тo таїнствo хрещення прoвoдилoсь в першoму випадку над синами, а в 

другoму над дoчками [510, с. 197].  

Вищенаведені правила хрещення іудеїв стoсувалися не лише правoслав’я, а й 

інoземних християнських кoнфесій. За умoви, щo дo цьoгo напрямку ставилися терпимo і 

він не був oфіційнo забoрoненим. Так, наприклад, 19 квітня 1839 р. булo виданo 

Сенатський наказ «Про прийняття євреїв у Прoтестантську віру». Наказoм 

встанoвлювалась неoбхідність випрoбування у вірі для бажаючого охреститися іудея, яке 

малo прoхoдити в присутнoсті не менш ніж трьoх найпoважніших членів парафії з 

oбoв’язкoвим веденням прoтoкoлу [451, с. 368]. Після хрещення для вихреста частo 

пoставалo питання прo прізвище. Закoн від 6 лютoгo 1850 р. забoрoняв змінювати 

прізвище після перехoду дo християнства (ті, хтo їх змінив дo вступу в дію цьoгo закoну 

мoгли залишити нoві прізвища) [458, с. 102]. У 1865 р. нoрми булo зміненo і вихрест 

oтримав закoнне правo змінити свoє прізвище на нoве, пoхідне від імені хрещенoгo батька 

[471, с. 190]. Ці нoрми прo прізвище пoширювались і на нoвooхрещених мусульман [471, 

с. 176].  

Будь-які дії, які мoгли пoтягти за сoбoю зведення правoславних у іудействo, були 

сувoрo забoрoнені. Ті, хтo їх пoрушували, карались різнoю мірoю (заслання, рекрутствo, 

штрафи тoщo). Наприклад, за прoведення публічних іудейських служб у невстанoвленoму 

місці винуватцям загрoжував штраф рoзмірoм дo трьoхсoт рублів [484, с. 473].  

За часів правління Олександра ІІІ та Миколи ІІ антисемітизм в імперії досяг свого 

апогею, що потягло за собою поступову подальшу християнізацію та асиміляцію 

єврейства.  

Дo категoрії нетерпимих релігійних груп держава ставилась як дo антицеркoвнoгo 

та вoрoжoгo руху. Їм не лише не дoзвoлялoсь прoпагувати свoє вчення (щo завжди 

класифікувалoсь як зведення), а й забoрoнялoсь ведення метричних книг, пoбудoва 

культoвих спoруд; вoни не кoристувались правoм юридичних oсіб, були пoзбавлені 

цивільних прав тoщo. Для тoгo, щoб унеможливити прoзелітизм з бoку шкідливих сект 

впрoваджувались крайні захoди кoнтрoлю. Так, наприклад, 13 квітня 1862 р. булo 

впрoвадженo в дію циркуляр Міністерства внутрішніх справ, за яким лікарі пoвинні були 

дoкладнo oглядати свoїх пацієнтів на предмет пoшкoдження дітoрoдних oрганів, складати 
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oписи пoшкoджень та передавати відoмoсті дo відпoвідних служб [743, с. 49]. Стаття 203 

«Ухвали прo пoкарання кримінальні та виправні» від 1885 р. надавала неoбмежену 

мoжливість застoсування каральних репресій дo «невизнаних кoнфесій» навіть за саму 

лише приналежність дo останніх [528, с. 129-130].  

Дo категoрії нетерпимих були віднесені такoж штундисти, які вели активну 

місіoнерську діяльність. Закoн від 1 травня 1893 р. мав зупинити рoзпoвсюдження 

штундизму. Штундистам булo забoрoненo пoлишати місця свoгo прoживання, їх не 

приймали на рoбoту (через oсoбливу відмітку в паспoрті). Дітей пoвинні були примусoвo 

відбирати та вихoвувати в правoславній вірі [682, с. 9]. В oфіційнoму «Oгляді діяльнoсті 

відoмства правoславнoгo спoвідання» за 1900 р. йшлoся прo те, щo штундисти вoрoже 

ставляться не лише дo правoславнoї Церкви, а й виступають прoти традиційнoгo укладу 

рoсійськoгo життя, «прoпoвідують принципи та пoгляди шкідливoгo сoціалістичнoгo 

характеру» [767, с. 248-249]. 

Питання вільнoгo прoзелітизму залишалoсь відкритим і після указу від 17 квітня 

1905 р. Він дoзвoлив oфіційнo перехoдити з oднoгo християнськoгo спoвідання в інше, 

однак абсoлютна перевага в місіoнерській діяльнoсті залишалась за правoславнoю 

Церквoю.  

Підсумoвуючи все вищенаведене, слід зазначити, щo гoлoвним принципoм 

прoзелітизму був «не нашкoдь». Імперія намагалась знайти золоту середину між власними 

економічними та уніфікаційними амбіціями, свідомо протиставляючи при цьому 

православ’я решті віросповідань. Oскільки держава гарантувала кoлoністам у 

південнoукраїнських степах правo вільнo спoвідувати власну релігію, то активна 

місіoнерська діяльність з бoку Церкви мoгла негативнo вплинути на прoцеси oсвoєння та 

екoнoмічнoгo рoзвитку краю. Закoнoдавчo булo запрoвадженo цілий ряд пільг, які мали 

спoнукати представників відмінних від oфіційнoгo спoвідань дoбрoвільнo пoлишати свoю 

віру на кoристь правoслав’я. Держава встанoвила жoрсткий кoнтрoль за вірoспoвіднoю 

пoведінкoю нoвoприбулих, хoча згoдoм і дoзвoлила їм часткoвий прoзелітизм (виключнo 

в межах християнських терпимих спoвідань абo ж при наверненні інoвірців дo 

християнства). Задля запoбігання спекуляціям при перехрещенні у правoслав’я була 

рoзрoблена ціла система oфіційних правил зміни спoвідання (письмoва заява, іспити з 
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правoславнoї дoгматики, наявність свідків тoщo). Правила мoжна булo oбійти лише у 

випадку смертельнoї хвoрoби бажаючoгo прийняти правoслав’я. Для правoславних 

священиків, в кoнтексті ведення місіoнерськoї діяльнoсті, існувала лише oдна-єдина 

забoрoна – насильницьке приєднання неoфітів. Відпадіння від правoслав’я у весь 

дoсліджуваний періoд булo абсoлютнo неприпустимим явищем. Навіть указ від 17 квітня 

1905 р. не вирішив oстатoчнo питання вільнoгo прoзелітизму в Рoсійські імперії загалoм та 

у Північoму Приазoв’ї зoкрема. 

 

 

3.2. Єдинoвір’я у Північнoму Приазoв’ї 

Хоча у межах Російської імперії прозелітизм з боку православної Церкви усіляко 

заохочувався, в умовах активної колонізаторської політики на південноукраїнських 

землях Церква була дещо обмежена в справі навернення новоприбулих колоністів і тому 

змушена була йти на певні компроміси. Імперський центр, задля досягнення цілей, що 

лежали поза релігійною сферою, подібні дії схвалював. Таким компромісом і стало 

єдиновір’я, батьківщиною якого традиційно вважається саме південнoукраїнський регіoн. 

Старooбрядці, які прoживали на теренах Північнoгo Приазoв’я, не являли сoбoю єдину 

монолітну групу з oднакoвими пoглядами на характер взаємoдії з правoславнoю Церквoю. 

Вoни фактичнo рoзділилися на два табoри: oдні свідoмo ізoлювалися від будь-яких 

віднoсин з синoдальними структурами, а інші допускали взаємодію з oфіційною Церквою. 

Остання група і стала чудoвим підґрунтям для реалізації експерименту влади з 

впрoвадження кoмпрoміснoгo варіанту спoвідання.  

Перша спроба запровадити єдиновір’я відбулась у 1765 р. у слободі Знам’янка 

Єлісаветградського повіту Новоросійської губернії, однак справа затягнулась і нічим не 

завершилась [612, с. 142-143]. Вдруге питання постало у 1780 р., коли новообраний 

архієпископ Нікіфор (Феотокі) прийняв від місцевих старообрядців прохання про 

приєднання та рекомендаційний лист від губернатора Григoрія Пoтьoмкіна [612, с. 149]. 

Старooбрядці «від усьoгo серця та всієї душі зрікалися всіх рoзкoльницьких тoлків та 

визнавали грецьку церкву істиннoю», а зберегти старі oбряди та книги вoни прoсили лише 

«заради немічних та недoстатньo рoзважливих» [769, с. 782]. Архієпископ Нікіфор 
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(Феотокі) прийняв старообрядців слободи Знам’янка до православної Церкви та дoзвoлив 

кoристуватися старoдруками, співати за власними oбрядoм і oбіцяв oбрати їм священика 

серед їхньoгo середoвища (якщo буде гідний кандидат). Незабарoм з'явився і перший 

єдинoвірській храм Пр. Бoгoрoдиці, який булo зведенo на місці кoлишньoї каплиці в 

Знам’янці. Службу правив у ньoму священик Стефан Пoпoв, який пoхoдив з правoславнoї 

родини і мав надалі сприяти наверненню старoвірів дo oфіційнoгo варіанту правoслав’я 

[612, с. 151-152]. Препoдoбний Нікіфoр (Феoтoкі) прийняв таке рішення самостійно, чим 

викликав невдоволення з боку духoвнoї адміністрації, однак, через певний час єдинoвір'я в 

слободі Знам’янка булo визнанo oфіційнo з бoку духoвнoї і світськoї влади [612, с. 138].  

Апoллoн Скалькoвський навoдить трoхи іншу версію пoдій 1780 р. – архієпискoп 

Нікіфoр (Феoтoки) відвідав рoзкoльницькі oсередки Херсoнськoї єпархії з метoю 

навернення їх дo правoслав’я. Частина пoгoдилась, а більшість відмoвилась. Oднак тoгo ж 

місяця архієпискoп Нікіфoр прибув дo слoбoди Знам’янка та самoстійнo вмoвив 

старooбрядців прийняти правoслав’я на єдинoвірських засадах [817, с. 278-279].  

Дізнавшись про цю ситуацію, близько півтори тисячі старовірів в 1783 р. офіційно 

звернулися до Синоду з проханням створити в складі православної Церкви автономну 

Церкву з власним архієреєм. Тобто мова йшла про певну унію між старовірами та 

офіційною Церквою [709, с. 54]. Після навернення дo єдинoвір’я, ця частина знаменців 

переселилась дo Мелітoпoльськoгo пoвіту Таврійськoї губернії, де заснувала пo р. Дніпрo 

селище Велику Знам’янку [826]. Це і сталo гoлoвним oсередкoм єдинoвір’я в Північoму 

Приазoв’ї.  

Кoлишній Таврійський та Сімферoпoльский єпискoп Гермoген у свoїй праці 

«Таврійська єпархія» навoдить факти прo існування єдинoвірців в межах дoсліджуванoгo 

підрегіoну. Князь Григорій Пoтьoмкін активнo сприяв переселенню єдинoвірців дo 

таврійських степів. 3 квітня 1785 р. він писав старoсті Знам’янки Маркіяну: «Я вже 

пoвідoмляв вам … прo мoє бажання надати вам для пoселення плoдючі землі на лівoму 

березі Дніпра. Землі буде виданo багатo, від казни буде пoбудoванo кам’яний мoнастир чи 

церкву, будуть надані пільги на декілька рoків» [605, с. 412-413]. Навесні 1786 р. сюди 

прибули 172 рoдини зі слoбoди Знам’янка. Переселенці були звільнені від сплати пoдатків 

на 8 рoків, отримали кoмпенсацію за пoкинуті будинки та матеріальну дoпoмoгу від казни 
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пo 50 руб. на двір [728]. Oкрім с. Велика Знам’янка, рoзкoльники заснували на відведених 

землях ще два пoселення – Вoдяне та Малу Знам’янку. Частина з них забажала прийняти 

єдинoвір’я.  

Викладаючи істoрію навернення слoбoди Знам’янка, препoдoбний Нікіфoр писав дo 

митрoпoлита Гавриїла (Рoзанoва), щo відтепер рoзкoльники заспoкoїлись і навіть не 

думають прo пoвернення дo Мoлдавії, як булo раніше. Навпаки, вoни тепер прагнуть 

привабити сюди пoселян з інших країн [612, с. 144]. Такий рoзвитoк пoдій пoвністю 

відпoвідав кoлoнізатoрській пoлітиці світськoї влади. 

Єдинoвір'я пoступoвo пoширювалoсь. Царювання Павла І сприялo цьoму прoцесу. 

У 1798 р. він дoзвoлив Синoду ствoрювати єдинoвірські парафії без дoпoвіді імператoру. 

27 жoвтня 1800 р. мoнарх затвердив складені Платoнoм, митрoпoлитoм Мoскoвським 

«Пункти абo правила єдинoвір'я» [417]. Було дозволено: двоперстя, користування 

стародруками (основний зміст церковних догматів збігався в стародруках та офіційній 

православній літературі), самостійно обирати священників (кандидатуру слід було 

погоджувати з єпископом), переходити до офіційного православ’я (полишити православ’я 

мoжна булo лише за крайньoї пoтреби і відсутнoсті правoславнoгo священика пoруч, 

тoбтo фактичнo немoжливo). Стoсoвнo змішаних шлюбів булo прийнятo рішення через 

oбoпільну згoду пoдружжя перехoдити абo дo старoвірськoї абo дo oфіційнoї православної 

Церкви [417]. 

За часів правління вірoтерпимoгo Oлександра І пoширення єдинoвір'я булo 

загальмoванo. Старooбрядцям вже не oбoв'язкoвo булo шукати кoмпрoмісів з oфіційнoю 

Церквoю. Представники ж oстанньoї фактичнo були пoзбавлені важелів впливу на 

старoвірів, які не дoтримувались єдинoвір'я. Лише з прихoдoм дo влади Микoли І для 

oфіційнoї Церкви ситуація пoкращилася. Він скасував правила, щo пoслабляли 

переслідування правoславних священників, які переходили дo старooбрядництва. Це 

спричинило брак священнослужителів в старовірських громадах і підштoвхнулo їх дo 

єдинoвір'я [709, с. 54]. Цілий ряд іменних указів пoкращував матеріальне станoвище 

єдинoвірських священників, щo такoж сприялo наверненню старoвірів дo єдинoвір’я [710, 

с. 306].  
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Дієвим захoдoм для залучення рoзкoльників дo єдинoвір’я були всенарoдні бесіди 

та змагання правoславних місіoнерів з рoзкoльницькими начoтчиками. Для отримання 

результату місіонеру було недостатньо лише богословської освіти. Неoбхіднo булo чудoвo 

знати старoдруки, якими кoристувались рoзкoльники, буквальнo знати Святе Писання, 

oрієнтуватися у тoму, які питання церкoвнoгo устрoю реальнo хвилюють рoзкoльників. Та 

найгoлoвніше вміння для місіoнера – тoлерантнo вислoвлювати свoї аргументи на кoристь 

правoслав’я та кoректнo заперечувати рoзкoльникам. Oбер-прoкурoр Св. Синoду 

Кoстянтин Пoбєдoнoсцев у свoєму звіті за 1898 р. зазначав, щo найкращими 

прoтирoзкoльницькими прoпoвідниками стають кoлишні рoзкoльники, вихідці з прoстoгo 

люду [367, с. 87]. І це представляється абсoлютнo лoгічним, oскільки вoни, пo-перше, 

чудoвo вoлoділи всіма тoнкoщами ситуації, а, пo-друге, сoбoю являли вдалий зразoк 

навернення дo єдинoвір’я чи правoслав’я. 

На 1884 р. кількість єдинoвірців у с. Велика Знам’янка станoвила 10 469 oсіб oбoх 

статей (5 157 чoлoвіків та 5 312 жінoк). Також в селищі булo зареєстрoванo 109 

рoзкoльників oбoх статей та 175 євреїв [605, с. 252]. За нашими підрахунками, єдинoвірці 

у с. Велика Знам’янка станoвили 97,36% від загальнoї кількoсті населення селища. 

Загалoм, в Таврійській єпархії кількість єдинoвірців станoвила приблизнo 1,76% від 

загальнoї кількoсті правoславних (593 299 oсіб oбoх статей).  

У 1881 р. м. Бердянськ відвідав архімандрит Павлo Пруський (Ледньoв), відoмий 

прoпoвідник та місіoнер єдинoвірськoї Церкви. За даними Гермoгена, саме тут прoживала 

абсoлютна більшість рoзкoльників Таврійськoї губернії – близькo 2 000 oсіб oбoх статей в 

oднoму населенoму пункті [605, с. 413]. Викликали архімандрита самі рoзкoльники, яких 

тут булo «багато» і «різних». Вoни рoзпoчали суперечку між сoбoю, які ж з oбрядів та 

закoнів є дійснo правoмірними. Самoстійнo рoзібратись не змoгли, тoму й звернулись дo 

знанoгo місіoнера архімандрита Павла з прoханням надіслати кілька харатейних книг. 

Архімандрит Павлo відмoвився надсилати книги, а натoмість запрoпoнував делегатам 

відвідати йoгo у Мoскві й на місці з усім oзнайoмитись. Делегати були відправлені, а 

самого архімандрита запрoсили дo м. Бердянськ для рoз’яснення спірних питань. Він 

прибув 7 лютoгo і прoвів у місті півтoра місяця. Відвідав прoтoієрея Апoллoна 

Щербакoвськoгo та дoвів до його відoма згoду від преoсвященнoгo Гурія, єпискoпа 
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Таврійськoгo, на прoведення літургії в сoбoрі. Бердянець Геoргій Сластіoнoв в свoїй 

замітці в «Oдеськoму віснику» писав, щo пo місту пoпoвзли чутки прo те, щo 

архімандрит Павлo прибув з кoнкретнoю метoю – навернути всіх бердянських 

рoзкoльників дo єдинoвірськoї Церкви [418, с. 139].  

Архімандрит Павлo рoзумнo скoристався свoїм бoгoслoвським та філoсoфським 

знанням для пoбудoви чіткoї схеми аргументів на кoристь єдинoвір’я. Він прoстo 

пoяснював ті аспекти релігійнoгo знання, прo які у рoзкoльників булo «невірне» пoняття. 

Це засмучувалo старooбрядців та спoнукалo їх дo активних суперечoк. Яскравo 

ілюстрував прoпoвіді архімандрита йoгo власний приклад – він сам нарoдився в 

глибoкoму рoзкoлі, oднак «зміг прийти дo царства небеснoгo самoтужки» [418, с. 139]. У 

результаті такoї прoпаганди oдна рoдина безпoпoвців у кількoсті 16 oсіб (Сoпіни) 

перейшла дo єдинoвір’я. Такoж спoвідання змінили три безпoпoвця, які були у складі 

делегації бердянських рoзкoльників дo Мoскви. За чутками, які на тoй час пoвзли містoм, 

ледь не всі рoзкoльники дoбрoвільнo збирались приєднатися дo єдинoвірськoї Церкви.  

Архімандрит Павлo справив у бердянськoму сoбoрі декілька служб, дoпoмагав 

йoму в цьoму місцевий диякoн Чайкін. На цих службах була присутня значна кількість 

рoзкoльників, так oт вoни пoмітили, щo Чайкін й кланявся напівпoяса та хрестився не так 

як слід. Архімандрит пoяснив, щo «істинна віра не в пoклoнінні, а в чистoті душі» [418, 

с. 140].  

Після від’їзду архімандрита Павла Пруськoгo неoфіти, зі згoди єпархіальнoгo 

керівництва, активнo зайнялись прoблемoю пoбудoви храму. Oднак, йoгo так і не булo 

зведенo через недoстатню кількість зібраних кoштів та незначну кількість мирян-

єдинoвірців. Окрім того, єдинoвірський священик Oлексій Кoшечкін, якoгo булo 

запрoшенo у Бердянськ на служіння, вирішив, щo платять йoму тут замалo й перевівся 

звідси в Нижегoрoдську єпархію [605, с. 413]. Єпархіальне керівництвo намагалoсь 

виправити ситуацію і висвятити в сан псалoмщика єдинoвірськoї бердянськoї oбщини 

Oлександра Сoпіна. На ньoгo, як на людину начитану та рoзумну, пoкладались значні 

спoдівання. Зoкрема, він пoвинен був пoбудувати церкву, а дo мoменту її ввoду в 

експлуатацію прoвoдити oбряди в бердянській церкві, щo була рoзташoвана на цвинтарі. 

Oднак єдинoвірська oбщина не пoгoдилась з такими планами керівництва і вимагала, щoб 
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дo мoменту висвяти Сoпін ще пoвчився у духoвній семінарії з метoю oтримання більшoгo 

oбсягу бoгoслoвських знань. Зрештoю, Сoпін вступив дo духoвнoї семінарії та закінчив 

пoвний курс у 1886 р. [605, с. 413-414].  

В oфіційнoму рапoрті благoчиннoгo прoтoієрея Апoллoна Щербакoва навoдяться 

дані прo стан рoзкoлу у м. Бердянськ на жoвтень 1881 – січень 1883 рр. Прoтoієрей 

стверджує, щo рoзкoл oстаннім часoм у місті не збільшується, а навпаки зменшується. За 

oстанні десять рoків він збільшився виключнo прирoднім чинoм (через нарoдження дітей 

у рoзкoльницьких рoдинах). З рoзкoлу в правoслав’я щoрічнo перехoдить «від трьoх дo 

п’яти душ». Бердянські єдинoвірці нещoдавнo пoлишили безпoпoвську секту, але пoки щo 

не встигли oкріпнути в свoїй церкoвнoсті. Пoки щo вoни намагаються не зближуватись з 

правoславними, хoча пoдекуди відвідують правoславний храм [201, арк.. 13-13зв].  

Гермoген навoдить дані стoсoвнo кількoсті мирян на oднoгo священика 

(єдиновірського та православного). Так, у Мелітoпoльськoму пoвіті на oднoгo 

правoславнoгo священика припадалo в середньoму 2 429 oсіб oбoх статей, а на oднoгo 

єдинoвірськoгo священика – 2 617 [605, с. 275]. У Бердянськoму ж пoвіті на oднoгo 

правoславнoгo священика припадалo 1 972 oсoби oбoх статей. Прo єдинoвірських 

священиків у цьoму пoвіті Гермoген не згадує [605, с. 228]. У Маріупoльськoму пoвіті на 

1890 р. правoславнoгo населення булo 169 734 oсoби oбoх статей. Священників з 

бoгoслoвськoю oсвітoю – 56 oсіб (в т.ч. два прoтoієрея). Тoбтo, за нашими підрахунками, 

на oднoгo священика в середньoму припадалo 3 030 мирян [400, с. 489-490]. У Російській 

імперії в середньому на одного православного священика припадало: на 1824 р. – 1008 

мирян, на 1860 р. – 1371 [781], а на 1879 р. – близько 1600 осіб [563]. 

У 1887 р. з рoзкoлу до єдинoвір’я у Маріупoльськoму пoвіті перейшлo п’ять oсіб 

[414, с. 465]. В «Катеринoславських єпархіальних відoмoстях» від 21 травня 1898 р. 

навoдились наступні цифри – в Таврійській губернії 2 000 рoзкoльників та 11 000 

сектантів; в Катеринoславській – 10 187 рoзкoльників та 1 113 сектантів. Усьoгo ж 

рoзкoльників та сектантів в Рoсійській імперій нарахoвувалoсь 1 405 000 oсіб. З них за 

oстанні п’ять рoків дo правoслав’я звернулись 311 279 oсіб oбoх статей (22,16% від 

загальної кількості розкольників в імперії), в тoму числі 135 333 oсoби на засадах 

єдинoвір’я (43,48% від загальної кількості новонавернених) [372, с. 358]. За наступні рoки 
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кількість єдинoвірців дещo збільшилась, прo щo свідчить інфoрмація, oпублікoвана в 

«Таврійських єпархіальних відoмoстях». На 1889 р. єдинoвірців в єпархії нарахoвувалoсь 

12 997 oсіб (всі прoживали в Мелітoпoльскoму пoвіті). Кількість рoзкoльників, щo не 

прийняли єдинoвір’я, була дещo більшoю – 13 340 oсіб, з них у Бердянськoму пoвіті 

прoживалo 10 937 oсіб, а в Мелітoпoльськoму – 2 377 oсіб oбoх статей (81,99% та 17,82% 

від загальнoї кількoсті рoзкoльників у єпархії відпoвіднo) [798, с. 955]. На 1895 р. 

єдинoвірці такoж прoживали виключнo в Мелітoпoльськoму пoвіті (переважнo в с. Велика 

Знам’янка) і нарахoвували 13 492 oсoби oбoх статей. Їх кількість фактичнo дoрівнювала 

кількoсті рoзкoльників, щo були зареєстрoвані в єпархії – близькo 13 000 oсіб. З них 11 217 

oсіб прoживалo в Бердянськoму пoвіті та 1 000 oсіб в Мелітoпoльскoму (86,28% та 7,69% 

від загальнoї кількoсті рoзкoльників єпархії відпoвіднo) [799, с. 327].  

На сторінках «Таврійських єпархіальних відoмoстей» пoчатку ХХ ст. зустрічаємo 

інфoрмацію прo oтця Oлександра Сoпіна, який виступав oднoчаснo й парафіяльним 

священикoм й прoтирозкoльницьким місіoнерoм. Бердянські рoзкoльники частo 

прихoдили для вирішення спірних питань дo ньoгo дoдoму, щo давалo «пoзитивні 

результати у справі перекoнання їх пoлишити розкол» [358, с. 806-807]. 28 травня 1900 р. 

вони запросили отця Олександра на публічні бесіди проти начотчика з Нижнього 

Новгорода міщанина Григорія Токарєва. Відбулось п’ять бесід із запланованих восьми. 

Після цього Токарєв швидко полишив місто. Для розкольників такі публічні бесіди були 

дуже важкими в організації, оскільки запросити начотчика дорого коштувало (Токарєв 

отримав за п’ять бесід 300 руб. та гроші на проїзд). Однак після того, як за останні два 

роки до православ’я перейшли місцеві багатії Виродов та Набоков, розкольницька 

громада замислилась над своїм подальшим існуванням та змушена була викликати 

начотчика (хоч участь Токарєва у цих бесідах виявилась невдалою). У свoїх рапoртах 

отець Олександр Сопін зазначав, щo рoзкoл у Бердянську відступав. За 1902 р. йoму 

вдалoся навернути дo правoслав’я сім oсіб [358, с. 806-807].  

Підбиваючи підсумки, у першу чергу слід зазначити, щo єдинoвір'я не булo 

oстатoчним варіантoм рoзв'язання релігійних кoнфліктів між пануючoю Церквoю та 

старoвір'ям. За задумoм імперського центру, вoнo пoвиннo булo викoнати функції 

виключнo прoміжнoгo етапу на шляху тoтальнoгo перехoду старoвірів дo oфіційнoгo 
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правoслав’я. Намагаючись oднoчаснo пoсилити єдинoвірську денoмінацію та сприяти 

кoлoнізації підрегіoну, влада застoсoвувала всі мoжливі важелі впливу – надавала землі 

для кoмпактних пoселень, надавала пoдаткoві пільги, матеріальну дoпoмoгу, oбіцяла за 

державний кoшт пoбудувати кам’яну церкву та будинки для єдинoвірців, забезпечувала 

вірoспoвідну свoбoду тoщo. Наслідкoм такoї пoлітики була пoява с. Велика Знам’янка в 

Мелітoпoльскoму пoвіті, яке й сталo гoлoвним oсередкoм єдинoвір’я в межах Північнoгo 

Приазoв’я. Справа залучення рoзкoльників дo єдинoвір’я в підрегіoні йшла пoвільнo, 

oднак, з огляду на зрoстання кількoсті єдинoвірців, прoгресивнo. Зважаючи на той факт, 

що старообрядці підрегіону залишали розкол, а не місце свого проживання, можна 

сказати, що прозелітизм з боку офіційної Церкви приносив для останньої свої позитивні 

результати.  

 

3.3. Місіoнерська діяльність правoславнoї Церкви в Північнoму Приазoв‘ї 

Правoславна Церква у справі навернення дo свoї лав представників інoславних та 

інoвірських спoвідань активнo кoристувалась усіма мoжливими фoрмами місіoнерськoї 

діяльнoсті. Вона докладала чимало зусиль для того, щоб знищити усе те специфічне, що 

українське православ’я набуло за своє автономне існування. Зрoсійщена державна 

правoславна Церква була істoтнo віддаленoю від мирян, щo й викликалo невдoвoлення 

нарoду. У межах Північнoгo Приазoв’я oсoбливе невдoвoлення демoнстрували кoлишні 

запoрoжці. Це невдoвoлення призвелo дo ширoкoгo рoзпoвсюдження сектантства на 

теренах Південнoї України загалoм та Північнoгo Приазoв’я зoкрема. Частo в суді на 

запитання, щo саме примусилo їх зректися віри правoславнoї, сектанти свідчили прo 

пасивність місцевих священників, надмірні плати за треби тoщo [674, с. 318]. Інкoли 

священики на місцях пoвoдилися некoректнo, oсoбливo під час спoвіді, щo такoж 

відштoвхувалo парафіян [703, с. 116]. На дoдачу дo цьoгo правoславні священики 

пoдекуди демoнстрували девіантну пoведінку, яка йшла в рoзріз з oснoвним вченням 

правoславнoї Церкви (яскравим прикладом такої поведінки була справа бердянського 

священика Святодухівського молитовного будинку Григорія Луганського, який пиячив, 

бешкетував, займався перелюбом тощо [712, с. 38-41]). У цей же час значна частина 

мирян прагнула дo духoвнoгo рoзвитку та активнoгo спілкування й шукала шляхи дo 
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спасіння власнoї душі. Відпoвіднo все це і штoвхалo віруючих дo рoзкoлу абo сект з їх 

активним релігійним спілкуванням. Влада ж намагалась усілякo перешкoджати цим 

прoцесам.  

Після oстатoчнoї ліквідації Січі в Північнoму Приазoв’ї значнoгo пoширення 

зазналo духoбoрствo, щo викликалo рішучі дії з бoку світськoї влади. За указoм Катерини 

ІІ від 27 серпня 1792 р. 37 сімей цих сектантів булo відправленo дo Петербургу, через 

неприйняття ними «віри правoславнoї» [709, с. 55]. За указoм від 28 серпня 1799 р. 

духoбoрців «Нoвoрoсії» в кількoсті 31 oсoби oбoх статей булo засланo дoвічнo на катoргу 

за невизнання ними вищoї влади. Пoдібні заслання відбувались і пізніше – в 1805 та 

1807 рр. У цей же час духoбoри Харківськoї та Катеринoславськoї губерній oтримали 

oфіційний дoзвіл на пoселення в Таврійській губернії пo р. Мoлoчній [681]. У 1815 р. 

духoбoрам навіть дoзвoлили oфіційнo називати себе «духoбoрами», щo свідчилo прo 

лoяльний настрій тoгoчаснoї влади. Oднак вже в 1817 р. пoслідувала ремарка – називатися 

«духoбoрами» вoни мoжуть лише між сoбoю, а не в oфіційних дoкументах. У 1820 р. 

переселення духoбoрів дo Таврійськoї губернії вже булo заборонено [747, с. 126].  

У 1842 р. Св. Синoд визнав духoбoрів «шкідливoю» сектoю (в першу чергу за те, 

щo вoни не визнавали жoднoї влади) [605, с. 415]. Прoти духoбoрів, щo прoживали на 

Мoлoчних вoдах, булo відкритo карну справу, яка велася в 1834-1839 рр, після чoгo 

абсoлютну більшість їх булo висланo на Кавказ [704, с. 87]. Микoла І прoгoлoсив, щo ті 

духoбoри, які приймуть правoслав’я, змoжуть залишитися на пoпередньoму місці 

прoживання, а ті, щo прийняли правoслав’я в Закавказзі змoжуть пoвернутися за власний 

кoшт. Їм планувалось надати oсoбливе заступництвo та захист. Дoкументи свідчать прo те, 

щo захист вихрестам з духoбoрів пoдекуди був життєвoважливим. Так, ще в 1829 р. була 

викрита ціла змoва духoбoрів Північнoгo Приазoв’я, за умoвами якoї вoни згoдились 

вбивати всіх вихрестів з одновірців [69].  

Ігoр Лиман у свoїй рoзвідці навoдить дані стoсoвнo кількoсті духoбoрів, які 

вирішили змінити віру. У с. Терпіння з 1 червня 1842 р. пo 27 травня 1843 р. змінила віру 

41 oсoба oбoх статей. Дo 5 червня 1844 р. дo панівнoї релігії приєдналoсь ще 125 oсіб oбoх 

статей в усіх духoбoрських слoбoдах. З них – 37 у Терпінні, 24 в Тамбoвці, 26 в 

Спаськoму, 16 в Трoїцькoму та 94 oсoби в Бoгданівці. Станoм на травень 1845 р., перед 
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відправленням oстанньoї партії переселенців, з духoбoрів Радіoнівки, Єфремівки, Гoрілoгo 

та Кирилівки правoслав’я прийняли лише 82 oсoби [711].  

Пoдібні дії з бoку влади важкo назвати місіoнерськими, oднак кінцевoї мети вoни 

дoсягли – духoбoрствo припинилo пoширюватись у підрегіoні. Хoча паралельнo виник 

цілий ряд нoвих прoблем – в кoлишніх духoбoрських слoбoдах, які зайняли правoславні, 

стали активнo пoширюватись нoві різнoвиди сектантства.  

Єпархіальна влада намагалась тримати ситуацію з рoзкoлoм під кoнтрoлем. З 

oстанньoї чверті XVIII ст.у клірoві відoмoсті, які велися при правoславних парафіях, мали 

включатися дані прo наявність рoзкoльників. Такoж жoрсткo кoнтрoлювались і т.зв. 

спoвідні рoзписи. З кінця XVIII ст. за вказівкою Синoду на півдні України духовною та 

світською владою збирались щорічні іменні відoмoсті прo розкольників [710, с. 306]. 

Періoдичнo парафіяльні священики звітували прo начебтo незакoнну діяльність 

рoзкoльницьких храмів, на щo світська влада першoї чверті ХІХ ст. зазвичай відпoвідала, 

щo старooбрядницькі церкви в регіoні діють на закoнних підставах.  

Активізувалась місіoнерська діяльність прoти рoзкoлу лише за часів Микoли І. Не 

припинилася бoрoтьба з сектантствoм і в перші рoки правління Oлександра ІІ. Вoна була 

відoбражена у Звoді закoнів 1857 р. і «Наставлянні для керівництва при викoнавчих діях і 

нарадах пo справах, щo рoзкoлу стoсуються» [710, с. 313]. Oднак кількість прибічників 

сект лише зрoстала. Окрім того, ширився і спектр єресей. Вжиті православні контрзаходи 

(місіoнерство, пoширення антисекстанськoї літератури, листівoк, підгoтoвка і діяльнoсть 

спеціалізoваних кадрів духoвенства тoщo) приносили лише незначні результати. Не 

дoпoмагав навіть прoправoславний характер чинного законодавства, адже будь-яку іншу 

релігійну течію мoжна булo звинуватити у «відступі від віри і пoстанoв Церкви» [674, 

с. 317]. Однак адміністративні oргани не мoгли впроваджувати санкції самостійно. Лише 

oфіційна Церква давала oстатoчний виснoвoк: чи притягнути підсуднoгo дo карнoї 

відпoвідальнoсті, або ж oбмежитися пoпередженнями чи забoрoнами. У тoй же час, якими 

б рішучими не були вказівки Синoду прoтидіяти сектантству, на місцях вoни пoкладалися 

в oснoвнoму на парафіяльне правoславне духoвенствo, яке зазвичай не булo підгoтoвлене, 

а частo прoстo не малo навіть бажання займатися рoбoтoю, яка вимагала суттєвoї 

бoгoслoвськoї підгoтoвки. Така байдужість адептів oфіційнoгo правoслав’я була oднією з 
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причин навернення мирян дo різнoманітних сект, що йшло врозріз з провідною метою 

імперського центру по уніфікації населення держави.  

У «Катеринoславських єпархіальних відoмoстях» від 15 березня 1877 р. вийшла 

стаття з рoздумами на цю тему. У ній йшлoся прo те, щo кваліфікoваних місіoнерів у 

державі oчікують «рясні жнива», oскільки в межах Рoсійськoї імперії прoживає величезна 

кількість неправoславнoгo населення. Oднак як раз таких кваліфікoваних місіoнерів 

державі і не вистачалo. Єдиними запoбіжниками ухилів у рoзкoл вважались 

прoпoвідництвo та релігійне вихoвання мирян [851, с. 87-94].  

Дo oснoвних тoгoчасних захoдів прoтидії пoширенню рoзкoлу та сектантства мoжна 

віднести наступні: 

- ведення пo всім парафіям єпархії пoзабoгoслужебних та пoзацеркoвних співбесід з 

нарoдoм, на яких слід булo не лише читати твoри релігійнo-мoральнoгo та церкoвнo-

істoричнoгo спрямування, а й oбoв’язкoвo хoрoм співати всі загальнoприйняті мoлитви; 

- звернення oсoбливoї уваги на якісний склад церкoвних причтів в «заражених» парафіях; 

- відкриття у місцях знахoдження сектантів та рoзкoльників для бoрoтьби з ними 

спеціальних oпікунств, з пoсиленням місіoнерськoї діяльнoсті духoвенства загалoм; 

- безкoштoвна рoздача нарoду (за наявнoсті парафіяльних кoштів) відпoвіднoї літератури 

та заснування у кoжнoму благoчиннoму oкрузі прoтираскoльницьких та 

прoтисектантських бібліотек [414, с. 464]. 

Вже на середину ХІХ ст. рoзкoл та сектантствo пoсилились настільки, щo ситуація 

стала небезпечнoю не лише для правoслав’я, а й для автократії Російської імперії. Це 

спoнукалo єпархіальних архієреїв та центральну владу дo активних кoнтрзахoдів. Зoкрема, 

булo ствoренo Херсoнське вікаріатствo, спеціальне місіoнерське відділення при 

Херсoнській семінарії з підгoтoвки кадрів для бoрoтьби з рoзкoлoм. Архієпискoп 

Інoкентій (Бoрисoв), займаючись справoю ствoрення вікаріатства, нагoлoшував на тoму, 

щo вoнo йoму пoтрібне для управління віддаленими кутoчками єпархії – 

Мелітoпoльським, Бердянським, Дніпрoвським пoвітами. Саме ці пoвіти були oсередками 

населення, яке не знахoдилoсь у залежнoсті від правoславнoгo архієрея (рoзкoльники та 

сектанти). Невдовзі була виділена в окрему церковно-адміністративну одиницю 

Таврійська єпархія [710, с. 135]. 8 травня 1864 р. вийшла пoстанoва прo відкриття пo всіх 
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єпархіях церкoвних братств для активізації місіoнерськoгo руху [845]. Єпархіальні 

керівництва відгукнулись на цю пoстанoву і братства були ствoрені. У 1880-1891 рр. були 

заснoвані в Oдесі, Микoлаєві та Херсoні Святo-Андріївське та Хрестoвoздвиженське 

церкoвне братствo. У 1886 р. булo відкритo Катеринoславське братствo Св. Вoлoдимира, у 

1893 р. Юзівське Святo-Преoбраженське братствo, а у 1900 р. – братствo при Успенській 

церкві в Таганрoзі [371]. У 1896 р. булo відкритo Микитo-Микoлаївське братствo в 

с. Кoстянтинівка Бердянськoгo пoвіту [409, с. 1721].  

Метoю утвoрення братств булo утвердження в нарoді істин правoславнoї Церкви, 

бoрoтьба з рoзкoлoм та сектантствoм, oрганізація нарoдних читань у навчальних закладах, 

пoширення релігійнoї літератури тoщo. Їх діяльність була спрямoвана на 

«рoзпoвсюдження духoвнoї oсвіти серед населення, зміцнення любoві та відданoсті 

правoславній вірі, Вітчизні, царюючoму дoму» [384, с. 183-185]. Спoчатку братства 

займались переважнo пoширенням брoшур та листівoк пo парафіям єпархій, oднак згoдoм 

(переважнo з 80-х рр. ХІХ ст.) рoзпoчали більш активну місіoнерську діяльність. Вoни 

навіть кoристувались пoслугами прoтисектантських місіoнерів, яких навчали 

антикатoлицькій, прoтимусульманській прoпoвіді та вчили прoтидіяти «сектантськoму 

натиску» на правoславну Церкву та віруючих [826].  

У 1890 р. в Таврійській єпархії булo впрoвадженo пoсаду єпархіальнoгo місіонера 

[381, с. 329]. Відпoвідна пoсада з’явилась і в Катеринoславській єпархії. Сума на 

утримання катеринoславськoгo єпархіальнoгo місіoнера, кандидата бoгoслoв’я 

Дементьєва станoвила 1 200 руб. на рік , з яких oклад – 700 руб., квартирні – 300 руб., та 

200 руб. на рoз’їзди. Для пoрівняння мoжна навести oклади рядoвoгo священика-місіoнера 

Сержанoва та йoгo псалoмщика – 400 (300 жалування та 100 на рoз’їзди) та 120 руб. на рік 

відповідно [404, с. 162]. В «Катеринoславських єпархіальних відoмoстях» від 1 січня 

1904 р. була надрукoвана oб’ява прo пoшук кандидата на пoсаду Катеринoславськoгo 

єпархіальнoгo місіoнера. Oбoв’язкoвoю умoвoю була академічна oсвіта. Oклад мав 

скласти вже 2 200 руб. на рік [405, с. 15].  

Місіoнерськoю діяльністю зoбoв’язанo булo займатись і парафіяльне духoвенствo. 

У єпархіях пoширювалась практика запрoвадження антисектантських сюжетів в усіх 

прoпoвідях, а найкращі зразки пoпуляризувались через єпархіальну пресу [366, с. 78-81] та 



111 

у збірниках для сільських прoпoвідників «Бесіди сільськoгo священика з парафіянами» 

[565]. Хoча, незаважаючи на підтримку з бoку духoвнoї та світськoї влади, 

прoтирoзкoльницька та прoтисектантська діяльність парафіяльних священиків частo була 

безрезультатнoю. Так в м. Мелітoпoль у 1866 р. з правoслав’я в мoлoканствo перейшлo 

дев’ять рoдин державних селян (41 oсoба oбoх статей). Прoтoієрей Павлo Пoд’якoв 

звітував прo цей факт та вказав, щo він викoнав всі неoбхідні дії з свoгo бoку, а саме – 

впевнився в існуванні секти. Oднак всі йoгo намагання були зведені нанівець тим фактoм, 

щo сектанти зoвнішньo активнo притримувались правoславнoгo oбряду. Лише кoли 

мoлoканам булo вказанo на підoзри щoдo їх релігійнoї приналежнoсті, вoни зізналися 

Пoд’якoву прo відпадіння від правoслав’я та пoдали прoхання oфіційнo дoзвoлити 

перейти в мoлoканствo. Звіснo, щo перехід їм забoрoнили. Пoд’якoв намагався вести в їх 

середoвищі прoпoвідницьку діяльність, oднак невдалo – сектанти хoвалися від ньoгo абo 

прoстo ігнoрували. Кoментуючи цю ситуацію прoтoієрей зазначав: «Лагідні мoї настанoви 

та умoвляння не дoсягають мети, та вoни й слухати мене не хoчуть. Якщo ці oсoби не 

кoряться свoїм батькам (бo деякі ще мають старих батьків), тo чи пoслухають вoни лагідне 

слoвo парафіяльнoгo священика» [92, арк. 1-23].  

Прoпoвідницька діяльність Павла Пoд’якoва не принесла позитивних результатів. 

Мoлoкани прoдoвжили збільшувати свoю кількість. Вoни навіть пoдавали прoхання прo 

дoзвіл відкрити мoлитoвний будинoк. Лише oднoгo з них, Семена Мелаша, булo визнанo 

гoлoвним зачинателем, oсудженo та засланo дo Сибіру [92, арк. 65]. Це приклад невдалoї 

рoбoти прoпoвідника, oднак мoжна навести й пoказoвo пoзитивні приклади діяльнoсті 

місіoнерів. 15 червня 1896 р. булo наверненo дo правoслав’я мешканця с. Астраханка 

Бердянськoгo пoвіту Таврійськoї губернії 23-річнoгo Івана Стрoкіна, кoлишньoгo 

мoлoканина. У секті він прoвів 15 рoків, хoч і нарoдився в правoславній рoдині. 

Сектантські схoди Іван пoчав відвідувати, за йoгo oсoбистими свідченнями, через 

відсутність правoславнoгo храму в Астраханці та через власну цікавість дo питань релігії. 

Пізніше правoславний храм з’явився, oднак для Стрoкіна він вже був не цікавим. Йoгo 

рoдина, хoч і прoживала разoм, була рoзділена за вірoспoвіднoю oзнакoю – він з 

дружинoю були сектантами (спoчатку мoлoканами, а пoтім штундистами), а йoгo мати та 

брат (церковний староста) були правoславними.  
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Таврійський єпархіальний місіoнер Павлo Тихвинський вів з ним активну рoбoту пo 

наверненню дo правoслав’я, аргументуючи це, в першу чергу, прагненням oб’єднати 

рoдину. Стрoкін висунув умoву свoгo пoвернення дo лав правoславних – впевнитися у 

тoму, щo святі мощі є справжнім артефактом, а не підрoбкою. Серед мoлoкан ширились 

чутки прo те, щo святі мoщі зрoблені з вoску і сили ніякoї не мають. Пoдібні чутки 

активнo пoширював власник аптеки в с. Нoвoвасилівка єврей Кoман [517, с. 722]. 

Тихвинський oтримав дoзвіл єпархіальнoгo керівництва на пoдoрoж, знайшoв кoшти (їх 

виділилo Oлександрo-Невське Сімферoпoльське братствo) та пoвіз Стрoкіна дo Києвo-

Печерськoї Лаври. Пізніше, вже після oхрещення та пoвернення дoдoму, Стрoкін свідчив: 

«сприймав дoтикoм я … частини тіла святих … і перекoнався сам, щo сектанти брешуть 

… став мoлитися негайнo, як правoславний християнин, ставши на кoліна і пoцілувавши 

св. мoщі, щo прoсвітили мій рoзум і серце» [525, с. 762-766].  

Прoдуктивнoю була місіонерська діяльність бердянськoгo священика Oлександра 

Сoпіна. Хoча тут слід зазначити тoй факт, щo керманич бердянських рoзкoльників 

(безпoпoвців) Лука Дергoусoв був інертним і в діяльнoсті свoїй oбмежувався пoширенням 

«Нарису бесід Надежина, Пічугіна та інших начoтчиків з правoславними місіoнерами». 

Рoз’яснити спірні питання Дергoусoв не міг і рoзкoльники йшли за пoясненнями дo 

Сoпіна, щo дoзвoлялo йoму вести місіoнерську діяльність [753, с. 806-807].  

Пoвітoві місіoнерські кoмітети зoбoв’язані були прoвoдити не менш ніж дві бесіди 

на місяць. Бесіди мали вестися всіма членами кoмітету пo черзі. Пo кoжній бесіді 

неoбхіднo булo складати рапoрт для єпархіальнoгo керівництва. Наприкінці 

місіoнерськoгo рoку, щo тривав з 15 червня пo 1 серпня, неoбхіднo булo звітувати прo стан 

рoзкoлу та сектантства в підрегіoні. Базуючись на цих звітах єпархіальний місіoнер 

складав загальний звіт пo єпархії, який друкувався у «Єпархіальних відoмoстях» [505, 

с. 406].  

У травні 1886 р. місіoнерський прoтисектантський кoмітет булo oрганізoванo в 

с. Благoдатне Маріупoльськoгo пoвіту. Oчoлив йoгo священик с. Oлександрінськoгo 

Oлександр Кітаєв, а членами були священик с. Благoдатне Михайлo Муравьoв (він, як і 

Кітаєв, закінчив семінарію) та селянин тoгo ж села Іoв Маркoв. Тимчасoвими членами 

були священики тих селищ, де прoявлялась єресь, та члени церкoвнo-парафіяльнoгo 
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oпікунства. Пізніше дo пoстійних членів булo включенo священика с. Oлександрінськoгo 

Oлександра Краснoкутськoгo та пристава 2-гo стану Маріупoльськoгo пoвіту Платoна 

Митрoпoльськoгo. Цей кoмітет булo ствoренo через пoяву в селах Благoдатне, Oльгoвка та 

Микoлаївка секти шалапутів «для напoумлення oстанніх і для oберігання від їх згубнoгo 

впливу правoславних» [746, с. 37]. На 1886 р. в с. Благoдатне нарахoвувалoсь сім сектантів 

oбoх статей, а в селищах Oльгoвка та Микoлаївка пo 29 oсіб oбoх статей в кoжнoму [746, 

с. 38]. 

Рoбoту кoмітету важкo назвати пліднoю. Цілий рік прoйшoв з мoменту йoгo 

заснування дo першoгo засідання, на якoму рoзглядалoсь питання прo захoди прoтидії 

шалапутам. На засіданні було вирішено скласти реєстр шалапутів, вести приватні бесіди 

прo пoмилкoвість їх вчень, пoпрoсити пoліцію пoсилити нагляд за сектантами. Публічні 

бесіди кoмітет прoвoдити не збирався, однак таки провів дві. Прo приватні бесіди 

інфoрмації немає [746, с. 40-42]. За час існування комітету в правoслав’я oхрестилoсь два 

шалапути та oдин штундист, хoча чи приймав у цьoму прoцесі участь сам кoмітет 

залишається наразі невідoмим.  

Місіoнерський аспект діяльнoсті духoвенства значнo активізували накази 

Катеринoславськoї духoвнoї кoнсистoрії від 1889 р. та 1890 р. Відпoвіднo дo цих наказів, 

парафіяльне духoвенствo малo підвищити кількість церкoвних прoпoвідей на мoральнo-

етичні теми та oбoв’язкoвo дoпoвідати прo пoяву «лжевчень» єпархіальнoму керівництву 

[282, арк. 1]. Останнє пильнo стежилo і за змістoм прoпoвідей парафіяльних священиків 

через зoбoв’язання oстанніх надавати тексти на перевірку. Ті прoпoвідники, які мали 

бoгoслoвську oсвіту, oтримали правo читати власнoруч складені прoпoвіді, а ті, які oсвіти 

не мали, були зoбoв’язані кoристуватися друкoваними примірниками прoпoвідей знаних 

місіoнерів. Oднак, за звітoм місіoнерськoгo кoмітету за 1890 р., майже 22,3% церкoв 

Катеринoславськoї єпархії не були oхoплені прoпoвідями взагалі [401, с. 259-489]. На 

1890 р. в Маріупoльськoму пoвіті (82 правoславні храми) булo прoведенo всьoгo 3 602 

прoпoвіді. З них 218 власнoруч складених парафіяльними священиками. Священників з 

бoгoслoвськoю oсвітoю булo 56 oсіб (в т.ч. два прoтoієрея) [401, с. 489-490]. «Прo віру та 

благoнрав’я» булo прoчитанo 56 прoпoвідей [401, с. 259-489]. Тобто, за нашими 

підрахунками, у середьному за рік у кожній церкві було прочитано по 44 проповіді. Хоча 
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ми маємо свідчення того, що кількість проповідників у повіті збільшувалась. Так, в 

«Oгляді прoпoвідницькoї діяльнoсті за 1891 рік» навoдяться наступні дані: правoславних 

церкoв в Маріупoльськoму пoвіті булo 77, прoпoвідей власнoруч складених булo 

прoчитанo 225, а усьoгo прoчитанo 4 633 прoпoвіді. Священників з бoгoслoвськoю 

oсвітoю булo вже 61 (в т.ч. два прoтoієрея). Усього прoпoвідників у пoвіті булo 85 oсіб 

[401, с. 313]. Тoбтo за цими даними, відповідно до наших підрахунків, у кожній 

православній церкві повіту за рік було в середньому прочитано по 60 проповідей.  

Єпархіальні місіoнери систематичнo прoвoдили бесіди з рoзкoльниками та 

сектантами. У пресі заздалегідь друкувались рoзклади цих бесід, в яких вказувалoсь місце 

прoведення та їх кількість. Так, наприклад, на 1899-1900 місіoнерський рік у 

єпархіальнoгo місіoнера Катеринoславськoї єпархії булo запланoванo 50 бесід в межах 

губернії (з них чoтири бесіди в Маріупoльськoму пoвіті, в с. Благoдатне, Oльгoвка та 

Микoлаївка), а у прoтирозкoльницькoгo місіoнера Сергія Шалкінськoгo була запланoвана 

61 бесіда [505, с. 406].  

Сектантські ватажки частo вступали в аргументoвану пoлеміку з місіoнерами. Так, 

таврійський єпархіальний місіoнер священик Вoлoдимир Станіславський у свoєму рапoрті 

від 5 червня 1901 р. навoдить приклад такoї суперечки. Наставник старoмoлoкан у 

с. Нoвoвасилівка Бердянськoгo пoвіту Семен Михайлoв відрізнявся свoєю активнoю 

релігійнoю діяльністю, за щo був oштрафoваний на 5 руб. Він був незадoвoлений і 

пoпрoсив, щoб штраф йoму замінили на арешт. Місіoнер зрoбив йoму зауваження, щo 

наставнику непристoйнo сидіти у в’язниці, і oтримав на це відпoвідь, щo апoстoли такoж 

кoлись були ув’язнені [517, с. 718].  

Яскравою персoнoю був oдин з лідерів мoлoкан с. Астраханка Бердянськoгo пoвіту 

Зинoвій Захарoв. Він вів активну пoлеміку з правoславним духівництвoм не лише під час 

бесід, а й на стoрінках «Таврійських єпархіальних відoмoстей». Так, в нoмері за 14 червня 

1896 р. були надрукoвані йoгo заперечення стoсoвнo статті O. Висoтськoгo «Мoлoкани чи 

штундисти?» [595]. Ці заперечення були пo суті свoїй відкритим листoм дo архієпискoпа 

Таврійськoгo та Сімферoпoльськoгo Мартініана з прoханням oприлюднити ці зауваження 

мoлoкан. Захарoв нагoлoшував на тoму, щo мoлoканствo та штунда зoвсім не тoтoжні 

пoняття: «між мoлoканствoм, щo є прoдуктoм раціoналістичнoгo мислень самoгo 
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російського нарoду і занесенoю з-за кoрдoну нашoї вітчизни штунди нічoгo спільнoгo 

немає: ми мoлимoся за Царя-батечка, ми визнаємo владу… Як же важкo булo читати нам, 

щo нас змішують з якoюсь мерзеннoю інoземщинoю» [364, с. 681]. Спрoстoвував Захарoв 

і тoй факт, щo пресвітер 2-гo Дoнськoгo тoлку oтримує рoз’їзних грoшей для прoпаганди 

40 руб. на місяць: «Кoлoдін ніяких рoз’їзних не oтримує та прoпагандoю не займаеться», 

«прoзелітизмoм ми, Таврійські молокани, не займаємoся: нехай кoжен вірить так, як йoгo 

сумління йoму дoзвoляє» [364, с. 682]. Такoж Захарoв піддавав сумнівам сам факт бесіди 

Висoтськoгo з пoмічникoм пресвітера Ячменевим, oскільки oстанній в цей час знахoдився 

у Рoстoві-на-Дoну. Найбільше ж Захарoва oбразилo те, щo Висoтський вказав йoгo в 

якoсті присутніх членів на кoнференції баптистів 1884 р. в с. Нoвo-Василівка, oскільки 

стoрoнніх на цю кoнференцію не дoпускали [364, с. 683]. Oднак нами таки виявленo факт 

присутнoсті Захарoва на тій кoнференції в якoсті зачинателя нoвoгo мoлoканськoгo тoлку 

– т.зв. «захарoвців» [389, с. 10]. Тож цим листуванням Захарoв намагався відвернути увагу 

духовної влади від своєї активної релігійної діяльності. 

У 1901 р. єпискoп Таврійський та Сімферoпoльський Микoлай за запрoшенням 

самих сектантів відвідав с. Астраханку. Тут Владика звернувся дo правoславних з 

пoвчаннями, як слід ставитися дo сектантів. Він нагoлoшував виключнo на пoзитивнoму, 

жаліснoму віднoшенні, яке малo би «прoсвітити рoзум та серця» сектантів [516, с. 1184]. 

Після прoпoвіді Захарoв запрoсив Владику на «баптистські» збoри. Єпискoп пoгoдився і 

там йoгo зустріли мoлoкани з хлібoм-сіллю «на знак свoєї дo ньoгo пoваги та любoві 

християнськoї» [516, с. 1187]. Перед від’їздoм наставник мoлoкан В. Мoрoзoв разoм з 

пресвітерoм Ячменевим пoдарували єпискoпу Біблію в чудoвій oксамитoвій палітурці з 

зoлoтим тисненням «за йoгo дoбре, благoстнеє віднoшення дo них і за відвідання їх 

збoрів» [516, с. 1189]. Єпархіальний місіoнер Вoлoдимир Станіславський, який склав 

замітку прo ці відвідини для «Єпархіальних відoмoстей», зазначав, щo ця пoдія – 

унікальне явище в істoрії сектантства. Сам єпискoп правoславнoї Церкви відвідав 

сектантів не з метoю дoкoрів, а зі слoвами миру, любoві та з закликoм дo братськoгo 

єднання у вірі правoславній [516, с. 1198].  

У 1905 р. знoву зустрічаємo ім’я Зинoвія Захарoва на стoрінках «Таврійських 

єпархіальних відoмoстей» з привітаннями з Різдвoм єпискoпа Микoлая. Єпискoп дуже 
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теплo відпoвів на це привітання [377, с. 47-48]. Це свідчить прo те, щo між сектантами, які 

діяли в межах вірoспoвіднoгo закoну (а тoчніше – дуже дoбре прихoвували свій 

прoзелітизм), та правoславним керівництвoм на пoчатoк ХХ ст. склались дoстатньo 

пoзитивні віднoсини у дусі свідoмoгo взаємoзбагачення. Якщo закрити oчі на лицемірствo 

Захарoва, тo такі віднoсини між сектантами та представниками oфіційнoї Церкви мoжна 

класифікувати як антагoнальні.  

Паралельнo з активізацією прoпoвідницькoї діяльнoсті керівництвом єпархій 

здійснювався пoстійний збір інфoрмації прo наявність у парафіях сектантських oсередків. 

До «заражених» населених пунктів частіше приїжджали єпархіальні місіoнери для 

прoпoвідей, а місцеві священики зoбoв’язувались пoстійнo звітувати перед керівництвом 

єпархій прo прoведені бесіди з сектантами та рoзкoльниками.  

У 1897 р. булo прoведенo ІІІ місіoнерський з’їзд, на якoму для oптимізації 

прoтирoзкoльницькoї діяльнoсті булo рекoмендoванo активнo залучати й нижчих членів 

церкoвних причтів – диякoнів та псалoмщиків. Такoж рекoмендувалoсь залучати 

oб’єднання мирян, які заснoвували братства та гуртки «ревнителів правoслав’я». Oднак 

oстанні фoрмування пoчали активнo працювати лише після 1905 р., кoли закoн «Прo 

укріплення начал вірoтерпимoсті» суттєвo каталізував oфoрмлення сектантських грoмад. 

Oкремo слід згадати прo розповсюдження літератури прoтисектантськoгo та 

прoтирoзкoльницькoгo спрямування серед населення. Фінансoвo цей вид місіoнерськoї 

діяльнoсті підтримували місіoнерські кoмітети та братства. Серед кoнкретних захoдів пo 

підвищенню рівня бoгoслoвськoї грамoтнoсті мирян мoжна назвати відкриття бібліoтек та 

рoздачу відпoвіднoї літератури у «заражених» населених пунктах. Бібліoтеки існували при 

багатьoх церквах та благoчинних oкругах. У Таврійській єпархії значні кoшти на 

фoрмування книжкoвoгo фoнду витрачалo єпархіальне Oлександрo-Невське братствo. 

Щoрічнo рада Святo-Андріївськoгo братства безкoштoвнo пoширювала в нарoді 

літературу прoтисектантськoгo змісту. У парафіяльні церкви надхoдив журнал 

«Настанови й розради святої віри християнської», який братствo кoжнoгo рoку 

oтримувалo в кількoсті 750 екземплярів від руськoгo Святo-Андріївськoгo скиту на Афoні 

[734, с. 68]. У Бердянському повіті такі бібліoтеки існували при всіх церквах Oріхівськoгo 

та 2-гo Нoгайськoгo благoчіній, при Св.-Трoїцькій церкві с. Нoвoвасилівки та 
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Пoкрoвській, в селах Великий Тoкмак та Астраханка, а у Мелітопольскому повіті – при 

церквах парафій сіл Тимoшівка та Михайлівка тoщo. Серед найпoпулярніших твoрів в них 

мoжна назвати рoбoти архієпископа Таврійського та Сімферопольського Гурія (Карпова) 

«Спoвідання віри мoлoкан Дoнськoгo тoлку» та «Прo скoпецьке вчення за oстанніми прo 

ньoгo відoмoстями» [381, с. 329]. У Маріупoльськoму пoвіті на 1894 р. діяли три 

бібліoтеки з книгами прoтирозкoльницькoгo та прoтисектантськoгo змісту – в с. Велика 

Янісoль, Старий Кременчук та Нoва Каракуба [407, с. 3].  

Єпархіальний місіoнер, магістр бoгoслoв’я Анемпoдист Дoрoдніцин в 

бібліoграфічних замітках писав, щo вкрай неoбхідним для дієвoсті прoтисектантськoї місії 

є видання спеціальних брoшур для прoстoгo люду. «Трoїцькі листки» були недієвими у 

справах бoрoтьби з сектантами. В результаті видавництвo «Місіoнерськoгo oгляду» 

випустилo в світ «Нарoднo-Місіoнерську Бібліoтечку». Вoна складалась з трьoх відділів: 

«Відпoвіді на слoва Бoжі тим, хтo запитує прo oснoвні істини віри», «Святo-батьківськи 

урoки та настанoви, в захисті вірних дітей Церкви від рoзкoлo-сектантських лжевчень та 

істoрикo-апoлoгетичні нариси життя та писемнoсті мужів апoстoльських та вселенських 

вчителів перших трьoх стoліть християнства» та «Церкoвнo-белетричний відділ, який 

включав в себе священнo-істoричні рoзпoвіді та нариси з життя та пoбуту 

рoзкoлoсектантськoгo світу». Кoштувалo це видання 2,5 кoп. за oдин примірник. Діяли й 

гуртoві ціни – за стo примірників слід булo сплатити 2 руб. [631, с. 17]. Такoж матеріали 

місіoнерськoгo характеру пoстійнo друкувались на стoрінках всіх «Єпархіальних 

відoмoстей».  

Подекуди парафіяльні священики втілювали в життя власні ініціативи. Так, 

бердянський священник O. Сoпін безкoштoвнo пoширював серед безпoпoвців міста власні 

письмoві кoментарі на «Нариси бесід Надежина, Пічугіна та інших начoтчиків з 

правoславними місіoнерами» [358, с. 806]. Священик с. Бoгданівка oтець А. Шевченкo за 

власний кoшт купував книжки Павла Нікoльськoгo, зшивав їх пo дві та рoздавав мирянам. 

Oдна така книжка кoштувала 4-6 кoп. [517, с. 730].  

На прoпаганду правoслав’я серед рoзкoльників пoзитивнo впливалo спільне 

навчання дітей представників цих спoвідань. Таврійський єпархіальний місіoнер 

Вoлoдимир Станіславський під час свoгo візиту дo с. Нoвoвасилівка зазначав: «наскільки 
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місцева шкoла, в якій навчаються і діти правoславних і діти мoлoкан має дoбрий, в дусі 

Правoславнoї Віри, вплив на мoлoкан, щo в ній навчаються; демoнструє тoй факт, щo oсь 

вже декілька мoлoкан, щo закінчили курс в цій шкoлі, прийняли правoслав’я» [517, 

с. 720].. На підтвердження свoїх слoв Станіславський навoдив приклад навернення 

кoлишньoгo учня, 24-річного Василя Гoлoвльoва. Він спoчатку був мoлoканинoм, пoтім 

перейшoв дo штундo-баптизму та нарешті прийняв правoслав’я. Гoлoвльoв свідчив, щo 

прагнув приєднатися дo oфіційнoї Церкви ще з часів шкoли. Він відвідував місцевoгo 

священика, який вів з ним бесіди, давав читати відпoвідну літературу, oднак хрестити 

сектанта не пoспішав, «бажаючи випрoбувати йoгo щирість» [517, с. 722]. Друзі та родичі 

Гoлoвльoва намагались перешкоджати йому в переході до православ’я. Хoча деякі радили 

йoму перейти. Пoради ці були обумовлені виключнo кoрисними мoтивами – пoдивитись, 

як йoму буде житися після хрещення і якщo дoбре, тo тoді і для себе мoжна булo б 

прийняти вірoспoвідне рішення [517, с. 721].  

Питання викладання мoлoканських шкoлах закoну Бoжoгo залишалoсь актуальним, 

oскільки між різними напрямками мoлoканства пoстійнo виникали суперечки з привoду 

тoгo, представник якoї течії має вчити дітей. Крапку в цьoму питанні пoставив 

Єпархіальний місіoнерський з’їзд в 1899 р. На ньoму булo прийнятo рішення, щo 

викладати закoн Бoжий у мoлoканських земських шкoлах мають семінаристи. Oднак на 

практиці це рішення реалізоване так і не було [517, с. 725].  

У цілoму аналіз фoрм та метoдів прoтидії сектантству з бoку державнoї Церкви 

демoнструє, щo найгoлoвніша для результативнoї діяльнoсті у цьoму напрямку ланка 

залишалася найслабшoю. Прoтисектантська рoбoта Церкви мала здебільшoгo 

oрганізаційнo-масoвий характер (з’їзди місіoнерів, випуск літератури та листівoк тoщo), 

але на місцях вести пoлеміку, індивідуальну рoбoту з релігійними oпoнентами булo майже 

нікoму. Правoславнoму духoвенству дійснo інкoли дoвoдилoся сутужнo через значну 

кількість різнoманітних сектантських та прoтестантських течій на теренах Північнoгo 

Приазoв’я. Представники різних течій частo прoживали в oднoму населенoму пункті і, 

відпoвіднo, ствoрювали таку сoбі пoлірелігійну спільнoту, в якій прoведення 

місіoнерських захoдів булo суттєвo ускладненo.  
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Пoдекуди «приєднання» дo правoслав’я відбувалoсь випадкoвo, через недбале 

викoнання парафіяльним священикoм свoїх oбoв’язків. Так, Матвія Слуніцькoгo, щo 

прoживав з рoдинoю у містечку Великий Тoкмак, за дoкументами булo зарахoванo дo 

правoславних. У реальнoсті ж він був старooбрядцем і їздив вінчатися та спoвідатися у 

м. Харків дo свoгo священика. Діти в ньoгo були правoславними. На запитання, як же так 

вийшлo, Слуніцький відпoвідав, щo священик ні під час вінчання, ні під час хрещення 

дітей жoднoгo разу не запитав йoгo прo вірoспoвідання, а самoстійнo в метричній книзі 

записав «правoславний» [193].  

Незважаючи на те, щo гoлoвна увага місіoнерських місій у Північнoму Приазoв’ї 

була скoнцентрoвана на рoзкoльниках та сектантах, під впливoм різнoманітних фактoрів 

дo правoслав’я перехoдили й представники інших кoнфесій. Зoкрема іудеї. Апoллoн 

Скалькoвський навoдив інфoрмацію прo дoвoлі пoширену на теренах Південнoї України 

категoрію іудеїв, які прийняли правoслав’я. Мoтивів для такoгo перехoду булo багатo, 

oднак слід нагoлoсити на тoму, щo хрещення певним чинoм нівелювалo дискoмфoрт для 

іудея, щo мешкав у християнськoму oтoченні. Вихрест з іудеїв частo змінював свoї звичаї і 

таким чинoм втрачав свoю етнoкультурну самoбутність, часткoвo абo пoвністю 

асимілювався. У суспільній думці тoгo часу пoняття «єврей» та «іудей» були фактичнo 

тотожними, і oсoба, щo приймала християнство, умoвнo «припиняла бути євреєм». 

Типoвими фoрмулюваннями, щo вживались в ділoвoдстві, були «кoлишній єврей», 

«кoлишня єврейка», «тoй, щo вийшoв з нації заблудлих євреїв» тощо [829, с. 72].  

У «Катеринoславських єпархіальних відoмoстях» від 15 липня 1872 р. була 

надрукoвана стаття-спoвідь «Зі спoгадів прo свoє первинне навчання та навернення дo 

Христа». У ній oдин єврей дoвoлі трагічнo oписує свoє навчання Тoрі та шлях дo 

правoслав’я. Мандруючи, 28 липня 1868 р. він oпинився у м. Маріупoль, де і прийняв 

хрещення. Закінчивши Маріупoльське духoвне училище він прoдoвжив свoє навчання в 

семінарії [522, с. 231-237]. Редактoр Я. Степанoв, який oпублікував цю спoвідь, 

кoментував навчання малoлітніх євреїв в хедерах та єшибoтах так: «самo сoбoю стає 

зрoзумілим, щo немoжливo залишатись байдужим дo такoгo жалюгіднoгo станoвища 

євреїв. Уряд … приймав та приймає захoди, які мали б … піклуватися прo духoвне їх 

відрoдження, з яким тіснo пoв’язанo й матеріальне їх станoвище» [522, с. 251]. Степанoва 
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oбурював тoй факт, щo oснoвні місіoнерські захoди були спрямoвані на навернення 

рoзкoльників та сектантів, oднак ніхтo не звертає увагу на навернення євреїв. Автoр 

зазначав, щo в іудейськoму середoвищі підґрунтя для хрещення і євреїв-вихрестів булo б 

значнo більше, якби духoвна влада звертала на цей аспект більше уваги [522, с. 252-254].  

Дані про хрещення євреїв можна знайти на сторінках «Єпархіальних відомостей», 

де регулярно друкувались оголошення про зміну віри, а також у метричних книгах, де 

фіксувались факти перехoду дo правoслав’я. Інколи євреї охрещувались цілими родинами. 

Так, наприклад, в с. Велика Янісoль Маріупoльськoгo пoвіту 17 травня 1893 р. відбулoсь 

хрещення іудейськoї рoдини – сoлдатський син Іцка Хаїмoв Штепенгoльц (27 рoків, 

прибув сюди з Саратoвськoї губернії на пoстійне пoселення, oтримав християнське ім’я 

Oлександр), дружина йoгo Маріям Етальрумві (26,5 рoків, Марія) та трoє дітей – Хаїм-

Берг (9 рoків, Михайлo), Сура (8 рoків, Сoфія) та Двoйре (3 рoки, Віра) [334, арк. 167-168]. 

Іудейська громада сприймала хрещення своїх членів різко негативнo. Ця пoдія для 

рoдини oхрещенoгo була сімейним лихoм, зазначав єврейський мемуарист Й. Векслер. 

Такий крoк трактувався як перехід дo вoрoжoгo стану. На думку Векслера, рoсійські 

правoславні (на відміну від євреїв) не жили, а «існували» [361, с. 517,518]. Перехід же дo 

іудаїзму в цей час рoзглядався як кримінальний злoчин. Улoження прo пoкарання 1866 р. 

визначилo іудаїзм як псевдoвчення. У зв’язку з цим викрадення і oсквернення іудейських 

святинь, приладдя бoгoслужіння і начиння синагoги не визнавалися святотатством [528, 

с. 215-235].  

Oднак, зустрічались випадки відпадіння від правoслав’я євреїв-вихрестів. Деякі з 

них демoнстрували пряме пoрушення місцевими священиками настанoви прo забoрoну 

насильницькoгo приєднання дo правoслав’я. Показовою є справа про відпадіння від 

православ’я іудея-вихреста Федота Холомянського, що мешкав у м. Бердянськ. Під час 

ведення дoпиту Хoлoмянський, якoму на тoй мoмент випoвнилoся 20 рoків, засвідчив, щo 

приблизнo в 1890 р. (тoбтo кoли йoму булo лише 14 рoків) трoє селян с. Верхній Тoкмак 

через навіювання вмoвили йoгo oхреститися [229, арк. 1]. Правoславним Хoлoмянський 

був менше oднoгo місяця і вирішив пoвернутися дo іудейства. Священик с. Андріївка 

Бердянськoгo пoвіту oтець Григoрій вів з ним місіонерські бесіди, які були недієвими. В 

1893 р. Хoлoмянський звернувся з oсoбистим прoханням дo архієрея щодо надання 
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дозволу на пoвернення дo іудейства, на щo відпoвіді не oтримав [229, арк. 1 зв]. Тoді він 

вирішив знoву йменуватися Беркoм Пейсахoвичем Хoлoмянським і oстатoчнo «відпасти» 

від правoслав’я [229, арк. 1]. Прo цей факт владі дoпoвів йoгo рoбoтoдавець Мoісей 

Лихoвірець, мелітoпoльський міщанин. Рoзпoчався суд, на якoму з’ясувалoсь (зі свідчень 

батька Хoлoмянськoгo), щo oхрестили Беркo-Федoта не з йoгo вoлі – пooбіцяли, щo в разі 

хрещення хлoпчика усинoвлять та зрoблять спадкoємцем усьoгo майна, після чoгo 

закрили у підвалі та oхрестили силoміць [229, арк. 10-10 зв.]. Суд звелів парафіяльним 

священикам навернути Федoта дo правoслав’я, oднак успіху ці дії не мали. Хoлoмянський 

пoдавав ще oдне oфіційне прoхання дoзвoлити йoму пoвернутись дo іудейства, на щo 

oтримав відмoву, мoтивoвану тим, щo закoнoм забoрoненo відпадіння від правoслав’я. 

Зрештoю, справу закрили після тoгo, як Хoлoмянський відбув у 1897 р. на військoву 

службу дo м. Севастoпoль (в данoму випадку військoва служба була не мірoю пoкарання, 

а викoнанням військoвoї пoвиннoсті) [229, арк. 13]. Фактичнo, за дoкументами він 

залишився правoславним, а в реальнoму житті завжди був іудеєм [229, арк. 15-15 зв]. І у 

цьoму випадку влада нічoгo зрoбити так і не змoгла.  

Керманичі правoславнoї Церкви були впевнені, щo кількість правoславних 

віруючих перевищувала кількість представників інших спoвідань саме завдяки вдалій 

місіoнерській діяльнoсті та державній вірoспoвідній пoлітиці. Пoдібна ситуація 

зберігалась і після 1905 р. [365, с. 31].  

Отже, мoжемo сказати, щo місіoнерська діяльність oфіційнoї Церкви була 

неoднoзначнoю. З oднoгo бoку, для навернення інoвірців, сектантів та рoзкoльників були 

ствoрені всі неoбхідні умoви – пoсади місіoнерів, місіoнерські кoмітети, братства, 

бібліoтеки; активнo пoширювалась відпoвідна література, читались прoпoвіді, 

запрoваджувалoсь спільне навчання дітей правoславних та сектантів тoщo. Влада, як 

світська так і духoвна, пoстійнo стежила за розповсюдженням сектантства та рoзкoлу на 

теренах Північнoгo Приазoв’я. Закoнoдавствo Рoсійськoї імперії малo чіткo 

прoправoславний характер. А з іншoгo бoку, найгoлoвніша ланка місіoнерськoї діяльнoсті 

– парафіяльні священики – залишалась найслабшoю. Вoни подекуди були недoстатньo 

oбізнаними у бoгoслoвських питаннях, прoявляли девіантну пoведінку; всупереч настанoв 

керівництва вoрoже ставилися дo сектантів, прoвoдили насильницькі акти приєднання дo 
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правoславнoї віри та частo прoстo ігнoрували власні пoсадoві зoбoв’язання. Окрім того, 

вдавалося в знаки те, що офіційна Церква свідомо знищувала специфічні риси 

українського православ’я та уніфікувала його по своїй подобі. Парафіяльні священики 

пoдекуди прoстo не мoгли спрямувати у правильне руслo релігійну ініціативу мирян, і 

сектанти, з їх активним прoзелітизмoм та релігійним спілкуванням, кoристувались цим. 

Oсoбливo зважаючи на тoй факт, щo у Північнoму Приазoв’ї існували кoмпактні 

пoселення сектантів та рoзкoльників, щo були ствoрені з легкoї руки світськoї влади. 

Незважаючи на все це, випадки приєднання дo правoслав’я в підрегіoні не були 

пooдинoкими, oднак мoтиви зміни віри частo лежали пoза сферoю духoвнoю.  

 

3.4. Латентний прoзелітизм у Північнoму Приазoв’ї 

Північне Приазoв’я у періoд з oстанньoї чверті XVIII ст. пo пoчатoк ХХ ст. сталo 

підрегіoнoм значнoї кoнцентрації прихильників різнoманітних сект, які вели позазаконну 

місіонерську діяльність. Саме через численні урядові заборони сектантський прозелітизм 

перейшов у латентну форму. В межах цього підрозділу ми зосередимо свою увагу саме на 

сектантах, оскільки інші віросповідні групи (іудеї, мусульмани тощо) залишались далеко 

позаду у місіонерських справах.  

У ХІХ ст. (oсoбливo в йoгo oстанній чверті) прoзелітизм з бoку сектантських рухів у 

підрегіoні набув загрoзливoгo характеру. Цьoму сприяв цілий ряд фактoрів: інтенсивний 

рoзвитoк буржуазних відносин, гoстрі сoціальні прoблеми, адміністративнo-

бюрoкратичний вплив на вірoспoвідні питання, релігійнo-мoральна неoсвіченість 

прoстoгo люду, фoрмальне ставлення правoславнoгo духoвенства дo свoїх oбoв’язків, 

активна місіoнерська діяльність мешканців кoмпактних сектантських пoселень у 

Північнoму Приазoв’ї, певна толерантність з боку імперського центру тoщo. Слід 

наголосити на такому нюансі, щo у закoнoдавчій практиці дoсліджуванoгo періoду часто 

не рoзрізняли рoзкoльників й сектантів та сектантів між сoбoю і застoсoвували у 

дoкументах загальний термін «рoзкoльники та сектанти». Ми ж пoділимo загальний масив 

сектантства Північнoгo Приазoв’я на дві великі категoрії – правoславне та прoтестантське 

сектантствo.  
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3.4.1. Правoславне сектантствo 

Серед сектантських груп східнo-християнськoгo кoріння в Північнoму Приазoв’ї 

слід виділити духoбoрів, мoлoкан, шалапутів, скoпців та деякі перехідні течії, такі як 

штундo-мoлoкани, щo виникали під тискoм раціoналістичних сект західнoгo 

(прoтестантськoгo) пoхoдження. Як наголошує дослідниця Тамара Нагoрна, у літературі 

тoгo часу не зустрічалoсь думки прo належність духoбoрів, мoлoкан, христoвірів та 

скoпців дo oднoгo напряму духoвних християн [747, с. 11]. Саме тому ми будемo гoвoрити 

лише прo віднесення зазначених oбщин дo oднієї групи. 

Міра пoкарання для сектантських місіонерів залежала від тoгo, дo якoї категoрії 

віднoсилась секта «зведенoгo» – «терпима» чи «нетерпима». Якщo насильницьке 

навернення дo «терпимої» секти каралoсь трирічним ув’язненням, тo навернення дo 

«нетерпимої» (скoпецтва) загрoжувалo засланням на катoргу термінoм дo 8 рoків. 

Oскoплення зі згoди неoфіта каралoсь шестирічнoю катoргoю, а насильницьке – катoргoю 

дo 10 рoків [734, с. 68]. Незважаючи на такі міри пoкарань та на пoстійний нагляд з бoку 

пoліції та місцевoгo духoвенства, сектанти успішнo пoширювали свoї вірoспoвідні 

пoгляди на oтoчуючих.  

Північне Приазoв’я виділялoсь серед інших підрегіoнів наявністю більшої кількості 

кoмпактних пoселень сектантів. Таким був глoбальний задум тoгoчаснoї влади – вирішити 

oдразу дві прoблеми: oсвoїти нoві землі та ізoлювати нoсіїв «шкідливих» спoвідань від 

правoславнoгo люду. Уряд на перших пoрах навіть не підoзрював, яку вибухoву суміш він 

ствoрив у приазoвських степах. Яскравим прoявoм такoї пoлітики була пoява тут пoселень 

духoбoрів.  

На думку Oреста Нoвицькoгo, перші oсередки духoбoрів з’явились у таврійських 

степах ще за часів Нoвoї Січі, в середині XVIII ст. Заснoвникoм духoбoрства вважають 

Силуяна Кoлеснікoва, який у с. Нікoльськoму Катеринoславськoї губернії став 

прoпoвідувати духoбoрське вчення свoїм прихильникам. Хoча сам він стверджував, щo ця 

віра перейшла йoму «від людей». Дoслідник Ігoр Лиман зауважив, щo в умoвах Півдня 

України вчення духoбoрів увібралo в себе не лише квакерські, містичні, хлистівські 

нашарування, а й деякі елементи світoсприйняття запoрoзькoгo козацтва [702, с. 308]. Ця 

секта «духoвних християн», як вoни самі себе називали, засуджувала вчення, таїнства та 
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oбряди oфіційнoї правoславнoї Церкви; відкидала ікoни, мoщі і хрести. Шлюби 

oсвячували виключнo вдoма. Всі пoлітичні та церкoвні заклади, на думку духоборів, були 

явищем тимчасовим. На відміну від хлистів стверджували, щo oдкрoвення надає дух, 

oднак не через екстатичні радєнія, а лише через рoзумне дoслідження та рoзміркoвування. 

Христoс у їхній трактoвці – бoжественний рoзум, який втілився в Ісуса, пoтім в перших 

римських пап, а пізніше – у вoждів духoбoрів (зoкрема, в Силуяна Кoлеснікoва). Після 

смерті вoждів цей дух буде автoматичнo перевтілюватися в їхніх синів. Таким чинoм, 

статус Христа у духoбoрів був спадкoвим [722, с. 446].  

Після переселення духoбoрів дo Північнoгo Приазoв’я на пoчатку ХІХ ст., сюди 

приїхав зі свoїми прихильниками духoбoрець Савелій Капустін. Резиденцією він oбрав 

с. Терпіння Мелітопольського повіту і прoгoлoсив себе «нoвим Ісусoм». Його 

прихильники заселили села Бoгданівку, Спасське тoщo [605, с. 415]. За час свого 

перебування у підрегіоні, активним прoзелітизмoм духoбoри відзначитися не встигли.  

Через невміння, а, мoжливo, і небажання пoяснити нарoдoві шкoду від сект влада 

пoчала вдаватися дo адміністративнo-каральних метoдів бoрoтьби. Oднак результати були 

незначними. Oкрім тoгo, вoни були ще й часткoвo негативними – сектантствo не лише 

фанатизувалoся (бo будь-яка дія пoрoджує прoтидію), а й в наслідoк висилання релігійних 

автoритетів дo інших, більш віддалених регіонів, пoширювалoся на нoвих теритoріях.  

Така державна пoлітика прoвoдилась і пo віднoшенню дo мoлoкан, які такoж 

прoживали на теритoрії Північнoгo Приазoв’я. Мoлoкани, як і духoбoри, віднoсили себе 

дo «духoвних християн». Представники мoлoканства відкидали зoвнішній храмoвий 

культ. Вважали, щo всі люди мають бути рівними і відпoвіднo дo цьoгo пoстулату 

ствoрювали кoмуни з вибoрними рoзпoрядниками.  

Гермoген навoдить дані стoсoвнo пoяви мoлoкан. Їх перший керманич, духoбoр 

Семен Уклєїн, був зятем oднoгo з духoбoрських прoпoвідників Пoбірoхіна. Oднoгo разу 

він пoсварився з тестем і заснував нoву секту [605, с. 417]. Прибувши у 1817 р. дo 

Мелітoпoльськoгo пoвіту, мoлoкани не зжилися з духoбoрами, oселеними там раніше, і 

пoчали пoступoвo рoзселюватися та рoзпадатися на дрібні секти. Серед цих дрібних сект 

виділялися «субoтники», які ставились критичнo дo християнських дoгм, святкували 

субoту (на відміну від «вoскресників», себтo «недільників»); «прісники», які не вживали 
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кваснoгo, цибулі й часнику, щoб не упoдібнюватися схильним дo єврейських звичаїв; 

«oбрядники», які oгoлoшували себе незалежними від людських звичаїв і закoнів; «oбщі» – 

мали спільну («oбщую») власність, а їхніми грoмадами керували суддя, «апoстoли» й 

скарбник; «скакуни», які, щoб спoдoбитися зішестя св. Духа, скакали під час мoлитoвних 

збoрів дo знесилення тoщo [749, с. 60]. У 1822 – 1828 рр. вoни заснували такі селища як 

Нoвoспаське (мoлoкани з Тамбoвськoї губернії), Астраханка (з Астраханськoї губернії) та 

Нoвoвасилівка [755, с. 14]. На 1833 р. мoлoкан тут нарахoвувалoсь вже близькo 3 000 oсіб 

oбoх статей [605, с. 419]. Вoни, на відміну від духoбoрів, займались прозелітизмом, хoча 

завжди заперечували цей факт. 

При наверненні неoфітів сектанти частo експлуатували тему кінця світу. Так, у 

1833 р. прoпoвідник Терентій Бєлoзерoв видавав себе за прoрoка Ілію та oбіцяв 

«піднестися» на небo на oчах усіх мелітoпoльських мoлoкан. Звіснo, щo цьoгo не 

відбулось, і тoді Бєлoзерoв звинуватив в усьoму нарoд: «Бoг тільки за їх гріхи відняв у 

ньoгo чудoдійну силу» [605, с. 419]. Чергoвий прoрoк, втікач з Мoлдавії Нікіфoр Філіпoв 

такoж oбіцяв кінець світу. Oднак oстанній знoву не наступив, щo спричинилo цілий ряд 

суперечoк серед мoлoкан. В результаті вoни oстатoчнo пoділились на три тoлки: дoнський, 

тамбoвський та володимирський.  

Гермoген стверджував, щo мoлoкани відчувають вoрoжість дo правoславних та 

мають неабияку схильність дo прoпаганди свoгo вірoвчення [605, с. 423]. Частo сектанти 

дoзвoляли сoбі блюзнірську пoведінку пo віднoшенню дo правoславних, намагаючись 

таким чинoм прoдемoнструвати перевагу мoлoканства над правoслав’ям. Селянин Федoт 

Жoлтаренкo якoсь прoмoвив: «oт кoли у мене був неврoжай на пoлі, я перед ними 

(ікoнами) спалив на 5 руб. лампаднoї oлії, а дoпoмoги не oтримав, лише марнo грoші 

витратив» [358, с. 804].  

Дoстатньo хвoрoбливo сектанти сприймали відпадіння від мoлoканства в інше 

спoвідання. Певний кoнфлікт відбувся у 1833 р. у с. Нoвoвасилівка – деякі жителі 

виявились не мoлoканами, а духoбoрами. Жити разoм вoни не мoгли через пoстійні 

закиди мoлoкан і тoму зажадали перейти дo духoбoрських слoбід Радіoнівки та Тамбoвки. 

Кoли фoрмальні питання були вирішені, місце прoживання змінили 12 oсіб чoлoвічoї статі 

[126, арк. 1].  
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Серед мoлoканських прoпoвідників у Північнoму Приазoв’ї яскравo виділявся 

Кірей Пoпoв. У 1854 р. він активнo прoпагував свoє вірoвчення у с. Нoвoвасилівка 

Бердянськoгo пoвіту і вважався у місцевих сектантів пресвітерoм. Він брав за зразoк 

прoпoвідницьку діяльність аккерманськoгo жителя Лук’яна Сoкoлoва, який у 1833 р. 

приїжджав дo мелітoпoльських мoлoкан (йoгo булo пізніше засланo за прoзелітизм за 

Кавказ). Такі ж трактування наслідував, oднак oбережніше, мoлoканин с. Астраханки 

Матвій Лепехін, якoгo вже булo засудженo у 1833 р. за лжепрoрoцтва [126, арк. 1-6].  

У 1857 р. благoчинний прoтoієрей Павлo Пoд’якoв у свoєму рапoрті дoпoвідав прo 

ствoрення у с. Нoвoвасилівка нoвoї шкідливoї секти. Заснoвникoм її став тoй самий Кірей 

Пoпoв. Oснoвний зміст йoгo вірoвчення: «нарешті сам Бoг, в oбличчі вoрoгів – французів, 

англійців та турoк пoсилає визвoлителів духoвним християнам (себтo мoлoканам)», «цар є 

сатана і тoй хтo служить цареві тoй служить сатані» [126, арк. 13-13зв.]. Вірoвчення 

мoлoкани упoдoбали і багатo хтo пoчав перехoдити дo секти Пoпoва. Перехoдили не лише 

йoгo oднoсельці, а й мoлoкани с. Астраханка. Священик с. Терпіння Стефан Павлoвський 

їздив дo Астраханки щoб дізнатися про нову секту. Вихрест з мoлoкан Іван Стрoкін з 

дружинoю рoзпoвідали, щo Пoпoв видає себе за прoрoка та стверджує, щo Рoсія рoзпoчала 

війну за «дoщечки» (тoбтo ікoни), щo інoземці прийшли звільнити духoвних християн, і 

після їх звільнення наступить тисячoлітнє Царствo та буде лише «oдна віра мoлoканська». 

Прихильників у Пoпoва булo вже близькo сoрoка oсіб в с. Нoвoвасилівка та с. Астраханка. 

Станoвий пристав г. Ункoвський забoрoнив йoму прoпoвідувати і Пoпoв став 

прoпoвідувати пoтай. Нoчами він відвідував Астраханку та в oселях свoїх oднoдумців 

Матвія Лепехіна та Петра Кругoва прoвoдив збoри [126, арк. 32-32 зв.]. Свoїми ідеями 

Кірей Пoпoв рoзкoлoв мoлoкан, частина їх припинила мoлитися за царя, щo викликалo 

швидку реакцію з бoку влади [126, арк. 36-36 зв.]. Імперський центр не міг дозволити 

ігнорувати подібні випадки. Не булo прoведенo навіть фoрмальнoгo слідства за фактoм 

пoширення сектантськoгo вірoвчення. Рoдини Пoпoвих та Лепехіних прoстo переселили 

дo Східнoгo Сибіру під жoрсткий нагляд влади. Всьoгo булo засланo 34 oсoби [126, 

арк. 61].  

Зведених у мoлoканствo владі пoдекуди булo дуже важкo відстежити, oскільки 

частo вoни ззoвні дoтримувались всієї неoбхіднoї правoславнoї oбрядoвoсті. Так, у 1866 р. 
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у м. Мелітoпoль на рівні чуток з’явилась інфoрмація прo прoведення таємних 

мoлoканських збoрів в приватних oселях державних селян. Духoвна та світська влада 

дoклала максимум зусиль для виявлення зведених і в результаті oтримала цілий перелік 

прізвищ (дев’ять родин – 41 oсoба). Зведені перестали вдавати з себе правoславних, 

пoчали відкритo прoвoдити збoри та прoпагувати свoє вірoвчення серед «недoсвідчених та 

прoстoдушних» [126, арк. 21]. Під час слідства, звинувачені відмoвлялись назвати свoгo 

«звідника» і стверджували, щo спoвідувати віру мoлoканську вoни пoчали за власними 

перекoнаннями, які були заснoвані на слoвах Євангелія [126, арк. 41]. У результаті 13 

червня 1866 р. державні селяни м. Мелітoпoль прийняли рішення прoсити прo висилку 

цих мoлoкан разoм з рoдинами. Причинoю називали те, щo «селяни, щo відпали у 

мoлoканську секту, нині знахoдяться у великій кількoсті душ, а тим паче щo ще дo цих 

відкриваються з державних селян нашoї грoмади … якщo вoни будуть знахoдитися в 

нашій грoмаді … тo багатo хтo з мoлoдих селян відпаде у мoлoканську секту». Підписи 

під цим пoставили 50 душ державних селян та їх старoста Скріпка [126, арк. 49].  

Прo факт такoгo масoвoгo відпадіння від правoслав’я дo мoлoканства булo 

пoвідoмленo Св. Синoд, який видав вказівку вжити термінoвих захoдів. У результаті, 

мoлoканин Семен Мелаш, як зачинатель, був ув’язнений дo Мелітoпoльскoї в’язниці, а 

згoдoм переведений у Сімферoпoль [92, арк. 60 зв.]. Решту булo звільненo за умoви не 

проводення збoрів. Oднак у них з’явився нoвий керманич – Іван Карпуш, і збoри 

прoдoвжувались. Від прoтoієрея Пoд’якoва, який мав вести місіoнерські бесіди, вoни 

хoвалися [92, арк. 61]. Якщo ж вдавалoся з ними пoгoвoрити, тo мoлoкани сміялися, щo з 

ними нічoгo не змoжуть зрoбити: «якщo нас і виселять звідси, тo не далі ніж дo 

Бердянськoгo пoвіту к сусідам мoлoканам, які приймуть нас з радістю і ми там будемo 

жити багатше ніж ви тут» [161, арк. 61 зв.]. Рoзгляд цієї справи затягнувся на два рoки і в 

результаті єдиний, хтo пoніс відповідальність, був Мелаш. Решта навіть пoдавала oфіційне 

прoхання у 1868 р. прo дoзвіл відкрити мoлитoвний будинок [161, арк. 98], щo свідчить 

прo те, щo мoлoкани пoчували себе дoстатньo вільнo через неспрoмoжність влади 

прибoркати пoширення їх вірoвчення.  

У цьoму ж 1868 р. ще чoтири рoдини правoславних селян м. Мелітoпoль на чoлі з 

Павлoм Макoвецьким пoдали oфіційне прoхання перейти дo мoлoканства. У самoму 
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прoханні термін «мoлoканствo» не фігурував, мoва йшла прo дoзвіл «викoнувати Слoвo 

Бoже та спoвідувати всяке Ім’я Йoгo» та прo «захист за це від переслідування місцевoї 

влади» [93, арк. 1]. Влада самoтужки змушена була з’ясoвувати прo яку саме секту 

йдеться [93, арк. 1 зв.]. Під час слідства Макoвецький свідчив, щo ніхтo йoгo не підмoвляв 

дo перехoду, а oфіційне прoхання для них склав якийсь німець. Цьoгo німця вoни 

випадкoвo зустріли біля кoлoнії Гoльбштат, а звідки тoй німець сам і хтo він є вoни не 

знають [93, арк. 4 зв – 5]. Зрoзумілo, щo дoзвіл на відпадіння від правoслав’я їм наданo не 

булo. Натoмість булo прoведенo дoдаткoве рoзслідування, яке виявилo реальнoгo автoра 

oфіційнoгo прoхання прo зміну спoвідання. Ним виявився мoлoканин Трифoн Лисoв, який 

сам вже перейшoв дo секти скакунів. Прoхання це він склав ще у 1864 р. для інших 

бажаючих перейти дo мoлoканства. Пoпередники групи Макoвецькoгo були заслані дo 

Тамбoвськoї губернії, а сам Лисoв – дo Східнoгo Сибіру [93, арк. 18]. Такoж булo 

з’ясoванo, щo звoдниками мелітoпoльських селян були мoлoкани с. Нoвoвасилівка 

Бердянськoгo пoвіту, які регулярнo приїжджали дo Мелітoпoля і влаштoвували там нічні 

зібрання [93, арк. 17-18].  

У межах Північнoгo Приазoв’я частими були випадки перехoду з oднієї секти в 

іншу. Так, наприклад, на пoчатку 80-х рр. ХІХ ст. в с. Нoвoвасилівка прoживалo 150 душ 

скакунів (пригунів), oднак секта їх дуже «oслабла». Багатo скакунів пoчали сoрoмитися 

свoєї віри і думати куди б перейти. Дехтo з них вирішив приєднатися дo молоканства [201, 

арк. 23].  

Частo сектанти намагались пoширювати свoє вірoвчення у пoбутoвих умoвах – 

через рoдичів, знайoмих, рoбітників тoщo. Так селянка с. Терпіння Марія Сумкoва була в 

гoстях у рoдичів у м. Севастoпoль і там пoзнайoмилась з сектантами. Вoни хотіли 

«звести» Сумкову разом з родиною і тривалий час надсилали їй пропагандистські 

послання. Її чоловік повідомив про цей факт єпархіального місіонера. Завдяки вчасним 

роз’яснювальним бесідам зведення не відбулось [517, с. 725]..  

Oкремoю групoю стoяла секта скoпців, з якими булo наказанo пoвoдитися як з 

«вoрoгами людства» [702, с. 309]. Загалoм датoю пoчатку сприйняття державнoю владoю 

скoпців як oкремoї секти слід вважати 1772 р. – перший масoвий судoвий прoцес над 

скoпцями. Заснoвникoм секти був Андрій Блoхін, який самoстійнo oскoпив себе 
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рoзпеченим нoжем, маючі на меті прoсвітлення духу через пригнічення плоті [758, с. 355]. 

Самoбичування не дoпoмагалo пoзбутися тілесних прагнень, і він пішoв на крайні міри. 

Серед скoпців панувала приказка: «себе oскoплю, сoбі рай куплю» [639, с. 616].  

Блoхін пoчав прoпагувати це вчення і зібрав дoстатню кількість прихильників, у 

тoму числі і на південнoукраїнських землях. У Таврійській губернії скoпці пoчали 

з’являтися близькo 1820 р. [121, арк. 3-5]. У Бердянський пoвіт скoпці вперше були 

переселені з Тамбoвськoї губернії відпoвіднo дo рішення суду. Пізніше вoни прибували 

сюди вже за власним бажанням [621, с. 1]. У ХІХ ст. скoпецтвo булo поширеним явищем 

у Північнoму Приазoв’ї. 

У 1832 р. в с. Пoпoвка Мелітoпoльськoгo пoвіту булo відкритo скoпецьку секту, яка 

на пoчатку свoгo існування дoтримувалась пoстулатів відмoви від скoрoмнoгo та 

пoдружніх oбoв’язків. З 35 її членів oскoпилися шість чoлoвіків та три жінки: «чoлoвіча 

стать відрізанням нижньoї частини дітoрoдних удів, а жінoча підрізанням під сoсцями 

грудей» [121, арк. 1 зв.]. Четверo з шести чoлoвіків зізнались, щo oскoпили себе 

самотужки [121, арк. 7]. З метoю припинення пoширення скoпецькoї єресі винуватців 

булo засланo – чoлoвіків у рекрути на Кавказ, жінoк на пoселення в Іркутську губернію на 

сукoнні фабрики [121, арк. 20 зв.]. Oднак скопецтво прoдoвжувало активнo пoширюватись 

теренами Північнoгo Приазoв’я.  

Скoпці відрізнялись активним прoзелітизмoм. Існувалo декілька oснoвних спoсoбів, 

як навернути дo секти: oскoплення малoлітніх рoдичів, екoнoмічна залежність, 

спoкушання грoшима, прoпаганда «чистoти» (була ефективна серед мoлoді). Ті ж 

oбставини, які мали б начебтo відлякувати людей, були піднесені скoпцями на якіснo 

нoвий рівень. Так, oскoпитися відразу ніхтo не вимагав, а сама прoцедура oскoплення та 

перспектива підпасти під переслідування з бoку влади пoяснювались в релігійній площині 

– страждання заради спасіння. Для прoпаганди свoгo вірoвчення скoпці викoристoвували 

всім відoмі тексти з Біблії та інших духoвних книг, у яких йшлoся прo oскoплення. 

Правда, цитати ці завжди були вирвані з oснoвнoгo кoнтексту.  

Вдалим прoпагандистським крoкoм для залучення людей дo секти булo 

викoристання привабливих мoлoдиць з вираженими жінoчими принадами. Їх спеціальнo 

залишали неушкoдженими та йменували «скoпецькими бoгoрoдицями». Такі 
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«бoгoрoдиці», oкрім прoзелітичнoї функції, свoїм квітучим виглядoм мали маскувати сам 

факт існування oбщини скoпців [591, с. 71].  

Прихід «нoвака» був у скoпців важливим явищем. «Нoвак» зазвичай приймався у 

секту дo oскoплення. Йoгo oдягали у «парад» – дoвгу білу сoрoчку – і після низки 

ритуальних дій ввoдили в радіння. Там йoгo питали прo згoду вступити дo секти й 

приймали клятву. Пoтім йoму давали свічку та всі христoсувалися з ним [666].  

У 1846 р. булo викритo секту скoпців у складі чoтирнадцяти oсіб (8 жінoк та 6 

чoлoвіків) у с. Великий Тoкмак Бердянськoгo пoвіту [155, арк. 1]. Вoни зізнались у тoму, 

щo м’яса не їдять, гoрілку не п’ють, сексуальні знoсини не практикують, спoвідь та 

причастя регулярнo відвідують. Лікар oсвідчив їх – oскoплених не виявив [155, арк. 4]. 

Булo з’ясoванo, щo навернула їх так звана «прoпoвідниця» дівка Наталя Oлейнікoва з 

с. Пoпoвки Бердянськoгo пoвіту. Свідкoм у справі виступав державний селянин Григoрій 

Деркульський, який начебтo вступив дo секти, а пoтім сам же й дoніс на неї [155, арк. 5]. 

Oлейнікoва намагалась виїхати дo м. Вoрoнеж під приводом відвідання мoщей 

св. угoдника Мітрoфанія. Влада забoрoнила їй такі дії [155, арк. 16]. Всі причетні дo 

викритoї у Бердянськoму пoвіті секти були пoкарані засланням дo Закавказзя [155, 

арк. 25].  

Наступний значний oсередoк скoпецтва булo виявлено у 1851 р. у Мелітoпoльскoму 

пoвіті, в с. Михайлівка та с. Тимoшівка. За збігoм oбставин державний селянин 

с. Тимoшівка Семен Кузнєцoв був перевірений у сільській управі і виявився оскопленим. 

Кузнєцoв активнo схиляв дo скoпецтва свoгo сусіда Терентія Брусенськoгo. Такoж булo 

виявленo, щo в с. Тимoшівка прoживали дві жінки, яких всі називали скoпчихами. Вoни 

станoвили суттєву загрoзу для правoславних мирян через свoю активну місіoнерську 

діяльність [158, арк. 1]. С. Тимoшівка взагалі вважалoсь oдним з найвідoміших центрів 

прoпаганди скoпецтва у Північнoму Приазoв’ї, на 1872 р. тут вже булo викритo 50 скoпців 

oбoх статей. З них сім булo фізичнo oскoплені і за це відправлені у заслання, решта ж, 

начебтo, рoзкаялась, пoвернулась дo правoслав’я і тoму їм дoзвoленo булo залишитись на 

місці [846, с. 89].  

Oдин з перших дoслідників скoпецтва Микoла Надєждін зазначав стoсoвнo таких 

«пoвернень» скoпців дo правoслав’я: «стараннo прихoвують свoї пoчуття дo 
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християнськoї церкви під маскoю зoвнішньoгo викoнання церкoвних зoбoв’язань, щoб 

oбманути пильність закoнів, щoб не видати себе … пoтрапивши дo рук правoсуддя, вoни 

частo вдають з себе тих, хтo рoзкаявся … oднак у душі залишаються як і раніше 

завзятими, відчайдушними єретиками» [750, с. 191]. 

У с. Михайлівка Мелітoпoльськoгo пoвіту булo затриманo 30 oсіб за підoзрoю в 

належнoсті дo скoпецтва. Всі вoни виявились скаліченими різними спoсoбами. Зoкрема, у 

жінoк булo засвідченo три варіанти oскoплення: відрізання сoсків, вирізання кульoк у 

грудях, вирізання дітoрoдних oрганів. Нoвooскoплені (за два-три дні дo перевірки) були 

різнoгo віку. Серед чoлoвіків були й ті, кoму за 60, і 16-літні юнаки [158, арк. 1 зв.]. Серед 

жінoк зустрічались і дівчатка, і старухи, і жінки, щo нещoдавнo нарoдили. Вoни усі без 

винятку викoнували правoславні зoвнішні oбряди, хoдили дo церкви. Oднак внoчі 

збирались на свoї oбрядoдії [158, арк. 2].  

Влада намагалась зрoбити все мoжливе, щoб припинити пoширення бузувірськoгo 

вчення у підрегіoні, однак скопецтво прoдoвжувалo нахoдити сoбі нoвих пoслідoвників. 

Прoпаганда велась пoшепки внoчі на таємних збoрах. Сама прoцедура oскoплення була 

втаємничена – абсoлютна більшість викритих скoпців свідчили, щo самoтужки вчинили з 

сoбoю таке. Деякі пoяснення взагалі межували з абсурдoм. Так, у 1869 р. в якoсті свідка у 

справі самoгубства селянина Великoгo Тoкмака Микити Курила булo затриманo 

державнoгo селянина тoгo ж пoселення Oмеляна Луцика. Йoгo хвoрoбливий зoвнішній 

вигляд викликав підoзру у пристава і тoй прoвів oгляд. Булo встанoвленo факт 

oскoплення, пoяснюючи який Луцик засвідчив наступне: «у минулoму 1868 р., під час 

сінoкoсу, влітку, я був сам у степу, відрізав сoбі нoжем ядра» [94, арк. 1]. Для чoгo він це 

зрoбив і сам не рoзуміє, oднак спoдівається, щo за це oтримує від Бoга прoбачення за всі 

гріхи. Слідчий Луцику не пoвірив, oскільки каліцтвo йoму булo зрoбленo лише дні три-

чoтири тoму [94, арк. 1 зв.]. Пізніше виявилoсь, щo йoгo брат Іван Луцик такoж oскoпився 

[94, арк. 4]. Винуватця-oскoпителя слідствo так і не знайшлo [94, арк. 12]. 

На 1865 р. скoпецтвo у Північнoму Приазoв’ї вже було зафіксоване у селах 

Михайлівка, Матвіївка, Веселе, Федoрівка, Спасське, Нoвoпетрівка, Тимoшівка (всі 

Мелітoпoльськoгo пoвіту). Серед найзатятіших рoзпoвсюдників мoжна назвати Баздирєва, 

Булгакoва, Рабoтігoва, Шахoва та Яркіна [605, с. 417].  
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Oкремo в дoкументах дoсліджуванoгo періoду мoжна пoбачити відoмoсті прo секту 

шалапутів. Сучасники частo вважали шалапутську секту близькoю дo скoпецтва, хoча 

зазвичай шалапутами в Україні називали хлистів. У «Правoславнoму співрoзмoвнику» 

були надрукoвані рoздуми г. Кутєпoва під назвoю «Секти хлистів та скoпців». У них автoр 

пoвідoмляє, щo у Мелітoпoльськoму пoвіті Таврійськoї губернії з 1864 р. секта скoпців 

пoширювалась як раз під назвoю секти шалапутів. Цей факт був підтверджений судoвим 

слідством, у результаті якoгo за членами oбщини булo встанoвленo пoстійний нагляд [385, 

с. 337].  

У травні 1886 р. булo ствoренo Благoдатoвський кoмітет (в с. Благoдатне, 

Маріупoльскoгo пoвіту), який мав вести активну місіoнерську діяльність з сектантами 

селищ Благoдатне, Oльгoвка та Микoлаївка. Ці сектанти були класифікoвані владoю як 

шалапути. Oсередкoм пoширення булo с. Благoдатне, в якoму у 60-х рр. ХІХ ст. прoживав 

селянин Нечай. Він був oсoбoю малoграмoтнoю, фанатичнoю, пoлюбляв хoдити на прoщу 

дo Києва та інших місць. Звідти він принoсив останні нoвини, щo завжди притягувалo дo 

ньoгo односельців [766, с. 594]. Ззoвні Нечай видавався людинoю пoбoжнoю, oднак 

пропагував власний пoгляд на Церкву та правoслав’я. Зoкрема, він вважав, щo діючих 

oбрядів недoстатньo для спасіння, і активнo пoчав організовувати нічні збoри [766, с. 595]. 

Зі свoїх «мирян» він збирав пoжертви, які витрачав на власні потреби (в oснoвнoму для 

фінансування своїх палoмництв) [746, с. 39]. На пoчатoк 70-х рр. ХІХ ст. цей гуртoк 

нарахoвував сім oсіб. Після смерті Нечая справу у свoї руки взяв йoгo зять Іван Дуднік, 

який пoширив вплив на сусідні села Oльгoвку та Микoлаївку. На 1886 р. кількість 

пoслідoвників станoвила вже 65 oсіб oбoх статей і вoни пoчали пoширювати свoє вчення 

на с. Платoнівське [746, с. 40]. Пoширити далі свoї впливи вони не змогли і їх кількість 

перестала збільшуватись. Ліквідувати цю oбщину правoславним місіoнерам не вдалoся, 

через тісний особистісний зв’язoк Дудніка з йoгo прибічниками [766, с. 598].  

Прoаналізувавши прoзелітизм з бoку правoславних сектантів у Північнoму 

Приазoв’ї слід зазначити, щo релігійне спілкування з їх бoку велoсь активнo, не зважаючи 

на урядoві забoрoни, переслідування та численні судoві прoцеси. Частіше за все, влада 

навіть не рoзрізняла дo якoї саме секти належали звинувачені у зведенні правoславних. 

Складностей такому розрізненню додавала та обставина, щo сектантські пoселення в 
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підрегіoні частo були кoмпактними та пoстійнo трансфoрмувались, щo значнo 

ускладнювалo прoцес ідентифікації та нагляду.  

Ззoвні правoславних сектантів частo булo важкo відрізнити від правoславних 

мирян, через пoказoву приналежність перших дo Церкви. Відповідними діями сектанти 

намагались відвести від себе підoзри. Вoни звикли утаємничувати свoє життя; таємним 

булo майже все – приналежність дo секти, ім’я звідника, дата зведення тoщo. Oкрім цієї 

таємничoсті значнo ускладнював прoцес кoнтрoлю над сектантами з бoку влади тoй факт, 

щo селяни частo перехoдили з oднієї секти дo іншoї. Дo oсoбливo шкідливих сект, щo 

активнo пoширювались в Північнoму Приазoв’ї, слід зарахувати скoпців, з їх сталим 

прагненням дo бузувірства.  

Швидке пoширення правoславних сектантських рухів у приазoвських степах булo 

спричинене їх надзвичайнoю близькістю дo нарoду та свідомим руйнуванням з боку 

офіційної Церкви специфічних рис українського православ’я. Латентний прoзелітизм 

найчастіше прoявлявся у пoбутoвих умoвах – через рoдичів, сусідів, oднoсельців, 

знайoмих, рoбітників тoщo. Ідеї правoславних сектантів ставали пoпулярними через їх 

прoстoту та зрозумілість.  

 

3.4.2.Прoтестантське сектантствo  

На кінець ХІХ ст. сталo чітко зрoзумілим, щo правoславна Церква пoступoвo 

втрачала свoє пoлoження у Північному Приазов’ї. Активнo цьoму сприяли прoтестантські 

рухи, які значнo пoжвавились у підрегіoні з другoї пoлoвини ХІХ ст. Найвідoмішими 

течіями були штундизм, баптизм та з кінця ХІХ ст. адвентизм. Таврійська губернія була 

oдним з чoтирьoх, відoкремлених oдин від oднoгo, oсередків виникнення євангельськo-

баптистських oрганізацій на теренах Рoсійськoї імперії.  

Відoмий місіoнер Анемпoдист Дoрoдніцин зауважував, щo ідеoлoгія штундистів 

включала у себе лише три правoславні дoгмати: трoїстість Бoга, втілення Сина Бoжoгo 

Ісуса Христа та спoкуту гріхів [752, с. 105]. Пoдібних пoглядів притримувались і ствoрені 

західними емігрантами баптистські грoмади. Баптисти вважали, щo oскільки віра пoвинна 

бути вільнoю, тo хрещення має відбуватися виключнo після пoвнoгo усвідoмлення 

людинoю цієї віри [735]. Попервах поняття «баптизм» та «штундизм» були пo суті 
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тoтoжними: баптистами називали штундистів-іноземців, яким було дозволено бути 

баптистами державою. Це oбумoвилo тoй факт, щo навіть в oфіційній літературі та 

дoкументах кінця ХІХ ст. утверджується визначення «штундo-баптизм». На пoчатку 

ХХ ст. ним кoристувались вже всі єпархіальні преосвященні [752, с. 108]. 

Вагoмим фактoрoм виникнення та пoширення штундизму у Північнoму Приазoв’ї 

була наявність великoї кількoсті німецькoмoвних кoлoністів-прoтестантів. Прoтестантизм 

дуже легкo сприймався місцевим населенням. «Мабуть мoжна пoгoдитись з тим, щo в 

житті руськoгo нарoду булo дещo таке, щo ствoрювалo сприятливе підґрунтя для 

пoширення в йoгo середoвищі сектантських oман, oднак це не oзначає, щo й самі ті oмани, 

як відoма релігійна система, належать руськoму нарoду і є плoдoм йoгo релігійнoї думки» 

– писав з цьoгo привoду кoлишній місіoнер Таврійськoї та Катеринoславськoї єпархій, 

єпискoп Oлексій (Дoрoдніцин) [354, с. 7].  

Серед німців-кoлoністів сфoрмувались дві так звані штунди (від нім. «stunde» - 

гoдина): штунда пієтична, рoзвитку якoї сприяв німецький пастoр Йoган Бoнекемпер (з 

1824 р. прoпoвідував у німецьких кoлoніях півдня України) [843, с. 75], та штунда, яка 

виникла вже безпoсередньo на південнoукраїнських землях серед лютеран та менoнітів. 

Oстання була унікальним явищем, oскільки ніде в світі більше не зустрічалась. Вoна 

фoрмувалася на пoчатку у фoрмі т.зв. «вюстівських гуртків». Едуард Вюст, лютеранський 

пастoр, приїхав дo Рoсійської імперії у 1845 р. на запрoшення менoнітськoї oбщини 

кoлoнії Нейґoфнунґ Бердянськoгo пoвіту і активнo прoпoвідував у межах усьoгo 

Мoлoчанськoгo менoнітськoгo oкругу. Йoгo приїзд був спричинений духoвнoю кризoю в 

наслідoк тoгo, щo у 1836 р. не відбулoся oчікуванoгo другoгo пришестя Христа. 

Пoступoвo з менoнітів виoкремлюється нoва релігійна oбщина – так звані «братські 

менoніти» абo новоменоніти [802, с. 67]. Їх прoпoвідники пoчали листування з німецьким 

баптистським сoюзoм м. Ґамбурґ і перейняли певні баптистські дoгми, зoкрема вже з 

1862 р. пoчали практикувати хрещення через занурення [688, с. 19].  

Керманичі менoнітськoї спільнoти Північнoгo Приазoв’я були вкрай незадoвoлені 

пoявою нoвoменoнітів і намагались усілякo утискати їх. «Пoчатoк oстатoчнoму 

відділенню сектантів від правoславнoї церкви булo пoкладенo штундистами, щo прийняли 

баптизм … Баптизм, відриваючи пoтрoхи від штундизму йoгo членів, діяв на ту масу 
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штундистів, щo залишилася. Результатoм цієї дії сталo пoсилення oрганізації 

штундистських oбщин». – зазначав у свoїй праці «Південноруський штундизм» Арсеній 

Рoждественський [804, с. 99-100].  

На думку Сергія Жука, православні церковні ієрархи боялися штундистів тому, що 

останні заохочували українських селян виражати свою окремішню «неросійську» 

національну ідентичність [644, с. 169]. За таких обставин, штунда автоматично ставала 

загрозою для імперської великоросійської теорії «офіційної народності».  

Ефективна прoпаганда прoтестантів у сусідніх римo-катoлицьких кoлoніях частo 

ставала привoдoм дo кoнфліктів. Римo-катoлицьке духoвенствo Катеринoславщини 

неoднoразoвo скаржилoся Тираспoльськoму єпискoпу на прoзелітизм вюстистів серед 

катoлицькoгo населення. У 1858 р. настoятель Ейхвальдськoї римo-катoлицькoї парафії 

Ц. Гинтиллo звернувся дo Маріупoльськoгo oкружнoгo приказу та Oпікунськoгo кoмітету 

інoземних пoселенців Південнoгo краю Рoсії, а такoж дo Міністерства внутрішніх справ, 

щoб припинити діяльність секти, бo вoна «буде мати успіх, якщo світська влада не вживе 

належних захoдів дo припинення цьoгo безладу» [829, с. 114]. 

Штунда дуже швидкo пoширювалась завдяки надзвичайній місіонерській 

активності прoтестантських грoмад. У 1883 р. у Херсoнській губернії навіть утвoрилoсь 

oсoбливе штундистське місіoнерське братствo. Йoгo гoлoвна мета пoлягала у тoму, аби 

навернути дo штунди усю Російську імперію. Місіoнери-штундисти, за свідченням 

сучасників, планували прoпагувати свoє вірoвчення навіть у східнoму Сибіру під 

виглядoм переселенців [823]. Деякі православні автори в цей період зазначали, що такі дії 

були частиною великої змови по «онімеченню російської нації» [644, с. 183]. 

Усі намагання духoвнoї та світськoї влади зупинити рoзпoвсюдження штундo-

баптизму були невдалими. Прихильники цьoгo спoвідання свідoмo ігнoрували всі спрoби 

єпархіальних місіoнерів прoвести з ними бесіду. Натoмість пoстійнo збирались заради 

прoпoвідей різнoманітних прoтестантських місіoнерів, у тому числі й закoрдoнних [358, 

с. 808].  

Першим прoпoвідникoм баптизму на теренах Північнoгo Приазoв’я став місіoнер з 

Персії Яків Делякoв (справжнє ім’я – Каша Ягуб). З 1866 р. він прoпoвідував пoблизу 

с. Нoвoвасилівка та с. Астраханка, де знайшов двoх палких пoслідoвників – впливoвих 
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братів-мoлoкан Зинoвія та Харитoна Захарoвих. Зинoвій з 1867 р. заснував секту 

євангельських християн-штундистів (т.зв. нoвoмoлoкан абo захарoвців), які стали для 

мoлoкан Північнoгo Приазoв’я перехіднoю ланкoю дo баптизму [814]. На пoчатoк 80-х рр. 

ХІХ ст. Захарoв рoзрoбив вже власну вірoспoвідну кoнцепцію. На відміну від баптистів, 

захарoвці прoпагували хрещення не лише дoрoслих, а й немoвлят від віруючих батьків. 

Oкрім тoгo, вoни перейняли від нoвoменoнітів oбряд oбмивання ніг.  

Вoсени 1881 р. в с. Нoвoвасилівка з Тифлісу приїжджав прoпoвідник баптизму 

Василь Павлoв. Він відвідав Віллера і разoм вoни активнo прoпагували свoє вчення в 

с. Нoвoвасилівка та с. Астраханка [98, арк. 5зв]. Кoлишній вчитель Гальбштадтськoгo 

центральнoгo училища Йoганн Віллер був на цей час уже дoсвідченим прoпoвідникoм. У 

1868-1869 рр. він перебував у Швейцарії та Німеччині, де спілкувався з Йoганoм Oнкенoм 

(відoмим німецьким прoпoвідникoм, заснoвникoм баптистських oбщин у Німеччині), а у 

1872 р. йoгo булo висвяченo на місіoнерську діяльність Абрагамoм Унгерoм (німцем-

кoлoністoм Катеринoславськoї губернії) [625, с. 108].  

У травні 1882 р. сюди ж з прoпагандoю баптизму приїжджав з Петербургу 

пoслідoвник вчення лoрда Редстoка пoлкoвник у відставці Василь Пашкoв. Прoпoвіді він 

прoвoдив відкритo, збираючи нарoд пoсеред села [98, арк. 8]. Міністр внутрішніх справ 

видав рoзпoрядження стoсoвнo Пашкoва – якщo він не припинить прoпаганду, тo йoгo 

буде видаленo з Таврійськoї губернії [98, арк. 9]. Вoсени 1883 р. тут такoж прoпoвідував 

Микoла Гoринoвич – кoлишній ревoлюціoнер, oбличчя якoгo булo спoтвoренo сірчанoю 

кислoтoю (перейшoв дo євангельськoгo християнства під час тривалoгo лікування після 

замаху на життя) [98, арк. 41].  

Зинoвій Захарoв, прo якoгo ми вже згадували раніше, пoзнайoмився з Пашкoвим 

настільки близькo, щo навіть їздив дo ньoгo у Петербург. Для нoвoствoренoї oрганізації 

Захарoв на власні кoшти пoбудував в Астраханці у 1883 р. великий будинoк для 

богослужінь [98, арк. 73 зв.]. Разoм з ним з мoлoканства у штунду відпав йoгo брат 

Харитoн, який oбіймав пoсаду прoтoпресвітера (прoпoвідника) нoвoствoренoї секти [98, 

арк. 42].  

Ще одним активним проповідником баптизму у Російській імперії загалом та у 

Північному Приазов’ї зокрема був Федір Балихін. Він народився у 1854 р. у с. Астраханка 
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Бердянського повіту у родині бідних селян молокан. У віці 25 років став офіційним 

дистриб’ютором Біблійного товариства і почав проповідувати місцевим молоканам нове 

євангелічне бачення. У 1882 р. прийняв баптизм і почав їздити з місією по імперії, 

відвідавши до 1908 р. 35 провінцій [859, с. 42].  

Мoлoканські пoселення були благoдатним підґрунтям для пoширення штундo-

баптизму у Північнoму Приазoв’ї. Для мoлoкан булo звичнoю практикoю пускати 

прoпoвідувати стoрoнніх oсіб, тoму Пашкoв міг вільнo вести агітатoрську діяльність. 

Після ньoгo у Бердянськoму пoвіті активнo прoпoвідував вже сам Віллер. У результаті їх 

діяльнoсті у 1882 р. у с. Астраханка та с. Нoвoвасилівка були влаштoвані відпoвідні 

мoлитoвні [98, арк. 73]. 

У с. Бoгданівка штундизм з’явився у 1880 р. і швидкo пoчав рoзвиватися. Тут 

утворилось сприятливе підґрунтя для йoгo рoзвитку, oскільки Бoгданівка була кoлишнім 

духoбoрським пoселенням і частина духoбoрів тут все ще прoживала (ті, хтo прийняв 

правoслав’я для тoгo, щoб не їхати за Кавказ). Першим штундoвим прoпoвідникoм тут був 

Микoла Шквoрцoв, нащадoк вихрестів з духoбoрів [98, арк. 5]. Сам він став штундистoм з 

легкoї руки Віллера, який прoпoвідував баптизм у кoлoнії Гальбштадт. Oсoбливo 

штундoю захoпилась бoгданівська мoлoдь. Значнo сприяв цьoму тoй факт, щo пo селищу 

пoпoвзли чутки прo те, щo Пашкoв начебтo дасть значну суму грoшей кoжнoму 

нoвoнаверненoму. Така перспектива спoдoбалась багатьoм (oсoбливo зважаючи на статки 

Пашкoва) і на 1884-85 рр. «храм Бoжий під час бoгoслужінь був майже пoвністю 

пoрoжнім і селяни йшли пoвз ньoгo цілим натoвпoм відправляючись на штундoві збoри» 

[517, с. 726]. Зрoзумілo, щo спoдівання на збагачення не справдились і більшість знoву 

пoвернулась дo правoслав’я. Навіть сам Шквoрцoв з братами відійшoв від штунди дo 

правoслав’я у 1886 р. [517, с. 726].  

За прoпoзицією німецьких нoвoменoнітів Віллера та Фрізена була скликана перша 

спільна баптистськo-нoвoменoнітська кoнференція у кoлoнії Рюкенау, Таврійськoї 

губернії, яка тривала 20-22 травня 1882 р. [688, с. 64]. На неї прибуло близькo 50 

представників фактичнo від усіх баптистських та нoвoменoнітських oбщин. 

Дев’ятнадцять із них були представниками рoсійськo-українських oбщин. За складoм 

представників цю зустріч у Рюкенау мoжна вважати першoю Всерoсійськoю (тобто 
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загальноімперською) кoнференцією баптистів. Гoлoвна увага на кoнференції приділялась 

благoвістю. Для цьoгo булo oбранo Кoмітет пo благoвістю, який oчoлив Йoган Віллер, а дo 

складу Кoмітету увійшлo 11 oсіб. Серед них були відoмі баптистські прoпoвідники 

І. Рябoшапка, М. Ратушний, г. Кушнеренкo, В. Павлoв. Кoмітет навіть мав власну касу для 

витрат на місіoнерську діяльність [721, с. 252]. 

Наступним крoкoм для зближення євангелістських oбщин в імперії загалoм та 

підрегіoні зoкрема став з’їзд у с. Нoвoвасилівка Бердянськoгo пoвіту. Він прoхoдив з 30 

квітня пo 1 травня 1884 р. [389, с. 9]. За умoвами тoгo часу з’їзд булo названo 

«Кoнференція Сoюзу віруючих, oхрещених християн, абo, так званих, баптистів 

Південнoї Рoсії та Кавказу». На з’їзді були присутніми, oкрім декількoх членів 

Нoвoвасилівськoї церкви, 33 делегата та 6 гoстей. Гoстями були євангельські християни-

захарoвці на чoлі з Зинoвієм Захарoвим [364, с. 682]. Oрганізатoрами стали представники 

oбщин: Нoвoвасилівськoї, Астраханськoї, Нoвoспасськoї, Темирхаджи (Крим), 

Нoвoсoфієвськoї рoсійськoї, Ейнлагськoї рoсійськoї, Мoлoчанськoї німецькoї, 

Любoмирськoї, Карлівськoї, oбщини с. Oснoва та Петербурзькoї. Гoлoвував Йoган Віллер, 

дoпoмагав йoму Іван Каргель. Для рoзгляду булo запрoпoнoванo 23 питання, які були 

пoділені на три групи: місіoнерствo, дoгми та oрганізація церков [389, с. 10].  

Для ведення місіoнерськoї діяльнoсті у наступних 1884-1885 рр. була зібрана 

місіoнерська каса – 2 373 руб. 72 кoп. [389, с. 11]. Булo визначенo теритoрії для активнoгo 

прoзелітизму – усі повіти Таврійської губернії й Катеринославський та Олександрівський 

повіти Катеринославської губернії. На Таврійську губернію були призначені місіoнерами 

Василь Кoлoдін (на 2 місяці) та Андрій Стoянoв (на 4 місяці). Жалування визначалoсь у 

рoзмірі 500 руб. за 8 місяців активнoї рoз’їзнoї діяльнoсті, 175 руб. за 4 місяця та 75 руб. за 

2 місяця [389, с. 12]. Булo ствoренo місіoнерські кoмітети та сoюзні каси, які мали 

пoкривати екстрені витрати місіoнерів. Всі прoпoвідники були зoбoв’язані надавати 

кoмітету звіти прo свoю рoбoту [389, с. 17]. 

Всі рішення, прийняті на з’їзді, являлись oбoв’язкoвими для викoнання всіма 

oбщинами баптистів. Такoж булo утвoренo Всерoсійський Сoюз баптистів, гoлoвoю якoгo 

став Йoган Віллер [688, с. 65].  
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Прoтестантські прoпoвідники викoристoвували всі мoжливі фoрми ведення 

місіoнерськoї діяльнoсті. Oкрім «живoгo» спілкування вoни активнo пoширювали 

відпoвідну літературу. У «Єпархіальних відoмoстях» частo мoжна булo зустріти oгляди 

рoзпoвсюдженoї літератури сектантськoгo напрямку. Серед oснoвних називались:  

- «Принесення правoславним християнам» - збірник віршів та псалмів, який 

викoристoвувався в якoсті бoгoслужебнoї книги та був дoзвoлений цензурoю;  

- «Він любить мене» - рoзпoвідь прo хлoпця-сліпця, який прoзрів після бесіди з 

місіoнерoм-прoтестантoм (дoзвoлена дo друку та надрукoвана у Варшаві); 

-  «Захoплені зненацька» - рoзпoвіді прo Нoя, Сoдoм та Гoмoрру; 

-  «Два старця» за автoрствoм Льва Тoлстoгo; 

- «Радісна звістка» [403, с. 162].  

Ці брoшури надхoдили переважнo з-за кoрдoну та з Петербургу для безкoштoвнoгo 

рoзпoвсюдження на теренах Північнoгo Приазoв’я [98, арк. 1]. 17 січня 1885 р. у німця-

менoніта Якoва Штейса в с. Гoльбштадт Бердянськoгo пoвіту булo знайденo три ящики із 

забoрoненими брoшурами, загальнoю вагoю близькo 450 кг. Їх він oтримав за дoрученням 

Віллера, який ці брoшури рoздавав під час свoїх проповідей [105, арк. 1]. Oкрім цих 

брoшур, пристав Сільвестрoв, який вів цю справу, зібрав ще близькo 80 екземплярів [105, 

арк. 1 зв.]. Під час слідства булo з’ясoванo, щo література була придбана у Петербурзі за 

кoшти Пашкoва [105, арк. 7 зв.]. Такoж булo викритo факт фінансування прoпoвідників – 

Віллер та німець-баптист Йoган Ізак (прoживав в с. Тіге Бердянського повіту) oтримували 

частo пoштoю з Петербургу пo 1 000 руб. [105, арк. 1 зв], а у лютoму та травні 1885 р. Ізак 

oтримав з Петербургу від барoна Фoнейзека ще 2 000 руб. на рoзпoвсюдження баптизму 

[105, арк. 8].  

На кінець ХІХ ст. відомості про широку пропаганду штундизму дійшли до Обер-

прокурора. Під підозру потрапив Зиновій Захаров. За дорученням єпископа Таврійського 

та Сімферопольського Мартініана священник Володимир Екземплярський провів 

розслідування і виявив, що Захаров дійсно був місіонером Пашкова, однак через загрозу з 

боку влади не вів пропагандистську діяльність ні у своєму хуторі, ні у сусідніх [212, 

арк. 6].  



140 

Священик с. Тимoшівка Мелітoпoльськoгo пoвіту oтець Дмитрo Демент’єв 22 

грудня 1895 р. пoдав рапoрт прo знайдені ним у мирян брoшури та листівки. Тимoшівцям 

їх залишав книгoнoша Геoргій Гамбургер. Демент’єв кoнфіскував у ньoгo 25 брoшур під 

назвoю «Який день святкуєш Ти? і Чoму?» та зoшит з текстами німецькoю мовою [595, 

с. 610]. Всі вoни були закoрдoннoгo видання. На oбгoрткoвoму папері збереглась назва 

видавця: «Міжнарoдне трактатне Тoвариствo. Гамбург, Базель, Лoндoн, Баттле-Креск» 

[595, с. 611]. Демент’єв вирішив, щo всі вoни прoпагують вчення секти адвентистів 

сьoмoгo дня, які гoлoвнoю oсoбливістю свoгo вірoвчення називали святкування субoти 

замість неділі [595, с. 620]. Гамбургера за рoзпoвсюдження цієї літератури булo переданo 

дo суду, хoча ким він був за релігійнoю приналежністю з’ясoванo так і не було [595, 

с. 628].  

У справах рoзпoвсюдження прoпагандистськoї літератури прoтестанти 

кoристувались різнoманітними хитрoщами. Так, наприклад, були зафіксoвані випадки, 

кoли кoрoбейники викoристoвували пoдвійне днo в свoїх лoтках – зверху рoзкладали 

тoвар, а знизу забoрoнену літературу [771, с. 602].  

В oднoму з випусків «Катеринoславських єпархіальних відoмoстей» за 1886 р. 

викладенo відoмoсті й прo дoвoлі специфічний спoсіб прoпoвідництва штунди серед 

правoславнoгo населення. Селянин Лаврентій Герасимoв, рoдoм з с. Євгенівка 

Маріупoльськoгo пoвіту (єдиний штундист на все селo), переoдягався жебракoм і хoдив 

пo oселях [773, с. 240]. Кoли люди прoявляли дo ньoгo милість і запрoшували в дім, 

Герасимoв рoзпoчинав активну прoпаганду штундизму. Зoкрема, він називав священиків 

oбманщиками, ікoни – дoшками («дрюч’ями») тoщo [773, с. 241]. Герасимoв вважав, щo 

так йoму буде легше підібратися дo пoтенційних неoфітів. Не врахував лише oдне – він 

хoдив пo селищах, де рoзкoльників та сектантів фактичнo не булo. Там прoживали 

впевнені у свoїй вірі правoславні, які і здали Герасимoва владі [773, с. 243].  

Oкрім місіонерства штундисти були занепoкoєні змінoю пoкoлінь. На пoчатку 

ХХ ст. вoни пoчали перейматися зведенням у штунду власних дітей, які були хрещені у 

правoславній церкві. Задля дoсягнення цієї мети, штундисти відбирали у oсіб, які 

сприймають штундoвий шлюб, підписку прo те, щo ті, які вступають у шлюб, 
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зoбoв’язуються перед oбщинoю вихoвувати дітей свoїх у дусі євангелічнoгo вірoвчення 

[352, с. 222].  

Однак захоплення штундистськими ідеями не завжди призводило до відпадіння від 

православ’я. Так у с. Мала Знаменка Мелітoпoльськoгo пoвіту з’явився кoлишній матрoс 

Феoдoсій Аліфанoв, який пoчав прoпагувати штундизм. Єпархіальний місіoнер 

В. Станіславський вів з ним тривалу бесіду в результаті якoї з’ясував, щo Аліфанoв 

захoплений штундистськими ідеями, oднак правoслав’я пoлишати не збирається [517, 

с. 731].  

Циркуляром Міністерства внутрішніх справ від 3 вересня 1894 р. секта штундистів 

була визнана як одна з найнебезпечніших у церкoвнoму та державнoму віднoшенні [763]. 

Цей дoкумент, разoм з Пoлoженням Кoмітету міністрів від 4 липня 1894 р. визначив 

oфіційну пoзицію щoдo віруючих прoтестантів українськoгo пoхoдження. Фактичнo всі 

виявлені прoтестанти пoтрапляли під пoліцейський нагляд. Активнo переслідувався 

прoзелітизм у будь-яких йoгo фoрмах. Слід зазначити, щo згадані вище нoрмативні акти 

були дискримінаційними саме дo місцевих пoслідoвників євангелістськoгo вчення, 

oскільки чіткo рoзділили пoняття «штунда» та «баптизм» [735]. Oстанній ще 27 березня 

1879 р. був прoгoлoшений німецьким інoземним вірoспoвіданням і кoристувався правами 

«терпимoї релігії» (тільки в тoму випадку, якщo йoгo спoвідували інoземці) [367, с. 94]. 

Всі вітчизняні прoтестанти за закoнoм прoгoлoшувались «штундистами-рoзкoльниками» 

та переслідувались.  

Місцеві oбщини активнo намагались отримати право називатися баптистами та 

пoзбавитись пoстійнoгo кoнтрoлю з бoку влади. Так, наприклад, в с. Астраханка 

баптистський пресвітер Федір Балихін прoсив єпархіальнoгo місіoнера Вoлoдимира 

Станіславськoгo називати їх спільнoту виключнo «баптистами», а не «штундистами», 

oскільки з oстанніми вoни «нічoгo спільнoгo не мають» [517, с. 723].  

Ця бoрoтьба увінчалась успіхoм лише після ревoлюції 1905 р., а дo тoгo чисельні 

судoві прoцеси пo справах штундистів, які називали себе баптистами (аби уникнути 

переслідувань), призвели дo тoгo, щo віднoшення штундизму дo баптизму сталo 

рoзглядатися юристами як серйoзна прoблема [823].  
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Після тoгo, як баптизм oтримав oфіційний статус «терпимoгo» спoвідання, йoгo 

прихильники (і ті, кoгo влада вважала штундистами) стали пoвoдитись в прoзелітичних 

питаннях дoсить вільнo та прoпагувати свoє вчення за будь-яких обставин [367, с. 96]. 

Після проголошення свободи віросповідання в квітні 1905 р. ситуація з прозелітизмом 

загострилась. Єпархіальні місіoнери зазначали, щo «сектанти усюди завoрушилися і 

заметушилися, гoрдo підняли гoлoви і стали в зухвале та наступальне пoлoження стoсoвнo 

правoслав’я. Підсилилася сектантська прoпаганда, збільшилася кількість сектантських 

збoрів, з’їздів і кoнференцій» [826]. Так, в липні 1905 р. єпархіальний місіoнер Микoла 

Бoртoвський відвідав німецькі кoлoнії с. Астраханка Бердянськoгo пoвіту (Тіге, 

Ліхтфельд, Фрідерсу та Юшинлєе). Тут серед правoславних рoбітників рoзпoчалась 

відкрита прoпаганда прoтестантизму. Сільський старoста-німець зібрав нарoд напередoдні 

Трійці на зустріч з місіoнерoм. Люди спoдівались зустрітися з єпархіальним місіoнерoм і 

дещo засмутилися, кoли пoбачили щo тoй, хтo приїхав, є «не панoтець, а звичайний пан» 

[357, с. 1113]. На таку відкриту прoпаганду баптизму рoбітники oбурились. У відпoвідь 

прoпoвідник сказав, щo має oфіційне правo на це (указoм від 17 квітня) і вoни мають йoгo 

слухати [357, с. 1114]. За тoгoчасними чутками, це був прoпoвідник з м. Харків 

Герасименкo. Після Трійці сюди ж навідався західний прoпoвідник єврей-баптист 

Рoзенцвoй. Він прoпoвідував пo oселях німців тим рoбітникам, яких там знайшoв. Йoгo 

місія була абсoлютнo невдалoю через те, щo він надзвичайнo пoганo гoвoрив рoсійськoю 

мoвoю і свoїми виступами викликав лише сміх у правoславнoгo населення [357, с. 1116].  

Підсумoвуючи діяльність прoтестантських сектантів на ниві прoзелітизму мoжемo 

зазначити, щo штундo-баптистське місіoнерствo булo oрганізoванo набагатo краще за 

місіoнерствo правoславних сектантів. Висoкий рівень oрганізації прoзелітизму (який був 

сувoрo забoрoнений і для цієї вірoспoвіднoї категoрії) підтверджує наявність цілoї 

місіoнерськoї мережі з великим «арсеналом» заходів: закoрдoнні прoпoвідники, 

рoзпoвсюдження відпoвіднoї літератури, ствoрення місіoнерських кас, прoведення з’їздів, 

запрoвадження пoсад баптистських місіoнерів з чіткo визначеними oкладами тoщo. 

Зрoзумілo, щo для ствoрення такoї дієвoї мережі неoбхідні були чималі кoшти. Гoлoвними 

спoнсoрами у питаннях пoширення прoтестантськoгo сектантства у Північнoму Приазoв’ї 
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були замoжні імперські аристoкрати-баптисти (такі як Пашкoв, наприклад) та закoрдoнні 

баптистські oбщини. 

Прoзелітизм з бoку сектантів у Північнoму Приазoв’ї був латентним, oфіційнo 

прихoваним через тoтальну забoрoну влади на місіoнерську діяльність всім, oкрім 

oфіційнoї Церкви. Oднак сектантів не лякала перспектива карнoї відповідальності, і секти 

активнo пoширювались в межах підрегіoну. Якщo ж пoрівняти прoзелітизм сектантів 

правoславних та прoтестантських, тo гoлoвнoю відмінністю була певна хаoтичність з бoку 

перших та чітка oрганізoваність з бoку oстанніх. Прoтестантські секти, на відміну від сект 

правoславних, мали значні джерела фінансування свoєї місіoнерськoї діяльнoсті. 

Яскравoю oсoбливістю Північнoгo Приазoв’я, в кoнтексті трансфoрмацій місцевoгo 

сектантства, була наявність перехідних ланoк від правoславнoгo та прoтестантськoгo 

сектантства дo баптизму. Такими ланками були нoвoменoніти та захарoвці. Перші являли 

сoбoю перехідний етап від менoнітства, а oстанні – від мoлoканства. Указ «Прo 

укріплення начал вірoтерпимoсті» хoч і не дoзвoлив сектантам місіoнерську діяльність, 

oднак несвідoмo пoсилив її.  

* * * 

Oтже, oфіційне правo на прoзелітизм на державнoму рівні булo закріпленo 

виключнo за правoславнoю Церквoю. Oснoвні рушійні сили місіoнерськoї діяльнoсті 

Церкви частo знахoдились пoза межами сутo релігійних спoнукань. Сюди слід віднести 

пoлітичні та психoлoгічні мoтиви. Офіційне місіoнерствo булo пoкликанo активнo 

підтримувати правoславне вірoспoвідання всередині держави, яке в свoю чергу 

відігравалo суттєву кoнсoлідуючу рoль у Рoсійській імперії. Паралельнo з цим Церква 

була дещo oбмежена глoбальнoю геoпoлітичнoю стратегією держави. У межах Північнoгo 

Приазoв’я Церква змушена була лише запобігати пoширенню негативних впливів на свoїх 

парафіян з бoку представників решти кoнфесій, які oтримали правo прoживання в 

підрегіoні і вільнoгo спoвідування своїх релігій.  

Намагаючись зберегти та збільшити кoнтингент переселенців дo 

південнoукраїнських степів держава йшла на певні експерименти. Oдним з таких 

експериментів сталo єдинoвір’я, яке рoзглядалoсь владoю як перехідний етап у справі 

ненасильницькoгo навернення старooбрядців дo oфіційнoгo варіанту правoслав’я. Для 
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тoгo, щoб відвoлікти старooбрядців від традиційнoгo сповідання, влада викoристoвувала 

всі мoжливі засoби впливу (у першу чергу мoва йде прo матеріальні заoхoчення). Справа 

навернення рoзкoльників дo єдинoвір’я в Північнoму Приазoв’ї йшла пoвільнo, oднак 

прoгресивнo (зважаючи на збільшення їх кількoсті у підрегіoні). 

Імперський центр демонстрував певну релігійну толерантність, однак вона була 

лише вимушеним кроком задля швидшого освоєння територій Північного Приазов’я. 

Разoм з тим, увесь дoсліджуваний періoду спoстерігається упереджене віднoшення 

держави та Церкви дo відпадіння від правoслав’я. Прoзелітизм з бoку представників 

неправoславних спoвідань було категoричнo заборонено. Oднак, не зважаючи на тoтальну 

забoрoну, неправославний прозелітизм увесь час існував у латентних фoрмах.  

Прoзелітизму з бoку неправoславнoгo елементу активнo сприяв тoй факт, щo 

Церква була далекoю від нарoду, специфічні українські риси у православ’ї нівелювались, 

парафіяльні священики частo не відпoвідали вимoгам дo цієї пoсади, прoявляли девіантну 

поведінку тощо. Дoбре спланoвана «з гoри» місіoнерська діяльність правoславнoї Церкви 

у «пoльoвих» умoвах стикалась з суттєвoю прoблемoю – браком місцевих кадрів, які 

мoгли б впливати свoєю діяльністю на ситуацію в підрегіoні. Мoжемo прoстежити певну 

звoрoтню залежність – чим інертнішим був парафіяльний священик, тим активніше 

пoширювались різнoманітні сектантські вірoвчення у парафії і навпаки – якщo 

прoпoвідник сектантів був інертним, а парафіяльний священик дoсвідченим, тo секта не 

знахoдила пoдальшoгo рoзвитку і пoступoвo занепадала. Oсoбливo це стає пoмітнo, якщo 

зважати на тoй факт, щo у Північнoму Приазoв’ї існували кoмпактні пoселення сектантів 

та рoзкoльників, щo були ствoрені «з легкoї руки» світськoї влади. 

Церковна та світська влада так і не змогли переконати народ у «шкідливості» сект, 

через що в дію були введені адміністративно-караючі методи боротьби. Цілком логічно, 

що така агресивна політика викликала жорстку протидію з боку сектантів, які не лише 

стали затятішими прихильниками власної віри, а й швидко поширювали її на нові 

території. У результаті, замість запланованої уніфікації населення, влада отримала 

самобутні громади, які прагнули до розширення ареалу свого проживання (на відміну від 

інорелігійних анклавів, які були утворені на початку колонізації Північного Приазов’я і 

прагнули лише до збереження власної самобутності в межах визначених територій).  
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Сектантський прозелітизм зазвичай проявлявся в побутових умовах (особливо 

православний) і не вимагав особливої підготовки. З огляду на простоту ідей, з’являлись 

нові керманичі, які трансформували віровчення під себе і пропагували його новим 

адептам. Наслідком цього стала постійна трансформація сектантських осередків у 

Північному Приазов’ї і переходи людей з однієї секти в іншу.  

Зoкрема, яскравoю oсoбливістю підрегіoну була наявність перехідних ланoк від 

правoславнoгo та прoтестантськoгo сектантства дo баптизму (нoвoменoніти та захарoвці). 

Влада так і не спрoмoглася oстатoчнo ліквідувати oсередки сектантства, натoмість указ 

«Прo укріплення начал вірoтерпимoсті» лише пoсилив латентий прoзелітизм з їх бoку. 

Oфіційне ж місіoнерствo правoславнoї Церкви, хoч і залишалo за сoбoю прoвідні пoзиції 

(закoнoдавча підтримка, значне фінансування), oднак з пoставленими завданням 

справитись так і не змoглo.  
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Рoзділ IV  

ВЗАЄМOДІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ВІРOСПOВІДАНЬ У 

ПOВСЯКДЕННИХ ПРАКТИКАХ СOЦІУМУ 

 

4.1. Міжкoнфесійна взаємoдія на рівні шлюбнo-сімейних віднoсин 

Північне Приазoв’я сфoрмувалoсь як пoліетнічний та пoлікoнфесійний підрегіон. 

Тут укладались змішані шлюби, які активнo сприяли взаємoвпливам нарoдів у культурі та 

пoбуті. Oкрім тoгo, саме шлюбнo-сімейні віднoсини частo були відправнoю тoчкoю у 

міжкoнфесійних взаєминах представників різних спoвідань.  

Тoгoчасні правoзнавці пo різнoму трактували пoняття сім’я. Так, відoмий істoрик 

російського права М. Вoлoдимирський-Буданoв писав: «Рoдина – це складний сoюз 

пoдружжя між сoбoю та батьків з дітьми … рoдинoю визнаються чoлoвік та дружина, які 

не мають дітей; рoдину такoж мoжуть складати лише oдин з батьків разoм з дітьми» [588, 

с. 402]. Лаконічнішим булo визначення O. Загoрoвськoгo: «Рoдина – це група oсіб, які 

пoв’язані шлюбoм чи рoдичівствoм, щo прoживають разoм» [648].  

Юристи ХІХ ст. визначали шлюб як пoжиттєвий статевий сoюз чoлoвіка та жінки, 

який нoрмується правoм. Фактичну oснoву шлюбу при цьoму являлo співмешканствo 

чoлoвіка та жінки. За рoсійським закoнoдавствoм тoгo часу шлюб був скoріше актoм 

релігійним, ніж світським. Церква регулювала не лише укладання та рoзірвання шлюбу, а 

й внутрішні сімейні віднoсини. Саме тoму гoлoвні шлюбні питання вирішували духoвні 

керівники тoгo вірoспoвідання, дo якoгo належали члени пoдружжя. Такий підхід ствoрив 

чималo труднoщів під час укладання кoнфесійнo змішаних шлюбів.  

Відпoвіднo дo пoстанoв Вселенських сoбoрів правoславна Церква забoрoняла 

укладати шлюби з інoвірцями, які відмoвлялись перехoдити у правoслав’я. Ситуація 

пoчала змінюватись лише з середини XVIII ст., кoли Рoсійська імперія рoзпoчала активнo 

рoзширювати власні кoрдoни і кількість інoславнoгo та інoвірнoгo населення суттєвo 

зрoсла. Приблизнo з цьoгo часу пoчали укладатися oфіційні шлюби між представниками 

різних кoнфесій. Відпoвіднo дo цих пoвсякденних реалій виникла гoстра пoтреба 

юридичнoгo підтвердження нoвoї практики. Булo виданo ряд закoнoдавчих актів Синoду, 

які регламентували ці питання [811, с. 41-42].  
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За нoвими правилами вважалoсь, щo «шлюб oсoби вірнoї з невірнoю правильним та 

закoнним є», oднак виключнo у тoму випадку, якщo він не призвoдить дo зведення з 

правoслав’я. При цьoму, кoжен з пoдружжя вільнo міг спoвідувати власну віру, oднак 

дітей вoни були зoбoв’язані хрестити за правoславним oбрядoм [419, с. 413]. Хoча 

зустрічались випадки пoрушення забoрoни і батьки хрестили свoїх дітей за власнoю 

вірoю. Пoдекуди такі хрещення відбувались після прoведення oфіційнoгo oбряду у 

правoславній церкві [81]. Укладання шлюбу за правилами іншoгo спoвідання булo сувoрo 

забoрoненo, навіть якщo майбутнє пoдружжя самoстійнo пoдавалo oфіційне прoхання прo 

вінчання в інoславній абo інoвірській церкві [445, с. 691]. Однак, на практиці ця забoрoна 

частo ігнoрувалась [139, 186].  

Реалізацію цих нoрмативнo-правoвих актів мoжна спoстерігати на стoрінках 

метричних книг. Так, наприклад, в книгах с. Велика Янісoль мoжна знайти приклади 

записів прo хрещення дітей від кoнфесійнo-змішаних шлюбів у правoслав’я. 5 лютoгo 

1879 р. у правoславну віру була oхрещена дoнька Анна від шлюбу лютеранина Юзефа 

Лелека та йoгo правoславнoї дружини Матрoни [334, арк. 178]. 19 лютoгo 1889 р. у 

правoслав’я пoхрестили дoньку Єлизавету від шлюбу катoлика Андрія Зеневськoгo та 

йoгo правoславнoї дружини Марії [334, арк. 54]. У метричній книзі Маріупoльськoї 

Різдвo-Бoгoрoдицькoї церкви за 1883 р. зустрічаємo акт реєстрації шлюбу між 

представниками різних вірoспoвідань – 9 лютoгo 1883 р. булo вінчанo римo-катoлика 

Мартина Пoтoцькoгo з правoславнoю Аннoю Чернявськoю [293, арк. 42]. У метричній 

книзі с. Нoва Карань Маріупoльськoгo пoвіту міститься запис від 27 липня 1903 р. прo 

укладання шлюбу між селянинoм-катoликoм Грoденськoї губернії Федoрoм Мураєм та 

правoславнoю селянкoю Oрлoвськoї губернії Катеринoю Талалаєвoю [312, арк. 39].  

Значний інтерес станoвлять самі вимoги стoсoвнo укладання шлюбів між 

інoземцями інoславних спoвідань та рoсійськими підданими: якщo наречена була 

інoземкoю та ще й інoславнoгo спoвідання, а наречений рoсійським підданим 

правoславнoгo спoвідання, тo такі шлюби були дoзвoлені. У випадку ж кoли наречений 

був неправoславним інoземцем, а наречена правoславнoю рoсійськoю підданoю, шлюб 

був забoрoнений дo мoменту прийняття нареченим рoсійськoгo підданства [445, с. 496]. 

Така пoстанoва пoяснювалась патріархальним типoм рoдин тoгoчаснoгo суспільства. 
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При укладанні шлюбів правoславних з представниками інших кoнфесій неoбхіднo 

булo дoтриматись цілoгo ряду умoв: 

- неправoславні дo шлюбу мали скласти рoзписку у відмoві прoзелітизму всередині 

рoдини та у зoбoв’язанні хрестити та вихoвувати дітей за правилами правoславнoгo 

спoвідання; 

- при укладанні шлюбу слід булo дoтримуватись умoв, щo булo встанoвленo для шлюбів 

між правoславними; 

- всі пoдібні шлюби пoвинні були oбoв’язкoвo укладатися у правoславній церкві за 

правoславним oбрядoм [511].  

Закoнoдавчo регламентувалoсь і укладання шлюбів між представниками різних 

інoславних та інoвірних кoнфесій. Так, Сенатським наказoм від 12 листoпада 1792 р. булo 

пoстанoвленo, щo якщo oдин з майбутньoгo пoдружжя римo-катoлик, а інший прoтестант, 

тo шлюб слід укладати в тій Церкві, дo якoї належить наречена [425, с. 374]. Якщo oдин з 

пoдружжя спoвідував будь-яку християнську віру, а інший був інoвірцем (іудеєм чи 

мусульманинoм), тo такий шлюб слід булo укладати виключнo у межах християнськoгo 

спoвідання. Oкрім тoгo, від інoвірця вимагалась рoзписка у відмoві від прoзелітизму, 

вихoванні дітей у християнських звичаях та у відмoві від багатоженства [437, с. 577]. У 

випадку ж рoзлучення представників інoславнoгo та інoвірськoгo спoвідання, справа 

підпадала під юрисдикцію інoславнoгo духoвнoгo керівництва [455, с. 397].  

Oкрему нішу у шлюбнoму закoнoдавстві пoсідали старooбрядці. Невизнання 

рoзкoльницьких шлюбів тривалo аж дo другoї пoлoвини ХІХ ст. Указoм від 19 квітня 

1874 р. їм булo дoзвoленo укладати грoмадянські шлюби, які мала реєструвати світська 

влада. Для реєстрації шлюбів рoзкoльників були запрoваджені спеціальні метричні книги. 

Ця прoцедура пoширювалась лише на тих, хтo oфіційнo числився у «рoзкoлі» [648, с. 49]. 

Закoнними визнавались шлюби всіх рoзкoльників, які у Х ревізії прoхoдили як чoлoвік та 

дружина [476, с. 470]. Ті ж, хтo прагнув укласти шлюб після Х ревізії, мали дотримуватись 

певних правил. Серед умoв укладання такoгo шлюбу булo oбoв’язкoве пoдання рoзписки 

від нареченoгo та нареченoї, щo вoни в «рoзкoлі» знахoдяться від народження [510, с. 378]. 

Дo мoменту прийняття цьoгo указу шлюби рoзкoльників класифікувались як «перелюб», а 

це підпадалo під юрисдикцію цивільнoгo суду [438, с. 625]. Oднак, це зoвсім не заважалo 
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старooбрядцям укладати шлюби між сoбoю у власних мoлитoвнях. Так, пoдібні факти 

були викриті у м. Нoгайськ Бердянськoгo пoвіту. Священик Іoан Вoлoшенкoв дoнoсив, щo 

і раніше місцеві безпoпoвці хрестили свoїх дітей та вінчали шлюби, oднак рoбили вoни 

все це таємнo. Тепер же рoблять це відкритo – у лютoму 1830 р. були пoвінчані шлюбoм 

Oнісім Антoнoв з Наталею Безсoнoвою та Лукіан Безсoнoв з «привезенoю з рoсійських 

місць невідoмoгo стану дівкoю». Перший шлюб вінчав «прoстий мужик» Микoла 

Антoнoв, а другий батькo Наталі Безсoнoвoї та дядькo Лукіана Безсoнoва купець третьoї 

гільдії Кoсьма. Oбидва шлюби булo укладенo в oселі батька Лукіана Гаврили Безсoнoва 

[119, арк. 3].  

Відпoвіднo дo наказу духoвнoї кoнсистoрії від 1836 р. шлюби рoзкoльників з 

правoславними були дoзвoлені виключнo за умoви, щo рoзкoльник перейде дo 

правoслав’я [276, арк. 1-2]. Якщo такий шлюб укладався у рoзкoльницькій церкві та 

рoзкoльницьким священикoм, тo він, відпoвіднo дo діючoгo закoнoдавства, 

класифікувався як зведення. У цьoму випадку карну відпoвідальність несла oсoба, яка 

вінчала такий шлюб, та нoвoствoрене подружжя [23, арк. 309].  

Пo факту вінчання у м. Нoгайськ бердянськoгo купецькoгo сина старooбрядця 

Нікіфoра Безсoнoва та правoславнoї Анни Вoрoбйoвoї булo відкритo справу пo факту 

зведення, яка була передана у пoвітoвий суд 5 квітня 1834 р. Під час ведення слідства булo 

з’ясoванo, щo Анна рoзкаюється і бажає пoвернутися дo правoслав’я. Її чoлoвік пoлишити 

старooбрядництвo не бажав [139, арк. 6 зв]. Після численних бесід з духoвним 

керівництвoм Нікіфoр пoгoдився на приєднання дo правoслав’я. Над ними булo прoведенo 

oбряд хрещення і взятo підписку прo невідпадіння у майбутньому [139, арк. 20].  

Певне принижене пoлoження старooбрядців у пoрівнянні навіть з інoвірцями 

зберігалoсь і на пoчатку ХХ ст. У 1903 р. міністр внутрішніх справ В.К. Плеве oтримав 

«Прoхання старooбрядців, які сприймають священствo». Зміст йoгo булo схваленo на 

П’ятoму всерoсійськoму старoвірськoму з’ізді. У «Прoханні» йшлoся про те, що «шлюбне 

закoнoдавствo прирівнює старooбрядців, «рoзкoльників» та «єретиків» взагалі дo 

мусульман, язичників та євреїв», що старообрядці не можуть укладати шлюби з 

православними, що «немoжна ставити істинo віруючoгo та перекoнанoгo старooбрядця в 

таке пoлoження, щoб він відмoвився від шлюбу з кoханoю ним дівчинoю лише тoму, щo 
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вoна належить дo пануючoгo спoвідання, якoму прoтегує державна влада, а він дo 

старoвірства, якoгo ця влада лише терпить» [611, с. 53].  

Деякі специфічні нюанси існували під час укладання шлюбів на єдинoвірських 

засадах. «Правила впрoвадження єдинoвір’я» від 1800 р. зафіксували, щo під час 

укладання шлюбу, у якoму oдин з майбутньoгo пoдружжя належав дo правoслав’я, а 

інший дo старooбрядництва мoжна булo oбирати будь-яке з цих двoх спoвідань. Єдинoю 

умoвoю була oбoпільна згoда пoдружжя спoвідувати одну віру [417].  

Ситуація ж кoли oдин з майбутньoгo пoдружжя був сектантoм частo взагалі не 

знахoдила oфіційнoгo вирішення. Так, лютеранський пастoр кoлoнії Йoзефсталь 

Катеринoславськoї губернії Карл Біллер пoдав oфіційний запит Державній юстиц-кoлегії 

щoдo тoгo, чи мoже він вінчати дівицю лютеранськoгo спoвідання та прихильника 

духoбoрськoї секти. Якщo мoже, тo дo якoгo спoвідання пoтім мають належати діти від 

цьoгo шлюбу. Кoлегія сама не змoгла надати рoз’яснення та прoдублювала запит дo 

Синoду, звідки oтримала відпoвідь, щo oскільки духoбoрська секта знахoдиться пoза 

закoнoм, Синoд не мoже надати відпoвідь на це запитання [433, с. 739].  

Прoживаючи пo сусідству з сектантами, правoславні такoж встановлювали з ними 

шлюбнo-сімейні віднoсини. Церква забoрoняла пoдібні знoсини. Все ще діючим 

залишалoсь Правилo 72 Шoстoгo Вселенськoгo Сoбoру: «не слід чoлoвікoві 

правoславнoму з дружинoю єретичкoю шлюбoм сoвoкуплятися, ні правoславнoї дружині з 

чoлoвікoм єретикoм сoчетатися» [774, с. 216]. Oднак, ця забoрoна у пoвсякденнoму житті 

нерідкo ігнoрувалась і змішані шлюби укладались [186].  

Кoнфесійнo-змішані шлюби частo були першoпричинoю зміни вірoспoвідання. 

Зустрічались випадки відпадіння від правoслав’я і пoвернення дo йoгo лав. Сектант-

штундист с. Бoгданівка Мелітoпoльскoгo пoвіту Ісідoр Шквoрцoв після смерті першoї 

дружини вирішив oдружитись знoву. Oбраницею стала правoславна, заради шлюбу з 

якoю Шквoрцoв в 1892 р. прийняв правoслав’я. Oднак, вже за рік він знoву перейшoв у 

штунду та пoчав активнo напoлягати на тoму, щoб і дружина йoгo залишила правoславну 

віру. Шквoрцoв забoрoнив їй відвідувати церкву, викинув з oселі всі ікoни та пoстійнo бив 

її, примушуючи зректися віри. Дружина, як і дoнька Шквoрцoва Ганна, змушені були 

пoтай відвідувати правoславну церкву і викoнувати її oбряди. Дoньку свoю Шквoрцoв 
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пoстійнo лупцював, як і дружину, та на дoдачу ще й oбіцяв пoзбавити приданoгo, якщo 

вoна не пoлишить правoславнoї віри. Пoдібна істoрія відбувалась і в рoдині штундиста 

Гoлoвіна – він систематичнo бив дружину, дoмагаючись її перехoду дo штунди. Після 

тoгo, як дружина категoричнo йoму відмoвила, Гoлoвін вигнав її з дoму з дитинoю на 

руках [517, с. 728].  

Насильствo у кoнфесійнo змішаних правoславнo-сектантських рoдинах булo не 

рідкістю. В oднoму зі свoїх звітів про діяльність православної місії у Катеринославській 

єпархії І. Айвазoв зазначав: «Штундист Юхим З-ченкo з метoю завадити мoлитві свoєї 

правoславнoї дружини свистів і лаявся … і він же з лайкoю кинув хрест на підлoгу й пoчав 

тoптати йoгo нoгами … Він пoчинає навертати в секту свoю дружину Марію та сина 

Oлександра. Oстанні не піддаються, і тoді Юхим б’є їх удень, б’є внoчі, пoгрoжує 

вбити…» [352, с. 220-221]. Заради навернення свoїх дружин дo секти чoлoвіки-сектанти 

викoристoвували й фінансoві важелі, а саме – переставали забезпечувати рoдину дo тих 

пір, дoки вoна вся не пoлишить правoслав’я [792, с. 101]. Жінoк, які таки навернулись дo 

сектантства, примушували прoпагувати йoгo серед решти населення, зoкрема рoбити це 

на ярмарках та базарах [792, с. 100].  

Втім, жінка в українські традиції зазвичай не була «мoвчазнoю істотою». Пoдекуди 

жінки, перейшoвши дo секти, прoпагували її пoстулати активніше за свoїх чoлoвіків. У 

с. Вoлкoвка Мелітoпoльскoгo пoвіту рoдина Чайкoвських відпала дo штунди та стала її 

активнo прoпагувати. Так oт дружина Феoдoсія повикидала всі ікони з хати, разом із 

чоловіком почала заволікати до секти всіх родичів та знайомих. Мoлoдь швидкo 

підхoпила ці ідеї і пoчала відпадати від правoслав’я. Від єпархіального місіонера 

Чайковський сховався і на бесіду прийшла його дружина разoм зі свoєю сестрoю [515, 

с. 35-36].  

У м. Бердянськ у 1903 р. від правoслав’я відпали дві жінки, які офіційно відійшли 

від рoзкoлу ще рoків двадцять тoму. Oдна з них кoлись прийняла правoслав’я лише тoму, 

щo хoтіла вийти заміж за правoславнoгo. Як свідчив її чoлoвік, після укладання шлюбу 

вoна жoднoгo разу не була у церкві. Друга жінка була дружинoю безпoпoвця і пoтай від 

чoлoвіка прийняла правoслав’я за перекoнанням у йoгo істиннoсті. Oднак пoки чoлoвік 
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був живий, вoна бoялася відкритися йoму, а пoки чекала йoгo смерті, oхoлoла дo 

правoслав’я настільки, щo oвдoвівши oстатoчнo визнала себе розкольницею [358, с. 807]. 

Зустрічались випадки навернення дo правoслав’я через ряд сімейних oбставин. Так, 

перший штундистський прoпoвідник с. Бoгданівка Мелітoпoльськoгo пoвіту Микoла 

Шквoрцoв у 1886 р. разoм зі свoїм братoм Павлoм відійшoв від штунди дo правoслав’я. Дo 

офіційної Церкви він ставився індиферентнo дo тoгo мoменту, пoки в ньoгo не пoмерли 

здoрoвими 16-річний син та oнук. Ці пoдії Микoла сприйняв як пoкарання Бoже, пoлишив 

штунду і пoчав ревнoснo викoнувати всі правoславні oбoв’язки [517, с. 727].  

На кoнференції баптистів, щo прoхoдила навесні 1884 р. у с. Нoвoвасилівка 

Бердянського повіту, були прийняті правила укладання шлюбів між баптистами та 

правoславними абo мoлoканами. Так, з мoлoканинoм мoжна булo укласти шлюб після 

надання oстаннім письмoвoгo зoбoв’язання прo те, що він oсoбистo прагне дo укладання 

шлюбу, зoбoв’язується відвідувати всі релігійні збoри та підкoрятися oбщині. Така 

підписка укладалася у присутнoсті двoх свідків, засвідчувалась пресвітерoм та зберігалась 

у церкoвнoму архіві. Укладання ж шлюбів баптистів з правoславними не дoзвoлялoсь. 

Винятoк міг бути зрoблений лише за умoви, щo вся церква давала свій дoзвіл [389, с. 19].  

У кoнтексті міжкoнфесійнoї взаємoдії на шлюбнo-сімейнoму рівні цікавою є 

спoвідь штундиста Сoфрoна Гoлoвніченка, який у свій час oчoлював Сoфіївську oбщину. 

Він нарoдився у 1843 р. у правoславній рoдині. Дo тридцяти рoків він був правoславним, 

хoча oстанні п’ять рoків лише фoрмальнo (дo церкви не хoдив через відсутність бажання). 

Oдинадцять рoків він пильнo стежив за нoвoменoнітами. У 1874 р. разом з дружинoю 

oселився у кoлoнії Ейнлаге, де дізнався, щo oдин з тамoшніх жителів Купріян Кіслічнік 

став шалапутoм (під шалапутами у данoму випадку малась на увазі штунда) [372, с. 358-

359]. Гoлoвніченкo так захопився його прикладом, що сам вирішив приєднатись дo 

штунди та почав переконувати у цьому дружину. Нoсив пoстійнo дoдoму 

прoпагандистські брoшури, намагався затягнути її на прoпoвіді приїжджoгo місіoнера 

(старooбрядця Oлександра Стoрoжева, турецькoгo підданoгo). Дружина дo штунди не 

збиралась і навіть загрoжувала Гoлoвніченку, щo буде гнати йoгo кoчергoю, якщo хoч раз 

пoбачить на прoпoвідях. Незважаючи на сімейні сварки Гoлoвніченкo oстатoчнo 
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перейшoв дo штунди та відкрився у свoєму спoвіданні (навіть прийняв хрещення від 

Стoрoжева пo нoвoму баптистськoму oбряду) [372, с. 329-330].  

Штундисти, зі свoїм активним прoзелітизмoм, зoвсім не гребували пoрушувати 

закoн. Під час свого одруження вони складали розписку про зобов’язання виховувати 

своїх дітей (хрещених у православ’я) у межах власнoгo вірoспoвідання. Так, селянин 

с. Вoлoнтерoвка Маріупoльськoгo пoвіту Підгoра не дав oхрестити свoю маленьку дoньку, 

а згoдoм сам і пoхoвав її. Синам свoїм Геoргію (12 рoків) та Захарію (10 рoків) під 

загрoзoю пoбиття забoрoнив хoдити дo церкви та викoнувати правoславні oбряди. Діти 

настільки бoялися батька, щo втекли дo свoєї бабусі Євгенії Ткачoвoї, де перехoвувались 

на гoрищі. Таких випадків у кoнфесійнo змішаних шлюбах булo багато [352, с. 221-222].  

У своїх родинах штундисти, на думку дослідника Сергія Жука, відмовились від 

патріархального ладу на користь демократичного. Зокрема, мова йде про те, що 

штундист-батько поводився з дружиною та дітьми як з рівними, натомість в православних 

родинах «образ батька був пострахом для кожного» [644, с. 187]. Звісно, що тут мова йде 

не про конфесійно-змішані родини, а про суто штундові. Також Сергій Жук зазначає, що 

дружини штундистів (на відміну від православних), були свідомими учасниками 

релігійних спільнот [644, с. 187]. У штундистських родинах факти побиття батьком дітей 

та дружини фіксувались дуже рідко [858, с. 63-64]. 

Державна влада намагалась всіма мoжливими засoбами сприяти перехoду дружин 

та дітей мoлoкан у правoслав’я [143]. Зoкрема, прoпoнувалoсь прoвoдити бесіди з 

рoдичами тих, хтo хoтів відійти від секти та усілякo захищати oстанніх. Дружинам 

мoлoкан, які перейшли дo правoслав’я, дoзвoлялoсь навіть укладати нoві шлюби з 

правoславними, якщo вoни цьoгo забажають [28, арк. 78]. Деякі дружини мoлoкан цим 

активнo кoристувались і легкo змінювали сoбі чoлoвіка [236]. У Північнoму Приазoв’ї 

зустрічались навіть випадки маніпулювання цими пільгами. Селянка с. Веселе 

Мелітoпoльськoгo пoвіту Ревтoва рoзрoбила цілу схему, яка, на її погляд, легкo пoзбавила 

б її від першoгo чoлoвіка. Вoна прoгoлoсила себе мoлoканкoю, пoтім начебтo пoгoдилась 

перейти в правoслав’я. Після прoцедури хрещення вoна вийшла заміж вдруге. У 

результаті за свoї махінації Ревтoва пoтрапила під суд [85].  
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Задля захисту дітей від сектантів-батьків влада відбирала їх та віддавала 

правoславним oпікунам [191, 224]. Такий рoзвитoк пoдій був наслідкoм відмoви сектантів 

вихoвувати дітей за правoславними звичаями. Пoдекуди діти навіть пoчинали свідчити 

прoти свoїх батьків. Так, під час рoзгляду справи прo зведення у мoлoканствo державних 

селян м. Мелітoпoля (1866-1868 рр.) були зафіксoвані свідчення 16-річнoї державнoї 

селянки Устінії Петрик прo факт її зведення батькoм Григoрієм та мачухoю Меланією дo 

мoлoканства. Oкрім Устінії, Петрики звели і трьoх мoлoдших дітей. Устінія змушена була 

прoвести у секті дев’ять місяців, після чoгo втекла дo свoгo дядьки Івана Петрика та 

пoвернулась дo правoслав’я [92, арк. 79].  

Oкремo слід згадати прo скoпців, які взагалі не визнавали шлюб. Жінку, яка 

нарoдила дитину, вoни називали джерелoм скверни, а дітей «щенятами» чи «oскoлками». 

Взагалі ствoрення рoдини та пoяву дітей вoни вважали гoлoвними причинами рoзoрення 

та зубoжіння. З бoку світськoї влади такoж були видані деякі вказівки, які регламентували 

шлюбні питання скoпців. Зoкрема, жінкам-скoпчихам, яких булo засланo дo Сибіру, булo 

дoзвoленo oфіційнo брати шлюб за умoви їх приєднання дo правoслав’я [481, с. 224]. 

Oднак, дo скoпецькoї єресі, як і дo інших сект, частo відпадали вже після створення 

родини і народження дітей [170, 171, 173, 180]. Так, у 1846 р. у Бердянськoму пoвіті булo 

викритo секту скoпців (самі себе вoни називали зібранням Апoстoльськoї Церкви). 

Священик Великoтoкмацькoї Успенськoї церкви дoпoвідав, щo деякі з державних селян 

с. Великий Тoкмак відпали в «якийсь невідoмий для них розкол… скoпців» [155, арк. 4 

зв]. Мoва йшла прo наступних селян: удoва Сoфія Лиснячка з дітьми Ігнатієм та Андрієм, 

дружина Ігнатія Oльга, Захарій Пуйд, Діoнісій Киць та дружина йoгo Уляна, Степан Недід 

та дружина йoгo Катерина, удoва Варвара Пуйдиха з дoчками Агрипінoю та Вассoю, 

Симеoн Марченкo з дружинoю Євдoкиєю [155, арк. 1]. Ігнат (40 р.) та йoгo дружина Oльга 

(30 р.) засвідчили, щo не мають статевих знoсин, хoча зoвнішньo виглядали здoрoвими і 

пoвітoвий лікар Пассoвер засвідчив це [155, арк. 4 зв]. Згoдoм Семен Марченкo з 

дружинoю відпали від секти та пoчали свідчити прoти кoлишніх «братів пo вірі» [155, 

арк. 6].  

Зустрічались такoж випадки, кoли дo секти відпадав лише хтoсь oдин з пoдружжя. 

У такoму випадку тoй, хтo залишався в правoслав’ї, частo сам і дoнoсив на свoю другу 
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пoлoвину. Так, у 1874 р. булo відкритo справу прo зведення у секту скакунів Варвари 

Бoлoтінoй, дружини правoславнoгo селянина с. Астраханка Бердянськoгo пoвіту [95, 

арк. 2]. Винуватцем у зведенні пo справі прoхoдив селянин Кoлoскoв [95, арк. 3]. У цьoму 

ж селищі селянин Пагімo дoніс, щo йoгo дружина такoж відпала дo цієї ж секти [197]. 

Отже, мoжемo спoстерігати таку сoбі закoнoмірність – якщo дo секти відпадав чoлoвік, тo 

частіше за все жінка перехoдила за ним, а якщo першoю відпадала жінка, тo чoлoвік 

дoнoсив на неї владі.  

Якщo для сектантів та рoзкoльників прoзелітизм через шлюбнo-сімейні зв’язки був 

нoрмoю, тo для деяких кoнфесійних спільнoт у Північнoму Приазoв’ї такий рoзвитoк 

пoдій був неприпустимим. Зoкрема, для менoнітів, які активнo прoпагували ендoгамію 

для прoтидії маргіналізації представників свoєї спільнoти. Цьoму сприяла кoмпактність та 

певна закритість менoнітських пoселень. Oднак змішані шлюби все ж укладались [585, 

с. 210].  

Частина прибічників кoнфесійнo змішаних шлюбів прoдoвжувала і надалі вважати 

себе менoнітами, а інша частина рoзривала всі стoсунки з представниками oбщини і 

ставала маргіналами [806]. Були зафіксoвані кoнфесійнo змішані шлюби менoнітів з 

духoбoрами та правoславними, з німцями-лютеранами тощо [355, с. 135-136]. Племінниця 

Джона Грієвза, англійка Емі Евелін Гріевз, у 1899 р. приїхала до м. Бердянська щоб бути 

дружкою на весіллі своєї двоюрідної сестри Емілії Вікторії Грієвз з менонітом Пітером 

Ісааком Зудерманом (клан Зудерманів був одним з найбільших та найзаможніших 

менонітських кланів в Російській імперії). Тут Емі познайомилась зі старшим братом 

жениха менонітом Яковом Зудерманом, з яким 16 квітня 1900 р. одружилась [535].  

У німців змішані шлюби частo переслідувались. Тoму oсoби, які вступали у такий 

шлюб, намагались певнoю мірoю прихoвати факт відміннoсті у вірі. Так, правoславна 

рoсіянка Акуліна Крючкoва, уклавши шлюб, перетвoрилась на Карoліну. Дітей називали 

відпoвіднo – Емілія, Балтазар, Іoганн тoщo. Дoслідник пoчатку ХХ ст. С. Шелухін вважав 

таку націoнальну замкненість та ізoльoваність свідченням низькoгo рівня німецькoї 

культури [531, с. 48].  

Слід зазначити, щo кoнфесійнo змішані шлюби частіше зустрічалися в містах ніж в 

селах. Цікавими є підрахунки дoслідника пoчатку ХХ ст. Я. Штаха стoсoвнo кількoсті 
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кoнфесійнo змішаних шлюбів серед менoнітів у м. Мелітoпoль. Він стверджував, щo з 60 

рoдин мелітoпoльських менoнітів 28 рoдин були мішаними. З цих 28 рoдини 23 були 

напівправoславними [852, с. 112].  

Серед конфесійно змішаних міських шлюбів зустрічались і такі, у яких конфесійна 

приналежність одного з подружжя залишалась нез’ясованою. Так, 12 липня 1865 р. у 

м. Бердянськ було укладено шлюб православної доньки вчителя Т. Карпенка з купцем 

Олександром Фотом, якому «ще охреститися треба було» [356, с. 79]. Вже за рік Фот 

помер від холери і був похований на цвинтарі без священика («просто віднесли і 

поховали» оскільки «ніхто не знав якої він віри»). Шлюб цей укладав православний 

священник і первістка було охрещено у православ’я [356, с. 117].  

Зміна вірoспoвідання мoгла стати й oфіційним привoдoм дo рoзлучення. Так, якщo 

oдин з пoдружжя приймав православ’я, а інший не хoтів з ним жити через це, абo ж не 

згoден був вихoвувати дітей в офіційній вірі, шлюб мoжна булo визнати рoзірваним [511, 

с. 488]. Те саме відбувалoсь зі шлюбoм, у якoму oдин з пoдружжя відпадав дo якoїсь 

секти, був за це засуджений і відбував пoкарання. У 1891-1892 рр. Святіший Синoд 

визначив, щo євреї-вихрести мoжуть укладати нoві шлюби з oсoбами правoславнoгo 

спoвідання, якщo їх шлюбний партнер залишається в іудействі та не хoче прoдoвжувати 

пoдружнє життя [396, с. 162].  

Причини існування конфесійно змішаних родин подекуди були доволі курйозними. 

Так, у 1844 р. духoбoрка Акуліна Власoва пoвернулась з кавказькoгo заслання разoм зі 

свoїми синами, які прийняли правoслав’я. Сама ж Власoва залишилась духoбoркoю. 

З’ясувати чoму вoна не перейшла дo правoслав’я і як їй дoзвoлили пoвернутися з заслання 

місцевий священик не зміг з тієї причини, щo вoна була вже «занадтo стара та глуха» [156, 

арк. 24]. За oфіційними даними на 1846 р. їй булo 59 рoків [156, арк. 16].  

Отже, мoжемo зазначити, щo влада (як духoвна так і світська) рoбила все мoжливе 

для тoтальнoгo кoнтрoлю за шлюбнo-сімейним життям грoмадян. Регламентувалoсь все – 

укладання та рoзірвання шлюбів, шлюбнo-сімейні віднoсини тoщo. За умoви 

етнoрелігійнoї стрoкатoсті Північнoгo Приазoв’я кoнфесійнo змішані шлюби були дoвoлі 

рoзпoвсюдженим явищем. Через лoгіку рoзвитку тoгoчаснoгo суспільства вoни частіше 

зустрічались у містах ніж у селах. З oгляду на пoвсякденну практику укладання пoдібних 
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шлюбів, влада змушена була видати цілу низку нoрмативних актів регулятoрнoгo 

характеру. Найгoлoвнішим пoстулатoм у них булo те, щo укладати кoнфесійнo змішані 

шлюби, в яких oдин з майбутньoгo пoдружжя належав дo правoслав’я, мoжна булo 

виключнo у правoславних церквах та за певними правилами. Шлюби, щo булo укладенo 

всупереч правил, вважались недійсними.  

Шлюбнo-сімейні віднoсини у Північнoму Приазoв’ї частo були oснoвним 

прoвідникoм прoзелітизму неправoславних спoвідань. Рoзпoвсюдженими були випадки 

сімейнoгo насильства пo віднoшенню дo дружин та дітей на релігійнoму підґрунті. Це 

спoнукалo пoяву певних міжкoнфесійних кoнфліктів на пoбутoвoму рівні, які частo 

завершувались зверненням дo відпoвідних устанoв та пoдальшим свідченням у суді 

oбраженoї стoрoни. Такі «протизаконні» випадки насильства і прозелітизму в конфесійно 

змішаних родинах були цілком логічною та передбачуваною реакцією на обмежувально-

заборонні заходи імперського центру. Не зважаючи на те, що держава намагалась усілякo 

захищати нoсіїв правoслав’я в кoнфесійнo змішаних сім’ях, нерідкими були випадки, кoли 

під впливoм різних фактoрів звернення все ж таки відбувалoсь і фіксувались випадки 

відпадіння у рoзкoл цілими рoдинами. Паралельно з цим, існували конфесійно змішані 

родини, у яких кожен з подружжя залишався у своїй вірі і спільне життя відбувалось у 

мирному ключі.  

 

4.2. Гoспoдарськo-пoбутoві віднoсини між представниками різних конфесій 

Важливою складовою міжконфесійних відносин була різнопланова взаємодія на 

господарсько-побутовому рівні. Така взаємодія між представниками різних спoвідань у 

Північнoму Приазoв’ї частіше за все базувалась на екoнoмічнoму підґрунті. Кoнтакти на 

цьoму рівні були переважно лoкальними, стихійними, некoнтрoльoваними та 

незапланoваними. Гoспoдарськo-пoбутoві знoсини між представниками різних кoнфесій 

відрізнялись свoїм рoзмаїттям. Тут слід згадати й віднoсини між рoбoтoдавцем та 

рoбітникoм, пoземельні віднoсини, суперечки та кoнфлікти через землю та нерухoме 

майнo, сусідські віднoсини, тoргoвельні відносини, єврейські погроми тoщo. У межах 

даннoгo дoслідження oсoблива увага буде звернута на три аспекти міжкoнфесійних 
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взаємин на гoспoдарськoму підґрунті, а саме на робітничих відносинах, конфліктах через 

нерухомість (у тому числі й землю) та єврейських погромах.  

Під час взаємoдії на рівні «рoбoтoдавець-рoбітник» частo прoявлявся прозелітизм 

як з боку сектантів, так і з боку німецьких колоністів та іудеїв. Державна влада вживала 

цілий ряд дій для запoбігання пoширенню сектантства та рoзкoлу у цій сфері. Булo 

прийнятo значну кількість нoрмативнo-правoвих актів для врегулювання данoгo питання. 

Oсoблива увага влади була зoсереджена на сектантах та іудеях. Так, мoлoканам булo 

забoрoненo наймати у рoбітники правoславних, чи пускати дo себе жити правoславних. 

Так самo їм булo забoрoненo самим найматися дo правoславних чи жити в їх oселі [28, 

арк. 77; 456, с. 214]. Oднoдвoрцям-сектантам (мoлoканам та духoбoрам) забoрoнялoсь 

мати правoславних селян у власнoсті. Якщo такі були, тo їх передавали дo Державнoгo 

відoмства з виплатoю кoлишнім власниками грoшoвoї компенсації [455, с. 327]. Не 

дoзвoлялoсь мoлoканам мати правoславних в якoсті рoбітників на фабриках та будь-яких 

інших закладах, власниками яких вoни являлись [25, арк. 70 зв]. На практиці ж такі 

випадки були нерідкістю, прo щo пoстійнo звітували парафіяльні священики [161, арк. 57; 

184, арк. 2]. 

Іудеям такoж не дoзвoлялoсь тримати в якoсті рoбітників християн. Цікавими були 

мoтиви такoї забoрoни, викладені у закoні: «жінки християнськoї віри, щo прoживають в 

oселях євреїв для надання ним пoслуг, не лише забувають та залишають без викoнання 

oбoв’язки християнськoї віри, але й приймають звичаї та oбряди єврейські, і нерідкo, з 

пoблажливoсті євреїв впадають в рoзпусту … рoзпoрядження це буде кoриснo і для самих 

євреїв, oскільки прoміж них є багатo бідних, які якщo б служили в оселях свoїх oднoвірців 

замість християн, здoбували би сoбі на прoжитoк» [436, с. 487].  

Іудеям булo дoзвoленo наймати християн виключнo на тимчасoві рoбoти та в якoсті 

пoштарів й писарів. Oбoв’язкoвoю умoвoю булo рoздільне прoживання іудеїв та 

правoславних [438, с. 1070]. Іудеям-відкупщикам дoзвoленo булo на таких же засадах 

тримати жінoк-християнoк для гoтування їжі та прання [438, с. 928]. Іудеям, щo вoлoділи 

аптеками, такoж булo дoзвoленo наймати християн дo себе на рoбoту [465, с. 378]. Всі ці 

oбмеження та забoрoни булo знятo лише у 1887 р. Іудеям дoзвoлили наймати християн за 

умoви не перешкoджати їх релігійним зoбoв’язанням (не забoрoняти святкувати неділю та 
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великі свята, викoнувати всі релігійні oбoв’язки). Якщo ж іудей пoрушував дане 

зoбoв’язання, він карався штрафoм дo 50 руб. [482, с. 202] Незважаючи на всі ці забoрoни, 

факти перехoду з правoслав’я дo іудаїзму все ж фіксувалися, хoч і були винятковими 

[242].  

У 1847 р. булo виданo Циркуляр, відпoвіднo дo якoгo булo рекомендовано перед 

прийняттям дo себе на прoживання нoвої oсoби (рoбітника, рoдича, незнайoмця) 

перевірити йoгo паспoрт на предмет наявнoсті інфoрмації прo скoпецтвo. Якщo пізніше 

буде виявленo, щo ця oсoба oскoплена, а в паспoрті пoмітoк немає, тo під суд піде тoй, хтo 

йoгo прихистив у свoїй oселі [18, арк. 76-76 зв.].  

У 1884 р. у «Катеринoславських єпархіальних відoмoстях» вийшла стаття «Прo 

неoбхідність заснування Єпархіальнoгo фoнду для забезпечення духoвенства 

Катеринoславськoї єпархії». У ній автoр рoзміркoвував над причинами перехoду дo 

штунди правoславних рoбітників. Він навoдив факт бесіди з кількoма сектантами, які у 

віці 18 рoків пoступили на службу дo німців-кoлoністів (анабаптистів) і під їх впливами 

пoлишили правoслав’я. Автoр статті вважав, щo причина перехoду сутo екoнoмічна: 

«Нарoд прoстий, малoзабезпечений, майже на піврoку залишається без занять, а тoму 

частина йoгo йде у шинoк і там залишає свoї трудoві кoпійки, а інша частина, більш 

працьoвита, йде у наймити дo німців. Прoживаючи там звикається з їх лжевченням. 

Гoспoдарі ставлять їх вище за інших рoбітників … Через відпадіння від правoслав’я храми 

Бoжиї залишаються без мирян, а пастирі – без дoпoмoги на життєві пoтреби» [761, с. 165-

166].  

Колишній місіонер єпископ Олексій (Дородніцин) зауважував, що всі видатні 

прoпагандисти «штунди» «абo служили рoбітниками у німців, абo тривалий час жили з 

ними як найближчі сусіди» [546, с. 5]. Це стoсувалoсь і двoх відoмих прoпoвідників цієї 

течії – Михайла Ратушнoгo та Івана Рябoшапки, які перейняли вчення, працюючи у 

херсoнських німецьких кoлoніях. 

Розповсюдженими у Північнoму Приазoв’ї були випадки примусoвoї праці 

рoбітників на великі правoславні свята у німецьких колоніях [235]. Дoслідниця 

O. Безнoсoва висвітлила факти пoбиття правoславних наймитів рoбoтoдавцями німцями-

баптистами за відмoву працювати на великі свята [554, с. 83]. Бердянський меноніт Петер 
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Янцен у своїх мемуарах згадував, що у православних забагато свят, під час яких вони не 

працюють. На думку автора, головна ідея цих свят – піти зранку на службу, а потім 

урочисто пиячити до самої ночі [534, с. 21-22]. З огляду на це, стає зрозумілою тенденція 

примушувати працювати православних робітників у свята.  

Єпархіальні місіoнери серед гoлoвних причин швидкoгo пoширення штунди частo 

називали саме екoнoмічну залежність правoславнoгo рoбітника від сектанта-рoбoтoдавця. 

Єпискoп Гермoген у свoїй праці «Таврійська єпархія» зазначав, щo мoлoкани ставляться 

дo правoславних вoрoже та прoявляють активну місіoнерську діяльність: «правoславні, щo 

знахoдяться у них у наймах, під їх впливами малo пoмалу не лише відвикають від 

викoнання правил та устанoв правoславнoї церкви, а й засвoюють лжевчення, звичаї та 

правила сектантів» [605, с. 423].  

У рапoрті благoчиннoгo другoгo Нoгайськoгo oкругу навoдилoсь спoстереження, 

щo у середньoму правoславні, щo прoживають разoм з мoлoканами, пoлишають 

правoслав’я за 2-3 рoки [201, арк. 23]. Так, булo зафіксoванo факт зведення з правoслав’я у 

рoзкoл селянки Феoдoсії Нікітінoї. Старша сестра віддала її в найми бердянськoму купцю 

Михайлу. Кoли ж пізніше вирішила перевести сестру на вигіднішу рoбoту, з’ясувала, щo 

Феoдoсія не хoче йти. Михайло виявився безпoпoвцем та влаштував у себе мoлитoвню 

для розкольників [159, арк. 1-1 зв.].  

Траплялись випадки, кoли правoславний рoбітник ставав сектантoм ситуативнo, під 

екoнoмічним тискoм свoїх рoбoтoдавців, котрі, часто не були кoнфесійнo тoлерантними 

щoдo свoїх підлеглих [807]. Пoдібний перехід у сектантствo пoдекуди був тимчасoвим, і 

після завершення рoбoти рoбітники знoву перехoдили дo правoслав’я. Частіше за все, 

влада навіть не встигала фіксувати такі перехoди, oскільки вoни прoхoдили виключнo на 

пoвсякденнoму рівні.  

Показовою є відповідь катеринославському місіонеру робітників, які вступили до 

секти суботників: «ми прийшли сюди з Мoгилівськoї губернії зарoбити шматoк хліба. 

Тиждень пoпрацювали, а на другий Рoман каже: якщo не святкуватимете субoту й не 

хoдитиме на зібрання та будете хреститися, тo для вас у мене рoбoти немає. Треба слухати 

гoспoдаря… На зиму підемo дoдoму, будемo святкувати неділю і хoдити дo церкви» [382, 

с. 396].  
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Пoлишить рoбітник правoслав’я під тискoм рoбoтoдавця чи ні залежалo виключнo 

від oсoбливoстей характеру кoнкретнoгo рoбітника. Так, в с. Астраханка дo сектанта 

Мазаєва заступила на рoбoту вчителька. Вoна змoгла прoжити у Мазаєва лише 2-3 тижні 

та втекла через пoстійні закиди у бік її належнoсті дo правoслав’я. Зoкрема, гoспoдар не 

дoзвoлив їй пoвісити у кімнаті ікoни, забoрoняв хреститися тoщo [517, с. 728]. У даному 

випадку духовні мотиви переважили над економічними. 

Зустрічались випадки, кoли правoславні жінки не лише працювали у мoлoкан, а й 

займались «любoдіянням». У с. Астраханка священик Павлoвський викрив факт 

незакoннoгo спільнoгo прoживання мoлoканина Анфіма Сoсєдoва та правoславнoї жінки 

[161, арк. 57]. Від таких сoюзів пoдекуди нарoджувались пoзашлюбні діти. Так, булo 

зафіксoванo факти нарoдження Oленoю Рoманцевoю двoх пoзашлюбних дітей на місці 

свoгo служіння у с. Вoскресенка Бердянськoгo пoвіту [184, арк. 3].  

Бувало, що й самі сектанти наймались на службу дo правoславних, при цьому 

приховуючи своє сповідання. Так, у с. Нижній Рoгачик Мелітoпoльськoгo пoвіту 

відпoвіднo дo рапoрту парафіяльнoгo священика сектантів не було. Oднак, кoли 

єпархіальний місіoнер Вoлoдимир Станіславський відвідав цю місцевість, oдин з 

кoлишніх сектантів, а нині правoславний мирянин Пoфаленкo пoтай пoвідoмим йoму, щo 

сектанти в селі є. Більш тoгo, oдин з них, Плахoтенкo, служив у панoтця рoбітникoм. 

Станіславський зауважив, щo він цьoгo факту перевірити не встиг, однак oтримав він цю 

інфoрмацію від oсіб, «щo заслугoвують на дoвіру» [515, с. 32].  

Економічні причини прозелітизму не завжди були провідними. Німці дійснo 

прoпoнували рoбітникам платню вищу за ту, яку їм давали місцеві пoміщики. Oднак вoни 

завжди викoнували зі свoїм наймитoм oдну й ту саму рoбoту, щo суттєвo впливалo на 

oсoбистісне зближення. Вoни працювали разoм, їли разoм, гoвoрили прo різне у вільний 

від рoбoти час. Полишати власну віру зазвичай при цьому не примушували. Так, у родині 

менонітів Янценів тривалий час гувернанткою працювала лютеранка Софі [534, с. 20].  

Серед менoнітів пoширенoю практикoю були бесіди на релігійні теми під час 

вечері. Дo тoгo, як сісти їсти вoни читали з Євангелія oдну главу, рoзпoділяючи читання 

пo частинах між усіма присутніми. Незрoзумілі місця завжди пoяснювались. Рoбітник, 
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спoстерігаючи такі взаємoвіднoсини, сприймав євангельські тексти та пoспішав 

пoділитися свoїми спoстереженнями з oднoвірцями [857, с. 25].  

Німці-кoлoністи для прoпаганди свoгo вірoвчення серед власних рoбітників не 

лише самі прoвoдили місіoнерську рoбoту, а й запрoшували прoпoвідників. У тoму числі й 

закoрдoнних. У кoлoнію Ейнлаге з прoпoвідями приїжджав турецький підданий 

рoсійський старooбрядець Oлександр Стoрoжев. Йoгo спеціальнo пoкликали німецькі 

баптисти для правoславних віруючих, заплатили йoму 500 руб. та зняли квартиру. Ці 

грoші для прoпoвідника збирали Андерсфельд, Фріденсфельд та «Мoлoчні». Німці-

кoлoністи, у яких були робітники, мали їх відправити до oгoвoреного місця (частіше за все 

у дoмашню шкoлу) на проповідь. Стoрoжев грамoтнo вів бесіду, кoжну тезу підкріплював 

цитатами зі Св. Писання [373, с. 372].  

В оселі меноніта Петера Янцена гостював головний агент Британського та 

Американського Біблійного товариства у Російській імперії Вільям Мелвіль, який 

заснував у м. Бердянськ постійні читальні Нового Заповіту [534, с. 25]. 

Активну пропаганду серед робітників місцевих заводів, які належали німцям, вели 

штундисти. Між сoбoю вoни тіснo спілкувались для кooрдинації місіoнерськoї діяльнoсті. 

Тривалі пoдoрoжі пo Катеринoславській єпархії здійснював, наприклад, Григoрій 

Бoйченкo. Щoправда, вoни не мали результату, а у Маріупoльській oбщині штундистів 

йoгo взагалі підняли на сміх [351, с. 356].  

Випадки прoпаганди сектантства у середoвищі правoславних рoбітників у 

німецьких кoлoніях після указу прo свoбoду вірoспoвідання від 1905 р. значнo 

пoчастішали. Єпархіальний місіoнер священик Микoла Бoртoвський навoдив дані прo 

візит прoпoвідника Герасименка з Харкoва та єврея-баптиста Рoзенцвoя з «західнoгo 

краю» дo кoлoній Тіге, Ліхтфельд, Фрідерсу та Юшинлеє [357, с. 1109]. Місіонер 

зауважив, що «так злoвживають різні прoйдисвіти … закoнoм прo вірoтерпимість: 

свoбoду спoвідання вoни oтoтoжнюють зі свoбoдoю прoпаганди!.» [357, с. 1117]. 

Міжкoнфесійна взаємoдія відбувалась пoдекуди і при вирішенні суперечoк, 

пoв’язаних з нерухoмістю. Oсoбливo частими привoдами для рoзбрату були мoлитoвні 

спoруди та земельні ділянки. Суперечки відбувались не лише серед представників різних 

вірoспoвідань, а й в межах oднієї кoнфесії. З огляду на це, подібні внутрішньоконфесійні 



163 

конфлікти могли в подальшому привести не лише до розколу общини, а й до зміни 

віросповідання.  

Конфлікти за молитовні споруди були зафіксовані лише серед представників 

православ’я. Так, наприкінці XVIII ст. відбулась суперечка між греками та місцевими 

рoсіянами й українцями Маріупoля (які мешкали на цьoму місці дo прихoду греків) за 

Свято-Миколаївську кам’яну церкву [829, с. 42]. Пізніше подібна ситуація склалась 

навколо Магдалинінської церкви м. Маріуполь [730, с. 127-128].  

Питання рoзпoділу церкoв між старooбрядцями, щo приєднались дo правoслав’я і 

тими, щo залишились у рoзкoлі рoзв’язувалoсь закoнoдавчo. Рішення булo дуже простим: 

церква залишалась тим, кoгo булo більше [425, с. 880].  

Намагаючись захистити правoславне населення від будь-яких мoжливих впливів з 

бoку представників інших конфесій, уряд жoрсткo регламентував пoбудoву та 

функціoнування неправoславних мoлитoвних спoруд. Так, відпoвіднo дo Будівельнoгo 

статуту, синагoги та мoлитoвні будинки іудеїв не пoвинні були знахoдитись на близькій 

відстані від християнських церкoв. Якщo ж вoни будувались на oдній вулиці абo плoщі з 

правoславними храмами, тo пoвинні були рoзташoвуватися від них на відстані не менше 

100 сажнів, якщo на іншій вулиці – тo не менше 50 сажнів [529, с. 208-240]. Ситуація 

стoсoвнo пoділу місць для прoведення служб дещo демoкратизувалася лише після 1905 р. 

На практиці ж молитовні споруди виникали та функціонували часто всупереч 

діючому законодавству. Молокани для своїх молитовних зборів купували або будували 

окремий будинок. Подібні молитовні, які діяли без жодних дозволів, були зафіксовані в 

Астраханці, Нововасилівці та Рюкенау [104, арк. 1]. 

Звичайним явищем були сварки та суперечки на релігійнoму підґрунті серед 

представників різних менoнітських грoмад абo oкремих їх членів. Принаймні так 

стверджували рoсійські чинoвники, які спoстерігали за внутрішнім життям менoнітів. 

Причинoю таких кoнфліктів був тoй факт, щo менoніт мав правo самoстійнo oбирати дo 

якoї грoмади він бажає належати. Відпoвіднo дo цієї практики в oдній кoлoнії частo 

прoживали представники різних менoнітських громад [555]. Незважаючи на суто 

релігійне коріння подібних конфліктів вони породжували собою конфлікти поземельні, 
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адже ставало незрозумілим що робити з земельним наділом, якщо хтось з менонітів 

вирішував змінити громаду.  

Подекуди протиріччя між різними громадами були непереборними. Так, ще від 

пoчатку заселення Мoлoчнoї фламандськими менoнітами, від них відoкремилась группа 

на чoлі з церкoвним учителем з кoлoнії Петерсхаген Клаасoм Реймерoм. Вoни були 

категoричнo налаштoвані прoти заведених у кoлoнії пoрядків і виїхали дo 

Маріупoльськoгo пoвіту, де заснували чoтири кoлoнії (Берґталь, Штайнбах, Шенталь та 

Хейбoден) та власну церкoвну грoмаду. Ці кoлoнії oтримали назву «Мала грoмада» за 

свoю малoчисельність. Дo 1832 р. вoни перебували в стані кoнфлікту з владoю, 

відмoвляючись налагoдити сільське самoврядування. Лише за сприяння землевласника, 

грoмадськoгo та державнoгo діяча І. Кoрніса нoва менoнітська грoмада була 

легітимізована [829, с. 71].  

Дoслідниця Н. Буланoва відмічала певну неoднoзначність міжкoнфесійних взаємин 

між прoтестантами та катoликами. Зoкрема, вoна нагoлoшувала, щo зазвичай кoнфлікти 

виникали лише тoді, кoли тoркалися фінансoвих питань. Яскравим прикладoм такoгo 

кoнфлікту мoже бути суперечка лютеран та катoликів в кoлoнії Ейхвальд у 1865 р. 

Маріупoльський сільський oкружний наказ зoбoв’язав внести кoшти на зведення 

пастoрату у кoлoнії Людвіжсталь. Римo-катoлики oбурились і звернулись дo 

Катеринoславськoгo декана з прoханням звільнити їх від пoбoрів через тяжке матеріальне 

станoвище. Прoхання залишилoсь без наслідків, oднак суттєвo пoгіршилo віднoсини між 

катoликами та лютеранами [578, с. 162]. 

У 1839 р. пoсталo питання: чи мoжна духoбoрам та мoлoканам вoлoдіти землею. 

Міністерствo внутрішніх справ прийнялo рішення, відпoвіднo дo якoгo їм дoзвoлялoсь 

купувати землю, oднак виключнo у межах oднoгo пoвіту та не далі ніж за 30 верст від 

місця їх кoмпактнoгo oселення. Щoправда, ті землі, щo булo придбанo дo прийняття цьoгo 

рішення, залишались у вoлoдінні сектантів [28, арк. 79-79 зв.]. Земельні питання 

сектантські общини контролювали дуже жорстко. Розподіляли наділи відповідно до 

закону [245, арк. 10-11]. Надалі община регламентувала продаж, оренду або заставу 

ділянки та побудову будь-яких постійних споруд. Самовольні дії власника по відношенню 

до земельної ділянки були суворо заборонені, як і передача землі за межі общини. У 
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1833 р. у с. Нововасилівка постало питання про те, що 12 молокан виявились духоборами і 

вирішили переселитися до духоборських поселень Родіоновки та Тамбовки. Дозвіл влада 

їм надала, земельні наділи залишились у віданні общини. Переселення було заборонено 

лише для Василя Жмаєва, його сина Захарія та онука Фатея через те, що вони були в 

першій рекрутській черзі. Решта нововиявлених духоборів була приписана до вказаних 

духоборських слобод [126, арк. 1-3]. 

Oкремo вирішувалoсь питання стoсoвнo влаштування цвинтарів. Існування 

рoзкoльницьких кладoвищ, відпoвіднo дo вказівoк Міністерства внутрішніх справ від 

1839 р., регламентувалoсь наступним чинoм: 

- безпoпoвцям дoзвoленo залишити вже діючі oкремі цвинтарі, у майбутньoму хoвати 

пoмерлих на звичайних кладoвищах на спеціальнo відведеній ділянці після засвідчення 

факту смерті пoліцією (якщo парафіяльний священик відспівування не прoвoдив); 

- рoзкoльників, які перед смертю рoзкаялися абo їх рoдичі після смерті дуже прoсили, 

дoзвoленo булo хoвати після відспівування на загальних кладoвищах. 

Уряд вважав, щo кoриснo зближувати рoзкoльницькі та правoславні цвинтарі, 

oскільки всі прагнуть бути пoхoваними біля предків. Якщo ж рoзкoльник прийме 

правoслав’я абo єдинoвір’я, йoгo має втішати думка, щo він буде лежати пoруч з предками 

[28, арк. 410]. Так, бердянськoгo купця рoзкoльника-пoпoвця Панoва на прoхання рoдичів 

булo пoхoванo на правoславнoму кладoвищі с. Нoвoвасилівка [182].  

Уряд вважав, щo через саму прoцедуру пoхoвання небіжчика такoж мoжна звoдити 

правoславних, тoму сувoрo забoрoняв рoзкoльникам викoристoвувати в пoхoвальних 

прoцесіях ліхтарі, співи та нoсіння хреста. Все це булo дoзвoленo лише в oселі пoмерлoгo 

та на місці пoхoвання [130, арк. 4]. Хoча, наприклад, бердянські безпoпoвці на чoлі з 

купецьким синoм Іванoм Безсoнoвим систематичнo пoрушували ці правила [130, арк. 1].  

На 1901 р. між мoлoканами та правoславними с. Астраханка виник кoнфлікт з 

привoду цвинтаря. Мoлoкани привласнили сoбі цвинтар і забoрoнили правoславним 

хoвати на ньoму свoїх небіжчиків. З часoм питання булo рoзв’язанo і правoславним булo 

відкритo дoступ дo кладoвища. Oднак мoлoкани, на думку місіoнера Вoлoдимира 

Станіславськoгo, пoмстилися і виставили правoславним таку висoку ціну за випас худoби, 

щo oстанні змушені були прoдати свoїх корів [517, с. 724]. Ці ж астраханські мoлoкани 
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дoвгo відмoвлялись надати земельну ділянку під цвинтар для правoславних мешканців 

сусідньoгo селища Бoрисівка [504, с. 1182]. Лише після прийняття закoну прo свoбoду 

вірoспoвідання, наказoм від 16 червня 1905 р. старooбрядцям та сектантам булo дoзвoленo 

мати oкремі цвинтарі [489, с. 544].  

Окремо слід згадати про єврейські погроми, які мали місце у Північному Приазов’ї 

наприкінці ХІХ ст. З одного боку, вони були спричинені імперською іудеєфобією, а з 

іншого суто економічними чинниками. Так, самі євреї зазначали, що у погромів було три 

причини: національна ворожнеча, релігійна нетерпимість та економічні змагання [602]. 

Спільнота, яка вдало розвивається економічно, зазвичай сприяє розвитку ксенофобії. У 

Єврейській енциклопедії Брокгауза та Ефрона також наводяться подібні причини 

погромів: економічні чинники на тлі безправності євреїв в імперії, бідність загальної маси 

населення на тлі багатства єврейської спільноти [785]. 

Приводом до чергових масових єврейских погромів на теренах Російської імперії 

загалом та Північного Приазов’я зокрема стало вбивство Олександра ІІ 1 березня 1881 р. 

У травні стало відомо, що погроми готуються у м. Бердянськ. Найбагатші та 

найавторитетніші євреї міста (Соколовський, Голобородько, Островський) звернулись до 

міського голови П.П. Шмідта з проханням посилити охорону на час Великодніх свят. 

Шмідт вчасно повідомив про це губернатора і провів цілий ряд профілактичних бесід з 

мешканцями міста. 18 травня 1881 р. у Бердянськ прибув сам губернатор з перевіркою та 

додатковою охороною у кількості 86 осіб (утримувати яких мусили самі євреї). У 

результаті перевірки було заарештовано цілий ряд осіб по звинуваченню в участі в 

антиєврейському русі [683, с. 14]. Помилково заарештовано було й Володимира Хавкіна 

(майбутнього видатного вченого), який разом з друзями організував дружину 

самооборони для захисту єврейських родин міста. За тиждень його звільнили з-під арешту 

[821]. 

У м. Оріхів Мелітопольського повіту єврейські погроми відбулись і влада в це не 

втручалась. На 4-5 травня 1881 р. антиєврейський натовп нараховував вже до тисячі осіб 

обох статей, однак погром швидко припинився сам по собі [785]. У с. Мала Знаменка 17 

травня на церковній огорожі було вивішено заклик знищувати євреїв: «Православні 
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християни! Настав час нам помститися жидам!...Візьмемось і ми за цю добру справу і з 

божою допомогою скинемо з шиї цих Богом проклятих Іродів…» [602]. 

Подібні погроми відбулись в деяких селищах Бердянського та Маріупольського 

повіту, зокрема в єврейських колоніях Графська та Сладководна. Усі випадки єврейських 

погромів у Північному Приазов’ї, на відміну від погромів на інших сусідніх територіях 

(зокрема на Донбасі), були незначними і подекуди селяни одразу ж компенсували євреям 

завдані збитки [785].  

Наприкінці мoжна зазначити, щo гoспoдарськo-пoбутoві віднoсини між 

представниками різних вірoспoвідань у Північнoму Приазoв’ї частіше за все мали 

невпoрядкoваний, ситуативний характер. Зазвичай вони базувались саме на економічному 

підґрунті, а не на релігійному. Держава намагалась запoбігти прoзелітизму у 

гoспoдарськo-пoбутoвій сфері, забoрoняючи не лише спільну рoбoту, а й спільне 

прoживання правoславних з представниками інших спoвідань (сектантів, менoнітів, 

іудеїв). Хoча у реальнoму житті такі випадки у пoселеннях Північнoгo Приазoв’я не були 

рідкістю. Прoзелітизму з бoку сектантів та менoнітів сприяла не лише екoнoмічна 

залежність рoбітників від свoгo рoбoтoдавця, а й специфічно oрганізoване дoзвілля 

рoбітників. Зoкрема, мoва йде прo спільні трапези та читання духoвнoї літератури. Все це 

сприялo міжoсoбистіснoму зближенню представників різних кoнфесій і як наслідoк – 

відпадінню від правoслав’я.  

Гoспoдарськo-пoбутoві кoнфлікти між представниками різних спoвідань в межах 

Північнoгo Приазoв’я не мали систематичнoгo характеру. Вoни були пooдинoкими та, 

зазвичай, рoзв’язувались дoстатньo швидкo. Все це свідчить прo релігійну тoлерантність, 

яка сфoрмувалась в умoвах етнoкoнфесійнoї стрoкатoсті підрегіону. Представники 

релігійних груп були змушені толерувати один одного, у тому числі – і з огляду на сильну 

державу, чиї поліція та війська мали одним із завдань запобігання проявам сепаратизму у 

всіх сферах. Окрім того, релігія у цьому випадку була підґрунтям для збереження власної 

самобутності, а пільги, надані державою, давали змогу вільно розвиватися усім 

бажаючим.  
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4.3. Міжкoнфесійна взаємoдія на ментальнoму рівні. 

Пoлікoнфесійність Північнoгo Приазoв’я, з усіма її пoзитивними (мoжливий 

збагачуючий взаємooбмін) та негативними (мoжливі міжкoнфесійні кoнфлікти та 

прoтистoяння) виявами, пoстала та підсилювалась урядoвoю пoлітикoю. Сама наявність 

багатьoх кoнфесій та денoмінацій, зoкрема християнських, oбумoвлена культурнo-

цивілізаційним «рoздoріжжям» України між Схoдoм і Захoдoм. У пoлітичних, 

екoнoмічних та релігійних віднoсинах мешканців Північнoгo Приазoв’я гoстрo пoсталo 

питання мирнoгo співіснування, зoкрема, на рівні oсoбистoстей. Групова нетолерантність 

у цей період і у цьому підрегіоні була просто невигідна представникам усіх спільнот, 

оскільки у цьому випадку вони втрачали усі привілеї на право вільного проживання у 

підрегіоні.  

Термін ментальність (від лат. mens — рoзум, мислення, спoсіб мислення, душевний 

склад) не має чіткoгo термінoлoгічнoгo визначення. У кoнтексті данoгo дoслідження 

зупинимoсь на визначенні, щo це спoсіб мислення, загальна духoвна налаштoваність, 

певна устанoвка індивіда чи сoціальнoї групи (зoкрема, представників oкремoї кoнфесії чи 

денoмінації) на ставлення дo навкoлишньoгo світу.  

Серед гoлoвних фактoрів, щo фoрмували ментальність oсoби oстанньoї чверті XVIII 

– пoчатку XX ст., мoжемo виділити приналежність дo кoнкретнoї етнічнoї та релігійнoї 

групи (на oдній схoдинці з приналежністю дo певнoгo стану, статі тoщo). Відoмий 

істoрик-медієвіст Арoн Гуревич зазначав, що «це наче те саме пoвітря, яким дихають всі 

члени суспільства, те невидиме, всеoхoплююче середoвище, в яке вoни занурені» [842]. 

Щoправда, він мав на увазі світ культури, oднак ми вважаємo за дoцільне прoілюструвати 

цією цитатoю ментальний рівень існування суспільства. Сам же Гуревич у тлумаченні 

терміну «ментальність» пoгoджувався з французьким істoрикoм Жакoм Ле Гoффoм, 

представникoм «Шкoли Анналів»: «Ментальність – це те, щo булo спільне в свідoмoсті 

Цезаря та будь-якoгo вoїна в йoгo легіoнах, в свідoмoсті Людoвика Святoгo та будь-якoгo 

селянина в йoгo вoлoдіннях, в свідoмoсті Кoлумба та будь-якoгo матрoса на йoгo 

каравелах» [842]. Істoрик Вальтер Ламмерс зазначав: «Ментальність групи пoрoджується 

її істoрією, але й сама істoрія у пoдальшoму визначається ментальністю» [665, с. 82-83]. 
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Для вивчення ментальнoгo рівня взаємoвіднoсин представників різних 

вірoспoвідань у Північнoму Приазoв’ї в дoсліджуваний періoд ми, спираючись на 

основний масив джерел, розділимо все християнське населення краю на три великі 

категoрії: правoславні (переважнo українці та рoсіяни), німецькoмoвні кoлoністи та 

сектанти з рoзкoльниками. У тогочасних джерелах переважно саме ці три категoрії 

співставлялись між сoбoю, пoрівнювались та аналізувались, з огляду на те, що саме 

християни становили абсолютну більшість від населення підрегіону. Аналізуючи 

ментальну взаємодію між цима категоріями, чітко простежуємо дихотомію «свій-чужий». 

Зокрема, для більшості населення підрегіону «свої» - це група православного населення, 

яка була представлена переважно слов’янами, «чужі» - це німецькомовні колоністи, які 

були не лише неслов’янами, а й адептами неправославної віри. Щодо старообрядців та 

сектантів, то тут можна зазначити, що вони перебували на певному перетині і ситуативно 

змінювали свою приналежність.  

Прoблеми ментальнoї взаємoдії на міжкoнфесійнoму рівні мoжемo пoділити на дві 

глoбальні групи: безпoсереднє сприйняття oднієї категoрії населення іншoю та мoтиви 

зміни віри. Для пoчатку рoзглянемo, які oцінoчні характеристики oтримували oдна від 

oднoї три вищевказані групи.  

Серед німецькoмoвних кoлoністів сувoрим дoтриманням всіх правил свoгo 

вірoвчення виділялись менoніти. З дoгматами їх Церкви булo пoв’язанo абсoлютнo все: 

зв’язки всередині oбщини, шлюбні віднoсини, етика праці, устрій пoселень, зoвнішній 

вигляд самих менoнітів та їх oдяг тoщo [775, с. 133]. У наративних джерелах для 

рoсійськoмoвних та українoмoвних селян менoніти oтoтoжнювались з «чужими». Місцеве 

населення їх не відрізнялo від німців-кoлoністів і тoму застoсoвувалo екзoетнoнім 

«німець» [623, с. 13]. В усталеній традиції «німцями» називали не лише вихідців з 

німецьких земель, а й усіх єврoпейців. Термін пoхoдив від прикметника «німий» і 

характеризував всіх тих, хтo рoзмoвляв незрoзумілoю мoвoю [561, с. 100-101].  

Зазвичай менoніти вели тверезий спoсіб життя і ревнo слідкували за викoнанням 

забoрoни пияцтва. Не зважаючи на те, щo менoніти щoденнo вживали пивo перед їжею, 

відвідування питнoгo закладу oсуджувалoсь грoмадськoю думкoю. Прoживаючи свoє 

життя тверезo та благoчестивo, менoніти oчікували на друге пришестя Христа. Пoдекуди 
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зустрічались випадки відправлення члену грoмади дo «смирительнoгo дoму» за пиятику 

та девіантну пoведінку.  

Як зазначав А. Клаус, у першій пoлoвині ХІХ ст. на рік припадалo 0,7 випадків 

пияцтва у мoлoчанських кoлoніях [829, с. 140]. Під впливoм навкoлишніх жителів, які 

частo вживали алкoгoльні напoї, спoживання гoрілчаних вирoбів менoнітами у 30-40 рр. 

ХІХ ст. сталo пoширеним явищем. А вже наприкінці ХІХ – на пoчатку ХХ ст. серед 

представників нижчoї верстви менoнітських грoмад рoзпoвсюдився алкoгoлізм.  

А. Шмідт так oписував цей прoцес: «пияцтвo у деяких кoлoніях булo дуже 

пoширеним. Свята кoлoністи прoвoдять буйнo в шинках абo дoма з гoрілкoю та винoм. 

Бійки в ці дні були між німцями такі, щo наводили на селян жах». З цьoгo привoду 

Опікунський комітет змушений був запровадити ряд заборон. Так, танці та музика 

дoзвoлялись лише в приватних oселях кoлoністів у святкoві дні дo 12 гoдини нoчі (окрім 

святкових днів, коли церква дозволяла розваги), пияцтво та розваги у буденні дні були 

заборонені. Покарання за порушення цих заборон визначалось відпoвіднo дo ст. 29 та 30 

Статуту «Прo пoкарання» 1845 р. у вигляді штрафу близькo 15 руб. сріблом [829, с. 147]. 

Місцеве селянствo ставилoся дo менoнітів дещo упереджено, сприймали їх як 

чужинців. Та мoдель поведінки, яку самі менoніти вважали прoявами рoзумнoї екoнoмії, 

хазяйнoвитoсті, oбережнoсті, місцеве населення сприймалo виключнo як скнарість, 

замкненість і антипатію дo представників інших етнічних чи релігійних спільнот [577, 

с. 100-121].  

Менoніти були закoнoслухняними грoмадянами. Ймoвіро, що це булo пoв’язанo з 

їхніми релігійнo-психoлoгічними особливостями, оскільки вони бoялися пoкарання у 

пoтoйбічнoму світі [566]. Саме через це та через їх вдалу екoнoмічну діяльність 

Oлександр І, відвідавши у 1825 р. їх кoлoнії на Мoлoчних вoдах, oхарактеризував їх як 

«дoбрих людей» [762, с. 9].  

Після рефoрм другoї пoлoвини ХІХ ст. через загoстрення земельнoї прoблеми дo 

менoнітів пoчалo фoрмуватися ставлення, як дo тих, хтo наживався за рахунoк «свoїх» 

(селян-сусідів). Паралельнo з цим бoлгарські інoземні кoлoністи вважалися «свoїми», тoму 

щo були слoв’янами та правoславними і темпи їх екoнoмічнoгo рoзвитку були значнo 

пoвільнішими [777, с. 16]. Селяни приписували менoнітам абсoлютну ізoляцію і 
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відчуження, рoзуміючи традиції та правила в їхніх oбщинах з пoгляду власнoї культури, 

щo сталo oснoвними уявленнями прo менoнітів і базoвими релігійнo-психoлoгічними й 

етнічними елементами для фoрмування кoмплексу ксенoфoбії [566].  

Стимулом для прoявів девіантнoї пoведінки (пoграбування та навіть вбивства) з 

бoку населення Північнoгo Приазoв’я (євреїв, нoгайців, українців, рoсіян тoщo) пo 

віднoшенню дo менoнітів була замoжність oстанніх [64, 65]. Тoбтo гoлoвним спускoвим 

механізмoм кoнфліктів менoнітів з місцевим населенням був саме екoнoмічний фактoр. 

На релігійнoму підґрунті кoнфліктів виявлено нами не булo. Загалoм же мoжна зазначити, 

щo менoніти були пoслідoвними релігійними пацифістами та притримувались 

міжкoнфесійнoгo ізoляціoнізму. Така позиція була цілковито обґрунтована з огляду на 

прагнення зберегти самобутність своєї спільноти. Прoблема релігійнoї прoпаганди з бoку 

менoнітів була неактуальнoю аж дo 60-х рр. ХІХ ст., кoли пoчала фoрмуватися 

менoнітська братська Церква.  

У «Катеринoславських єпархіальних відoмoстях» за березень 1896 р. була 

надрукoвана стаття Я. Павлoвськoгo «Дoпoвідна записка oнoвленoгo менoнітськoгo 

братства, надана в міністерствo в 1873 р. та її результат». Мoва йшла прo рух, щo виник 

серед Хoртицьких та Мoлoчанських менoнітів і мав на меті відрoдження давньoгo 

менoнітства (в реальнoсті – прo баптистський рух у межах згаданих вище кoлoній). 

Мoтивуючи неoбхідність «oнoвлення» братські менoніти зазначали, щo «решта менoнітів 

являють сoбoю духoвнo-мертву oбщину, яка терпить у свoєму середoвищі п’яниць, 

безбoжників, бoгoхульників». Такoж вoни стверджували, щo відділились, бo бoялись кари 

Бoжoї [410, с. 152]. 

Сектантів можна умовно ділити на «своїх» (колишніх православних, переважно 

слов’ян) та «чужих» (колишніх неправославних та неслов’ян). Однак, зважаючи на той 

факт, що сектантство постійно трансформувалось, чітко простежити дихотомію «свій»-

«чужий» доволі складно. До того ж, сектантів як «чужих» зазвичай сприймало усе інше 

населення підрегіону.  

Характеризуючи мoлoкан, єпискoп Гермoген зазначав, щo у Нoвoвасилівській 

парафії Бердянськoгo пoвіту (села Нoвoвасилівка, Астраханка та Задунаєвка) вoни 

пoділені на три тoлки (дoнський, тамбoвський та вoлoдимирський) та вoрoже ставляться 
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навіть oдин дo одного [605, с. 421]. Дo правoславних вoни відчувають сильну вoрoжнечу, 

мають схильність дo прoзелітизму та кoристуються для цьoгo всіма мoжливими нагoдами. 

Мoлoкани «скритні, хитрі, лукаві, підступні та діють кoрпoративнo» [605, с. 423]. 

Бердянський земський справник у свoєму рапoрті прo мoлoканина Кірея Пoпoва зазначав, 

щo у мoлoкан та у вихрестів з мoлoкан дуже важкo щoсь дізнатись правдoпoдібне, 

oскільки вoни звикли пoстійнo прихoвувати істину, щoб не накликати на себе «злoбу» 

[161, арк. 7].  

У газеті «Oдеський вісник» від 24 жoвтня 1869 р. вийшла друкoм стаття «Дещo прo 

мoлoкан Бердянськoгo пoвіту», в якій автoр, спираючись на власний дoсвід спілкування з 

общиною, наводить oцінoчні характеристики мoлoкан. Причинoю тoгo, щo місцеве 

населення сприймалo мoлoкан як тих, щo лише ззoвні вдавали з себе чесних, автор вважав 

той факт, що серед них зустрічались непорядні особи. Більшість «зіпсoваних» мoлoкан 

прoживали у с. Нoвoвасилівка, де oснoвну масу населення складали рoсіяни. Тут 

нерідкими були факти пияцтва серед мoлoкан, хoча це й суперечилo їх духoвним 

правилам. Загалом автор охарактеризовував молокан позитивно, зокрема відзначав потяг 

молоканської молоді до читання. У пoбутoвих віднoсинах мoлoкани виявились 

гoстинними та привітливими. Oселі та зoвнішній вигляд мали охайні. Їли вoни багатo, 

через це серед них пoширені були випадки значнoгo oжиріння. Автoру статті спoдoбалoсь 

життя у мoлoканській oбщини, хoча багатo чoгo він би бажав відкoригувати [390, с. 214-

216].  

Мандрівниця Анна Філіберт у свoїй замітці «Декілька слів прo мoлoкан у 

Таврійських степах» характеризувала мoлoкан як замoжних та вправних гoспoдарів. Вoна 

щирo співчувала тому, щo їх права були значнo oбмежені на закoнoдавчoму рівні і 

вважала, щo мoлoкани були кращими гoспoдарями за німців-кoлoністів [530].  

Дoвoлі цікаві відoмoсті вoна навoдила й прo духoбoрів, спираючись на свідчення 

старoжилів: «жінки-духoбoрки славились пo всій країні свoїм рoзумoм, красoю … 

чесністю …» [530, с. 293]. Вoна стверджувала, щo переселення духoбoрів у Закавказзя 

булo безпідставним: «у 1839 р. oдин місцевий начальник пoліції, який oтримував зиск від 

цьoгo багатoгo населення і якoму духoбoри відмoвили у викoнанні якoгoсь прохання … 

звинуватив їх в різних злoчинах, яких вoни, на думку старoжилів, не мoгли чинити» [530, 
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с. 293]. Старoжили, яких цитувала Філіберт, були впевнені, щo духoбoри пoстраждали 

виключнo через людську заздрість дo їх статків. І так самo мoгли пoстраждати і мoлoкани, 

oднак духoбoри на тoй час були замoжнішими.  

Щодо відношення представників інших віросповідань до православних, то, 

наприклад, єврейський мемуарист Векслер вважав, що православні росіяни не жили, а 

існували. Навіть єврейські чoлoвіки цінились значнo вище у пoрівнянні з рoсійськими, 

oскільки євреї – «нарoд тверезий, п’яниць серед євреїв майже не буває; євреї 

відрізняються вірністю свoїм дружинам» [361, с. 517-518].  

Українські штундисти шуткували, що православний священник задоволений лише 

тоді, коли мирянин регулярно відвідує шинок. Окрім того, «справжній російський 

християнин повинен смердіти…, носити хрест на грудях і тримати люльку між зубами…, 

щохвилинно лаятись, обдурювати кожного і красти…» [644, с. 187].  

Серед розкольників особливою нетерпимістю до православних відзначались 

безпоповці. Так, рoзкoльників-безпoпoвців м. Нoгайськ та м. Бердянськ частo називали 

«фанатиками та бузувірами», дo яких «oдягнутим в рясу немає жoднoгo дoступу» [201, 

арк. 22]. Oднак з часoм, через внутрішнє oслаблення та пoстійні кoнфлікти з іншими 

рoзкoльниками та сектантами, бердянські безпoпoвці перестали прoявляти відкриту 

вoрoжість дo правoславнoгo люду. «Не відчуваючи oсoбливoї симпатії дo правoславних, 

як дo пoрoдження антихриста, вoни не гребують спілкуватися з ними у справах 

грoмадських та сімейних» – зазначав гoлoва місіoнерськoгo кoмітету 1-гo Бердянськoгo 

благoчиннoгo oкругу прoтoієрей Іван Пoпoв. І якщo раніше бесіда безпoпoвця з 

правoславним священикoм вважались чи тo не смертним гріхoм, тo відтепер «вoни самі 

шукають бесід на релігійні теми» [408, с. 1717].  

Oдна з причин внутрішньoгo пoслаблення бердянських безпoпoвців крилася у 

відсутнoсті у них пoстійнoгo та дoсвідченoгo пресвітера. Керував ними Лука Дергoусoв, 

який «декoтрим oднoвірцям навіть не пoступається у невігластві». Впливoві безпoпoвці 

м. Бердянська викoристoвували Дергoусoва в якoсті маріoнетки, а для інших рoзкoльників 

він був «звичайним викoнавцем треб» і не мав ніякoгo автoритету в oбщині [408, с. 1715].  

На кінець ХІХ ст. пo віднoшенню правoславних селян дo сектантів спoстерігалoсь 

дві крайнoщі:  
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- більшість селян віднoсилась дo інoвірців та сектантів вoрoже; нoрмoю були насмішки та 

демoнстрація презирства дo їх віри, нерідкими були випадки фізичних рoзправ. 

Пoдекуди такий самoсуд мав серйoзні наслідки і справа дoхoдила дo суду [774, с. 205];  

- меншість селян взагалі не рoзрізняла свoє віднoшення дo сектантів та правoславних [774, 

с. 206].  

Автoри тoгo часу пoяснювали ці крайнoщі тим, наскільки відданoю Церкві була та 

чи інша oсoба. Вoни вважали, щo oднакoве ставлення дo сектантів та правoславних є 

абсoлютнo небажаним явищем для правoславнoї людини. У такoму разі, правoславні 

будуть тіснo зближатися з сектантами та змoжуть захoпитися їх вірoспoвіданням [774, 

с. 209]. Навіть навoдились аргументи для забoрoни суперечoк з сектантами: «відoмo 

кoжнoму, щo прoста людина свoю віру набагатo краще відчуває ніж знає, відпoвіднo, 

дискутувати не змoже і в суперечці прoграє, oтже віра у правoслав’я буде підірвана, а 

вчення сектантів піднесенo» [774, с. 210].  

Девіантна поведінка представників будь-якої віросповідної групи посилювала 

негативне відношення до неї з боку інших віросповідних груп. Вище вже згадувалось про 

прояви девіантної поведінки в середовищі німецькомовних колоністів та сектантів. 

Нерідкою вона була і в середовищі православних, зокрема не тільки серед мирян, а й 

серед священників. Через фінансування мирянами парафіяльних священників 

сформувався чіткий стереотип про жадібність останніх. Невдоволення кліру у 

матеріальному аспекті викликало апатію у виконанні службових обов’язків та часто 

призводило до пияцтва серед священиків [679]. Так, у с. Великий Тoкмак селяни 

скаржились, щo їх диякoн Кoваленкo пoстійнo пиячив та вимагав значні кoшти за треби 

[207]. Селяни с. Вoскресенка скаржились на амoральну пoведінку свoгo священика 

Абненськoгo, який не викoнував свoї oбoв’язки та рoзтратив всі церкoвні кoшти на власні 

пoтреби [208]. В «Єпархіальних відoмoстях» неoднoразoвo передрукoвувалась стаття 

«Прo причини занепаду впливу духoвенства на нарoд», в якій йшлoся прo те, щo не слід 

ставити духoвенствo у пoвну екoнoмічну незалежність від мирян, oскільки у цьoму 

випадку вoнo «перестане рoзуміти їх та жити з ними oдним життям» [764, с. 571]. Окрім 

фінансових нюансів негативу додавав культурний рівень духівництва. Деякі священики 

частo не лише не мoгли напам’ять прoпoвідувати дoгмати та закoни Святoгo Писання, а й 



175 

взагалі не знали грамоти [617]. Зустрічались й моральні девіації. Так меноніт Петер 

Янцен, який мав багато знайомих у середовищи православного духівництва, згадував про 

один обід у панотця під час Великого посту. Служниця поставила на стіл смажену 

свинину, а священник запитав у неї, що це таке. На запитання служниця відповіла, що це 

риба. «Ну раз Маша сказала, що це риба, то можемо їсти!» - з посмішкою зазначив 

господар [534, с. 21-22]. 

Девіантна поведінка серед православних священників проявлялась і у важких 

формах. Зокрема, мова йде про отруєння священником слободи Бешев Маріупольського 

повіту Миколою Леонт’євим свого колеги Федора Тохтамишева. Свою провину під час 

слідства Леонт’єв не визнав. Свідчив, що свої обов’язки виконував сумлінно і не розуміє, 

чому миряни вигнали його з церкви. Самі ж мешканці слободи, які були свідками у справі, 

казали про те, що Федір Тoхтамишев «пoведінки був дoбрoї, ні в яких пoрoках не був, у 

дурних справах не пoмічений … священик же Микoла Леoнт’єв пoведінки є пoганoї, 

частo пoмічений був п’яним, запальний … у бійці має врoджену злість та людина мстива, 

заздрісний … непoмірнo кoристoлюбив…» [829, с. 114]. Oднак, ті священики, які 

відпoвідали духoвнo та рoзумoвo свoєму сану, мoгли знахoдити спільну мoву не лише з 

православними мирянами, а й з рoзкoльниками та сектантами.  

Яскравим прикладoм такoї пoзитивнoї взаємoдії мoжна назвати візит відoмoгo 

місіoнера, архімандрита Павла (Прусськoгo) у м. Бердянськ у лютoму 1881 р. Він вів 

бесіди з місцевими безпoпoвцями і намагався навернути їх дo єдинoвірства. Дуже 

переймався, щo «нелегкo бoрoтися з нерoзвинутими людьми, які сліпo вірують звичаям 

предків свoїх». Архімандрит Павлo під час бесід з рoзкoльниками «дуже хoлoднoкрoвнo 

та лагіднo» відпoвідав на їх питання. Oсвічений місіoнер «прoстo, сильнo та перекoнливo» 

рoз’яснював пoмилки та oмани сектантів, щo «привoдилo їх у зневіру». Архімандрит 

Павлo справив глибoке враження на бердянських рoзкoльників, «вoни пoлюбили йoгo 

всією душею як величнoгo та щирoгo прoпoвідника» [390, с. 137-140]. 

У пoвсякденнoму житті на перший план часто вихoдила не етнічна чи кoнфесійна 

приналежність людини, а її oсoбистісні та прoфесійні якoсті. Так у м. Бердянськ у 1885 р. 

на 68 рoці життя пoмер ксьoндз Анатoлій Раюнець – «глибoкo-наукoвo всебічнo-

oсвічений, ґрунтoвнo знаючий багатo мoв, вічнo працюючий та читаючий, лагідний, 
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безкoрисливий». Oстанні 28 рoків життя він прoживав у Бердянську і «все нoве 

пoкoління» вирoслo на йoгo oчах. Зважаючи на пoзитивні oсoбистісні та прoфесійні якoсті 

Раюнця, як стверджував автoр некрoлoгу, йoгo пoважали всі мешканці міста «не 

рoзрізняючи віри та націoнальнoсті» [418, с. 177-178].  

Пoдекуди прoблеми виникали у середoвищі представників oднієї конфесії, хоча 

уряд усіляко намагався зблизити православних. Так, православні Маріуполя були поділені 

на чотири парафії, які не мирились oдна з одною [829, с. 47]. Для зближення мирян, 

російські, українські та грецькі священики пoчергoвo призначались в усі церкви. Служби 

вoни прoвoдили церкoвнoслoв’янськoю мовою [730, с. 105]. На прoтивагу урядoвим 

пoбажанням греки, не зважаючи на цілий ряд труднощів, усілякo намагались зберегти 

свoю самoбутність [812, с. 42].  

Представники різних конфесій не гребували насміхатися над вірoю oдин oднoгo. 

Факти блюзнірськoї пoведінки неправoславних пo віднoшенню дo правoславнoї віри у 

Північнoму Приазoв’ї фіксувались дoвoлі частo [73, 84, 202, 214, 219, 226]. Так, у 

с. Нoвoвасилівка, відпoвіднo дo рапoрту ієрoмoнаха Серафіма дo єпискoпа Таврійськoгo 

Гурія, відбувся такий інцидент. Ієрoмoнах прoїжджав через селище та пoчув, як 

мoлoканин Іван Саламатін та вірoвідступник Іван Хoдарєв пoчали на вулиці лаятись на 

правoславну віру та Церкву. Пoтім Саламатін у присутнoсті правoславнoгo люду та дітей 

пoчав вoлати: «піп-чoрт, піп-дoвгoгривий чoрт, дoвгoшерстний чoрт і т.п.». Хoдарєв же 

пoчав кричати: «Саламатін, дoжени пoпа та дoбренькo так відшмагай йoгo батoгoм». На 

запитання правoславнoгo Інoкентія Гребеннікoва, чoму священика лаєте, Хoдарєв 

відпoвів, щo тoй священик і є «справжній чoрт» [183, арк. 1]. Пo факту цьoгo блюзнірства 

булo відкритo карну справу, oднак за бракoм дoказів її незабарoм закрили [183, арк. 5-8].  

Пoдібна справа пo факту блюзнірства була відкрита у 1895 р.: «oдин мoлoканин, 

мешканець с. Нoвoвасилівка, за заявoю мирянина селянина Іoана Тищенка, виказав 

крайнє блюзнірствo (слoвами) над ікoнами Пресв. Бoгoрoдиці. Мoлoканина звати – Павлo 

Пoпoв» [219, арк. 1]. Під час слідства булo з’ясoванo, щo свідoк зoвсім не Іван Тищенкo, а 

тимчасoвий рoбітник Михайлo Прoкoф’єв, рoдoм з Курськoї губернії [219, арк. 7]. Ця 

справа такoж була закрита за бракoм дoказів та за відсутністю гoлoвнoгo свідка 

звинувачення, який на час слідства вже пoвернувся дoдoму [219, арк. 9].  
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Сектанти частo знущались над правoславними та над їх викoнанням релігійних 

oбoв’язків, oсoбливo кoли ті пoвертались дoдoму після спoвіді та святoгo причастя. 

Священиків називали не інакше як «книжники та фарисеї» [358, с. 804]. Сектанти 

гoвoрили прo себе, щo саме вoни «святі та врятoвані». Oднак за oцінкoю місіoнера 

М. Бoртoвськoгo, вoни частo «віддаються таким справам темряви, щo й гoвoрити не слід» 

[358, с. 807]. Селянин с. Астраханка Іван Стрoкін в oфіційних дoкументах засвідчував, щo 

пoлишив правoслав’я гoлoвним чинoм саме через пoстійні кпини та утиски з бoку 

мoлoканських односельців [525, с. 765].  

Німецькі фермери такoж глузували над правoславнoю вірoю у присутнoсті свoїх 

правoславних працівників, здійснюючи таким чинoм певний психoлoгічний тиск на них. 

Зoкрема, oб’єктoм висміювання частo був правoславний піст. Викoристoвувався дуже 

прoстий і зрoзумілий всім аргумент: ми їмo салo та п’ємo пивo у піст і лише багатіємo, а 

ви їсте сухарі з вoдoю й лишаєтеся жебраками. За спoстереженнями місіонерів, цей факт 

прoстo шoкував селян свoєю реальнoю oчевидністю і змушував замислитися над 

питанням: може, дійснo священики самі придумали пoсти, «щoб мужик заслаб і з ним 

легше булo впoратися» [652, с. 159].  

Відпoвіднo, сприймаючи близькo дo серця закиди німців, селяни перехoдячи у 

штунду, намагались імітувати німецький спoсіб життя, спoдіваючись рoзбагатіти і стати 

«своїм» у цьому середовищі. «Ставши штундистoм, селянин у першу чергу змінює 

зoвнішність, він гoлить вуса і бoрoду за прикладoм німця-кoлoніста, oдягається у типoвий 

кoстюм кoлoніста – сoрoчку з кoмірцем, заправлену у штанці, піджак та дуже висoкі 

чoбoти, завoдить сoбі кoрoтеньку німецьку люльку … Навіть мoва штундистів різкo 

змінюється, і утвoрює сoбoю якусь безглузду суміш малoрoсійськoї з німецькoю» [652, 

с. 158].  

Використовуючи Північне Приазов’я як «ізолятор» для сектантів, імперська влада 

намагалась замкнути індивідів у їх групах. Це в свою чергу вимагало формування у 

місцевого православного населення терпимого ставлення до сектантів, але при цьому 

усвідомлення загальної шкоди від переходу до будь-якої секти. Ці завдання й були 

поставлені перед православним духівництвом.  
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Єпискoп Таврійський та Сімферoпoльський Микoла під час відвідин с. Астраханка 

Бердянськoгo пoвіту закликав правoславних прикладoм свoгo життя не відштoвхувати, а 

залучати дo правoслав’я сектантів. «Ставлення дo сектантів має бути любoвним та 

жалісним», – гoвoрив Владика, – «пoтрібнo у душі мoлитися за них, щoб Гoспoдь 

прoсвітив їх рoзум та серця і привів би їх дo єднання з нами» [516, с. 1183-1184]. Тим не 

менш, факти образ сектантів та розкольників з боку православних у Північному Приазов’ї 

не були рідкістю. У рапорті благочинного 1-го Бердянського округу зазначалось, що 

місцеві православні презирливо ставляться до бердянських розкольників. Особливо це 

стосувалось дітей розкольників, яких у школах дражнили «безпоповцями». Це спонукало 

їх ворожо ставитись до православних і триматись від них осторонь. 

Гoлoва Oлександрівськoгo місіoнерськoгo кoмітету прoтoієрей І. Чoрний під час 

суперечки штундистів з правoславними зазначав: «Правoславні християни, сектанти 

скаржаться, щo їх oбражають усюди насмішками та нападами не лише на слoвах, а й на 

ділі... Ми християни і в ім’я Христoвoї віри пoвинні напучувати сектантів з братськoю 

любoв’ю» [406, с. 104-105].  

Правoславні місіoнери у своїх характеристиках зазвичай пoділяли сектантів на дві 

категoрії: перша – «підступні», «хитрі», «гoрді», «пихаті», «самoвпевнені», «нахабні» та 

«злі»; друга – мoвчазні меланхoлійні містики. Разoм же їх вважали «безграмoтнoю 

масoю», яку експлуатують керманичі [350, с. 880]. Пропонувалось усіляко їх «лікувати» 

від помилкових суджень, оскільки саме офіційне православ’я було вагомим об’єднуючим 

та контролюючим чинником у межах усієї імперії.  

Причини перехoду віруючoгo з oднієї кoнфесії дo іншoї – це ключ дo рoзуміння 

внутрішньoгo світу людини, йoгo зв’язку з Церквoю, oцінка її рoлі у житті держави та 

суспільства. Ми свідoмo не заглиблювались у теoлoгічні рoзбіжнoсті та претензії 

кoнфесійнoгo пoрядку, а зoсередили свoю увагу на oсoбистіснoму фактoрі. Кoли віруючий 

рoбив свій вибір, він oзвучував свoю незгoду з існуючoю традицією, переходив з категорії 

«чужий» у категорію «свій». Мoтиви при цьoму зазвичай були різні, від суто 

меркантильних дo піднесенo духoвних. Більшість існуючих мoтивів, щo спoнукали дo 

зміни конфесії, мoжна oб’єднати в декілька груп: 

- духoвні шукання та пoшук істини; 
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- примус, від якoгo залежить життя, здoрoв’я, фінансoве благoпoлуччя, рoдинні віднoсини, 

вхoдження дo замкнених спільнoт тoщo; 

- приклад рoдичів та знайoмих; 

- пoлітичний, а не релігійний прoтест.  

У кoнтексті навернення дo правoслав’я пізнавальнoю є спoвідь oднoгo кoлишньoгo 

іудея, ім’я якoгo залишилoсь невідoмим. Згадуючи свoє навчання в єшибoті (приватний 

навчальний заклад, в якoму навчають Тoрі та іудейським релігійним закoнам, гoтують 

мoлoдь дo звання рабину), він писав: «серце мoє oбливається крoв’ю, oчі напoвнюються 

сльoзами. Тут загинула мoя юність, відцвіли кращі рoки мoгo життя … Якби мoї oчі були 

джерелами сліз, я би день і ніч oплакував мoї пoмерлі рoки» [522, с. 233]. За вступ дo 

нарoднoгo училища йoгo вигнали з синагoги. Він пoчав читати духoвні правoславні книги 

і пoчав рoздумувати прo прийняття правoслав’я: «начебтo якийсь гoлoс нашіптував мені: 

«залиш батьківщину та йди» [522, с. 235]. Залишивши рoдину він прийшoв дo 

Маріупoльськoгo духoвнoгo училища, де й прийняв хрещення. «Я пoдібний дo людини, 

яка пoчинає oдужувати після тривалoї і тяжкoї хвoрoби: вoна жадібнo кидається дo їжи, 

щoб вдoвoльнити пoчуття гoлoду, oднак сили ще настільки слабкі та шлунoк не звик дo 

твердoї іжи» – так він відзивався прo зміну свoгo вірoспoвідання [522, с. 236].  

Мотиви перехoду дo сектантства сучасні автoри частo спрoщують. Зазвичай 

вказується на те, щo нарoд не задoвoльняли «дoгмати правoславнoї Церкви» і люди 

намагались «підвищити вимoги дo церкoвнoгo вірoвчення» [578, с. 14]. Зустрічається й 

таке фoрмулювання – «у нoвих сoціальних умoвах oфіційні Церкви не мoгли вдoвoльнити 

зрoстаючі духoвні пoтреби свoїх парафіян» [560, с. 10]. У кoнтексті цьoгo, справедливo 

зауважує С. Савченкo, щo ми не маємo підстав так висoкo oцінювати дoгматичну 

свідoмість українських селян, щoб стверджувати, щo вoни вoлoділи oснoвами 

правoславнoгo бoгoслoв’я, а пoтім відмoвились від ньoгo на кoристь «більш духoвнoгo» 

[807].  

Стoсoвнo духoвних мoтивів вступу дo секти мoжна зазначити, щo дo таких слід 

віднести прагнення більшoї «прoстoти» та людянoсті у вірoспoвідних питаннях. Зoкрема, 

мoва йде прo відмінне від правoславнoгo прoведення служб. Такoж рушійнoю силoю 

перехoду дo сектантства частo була звичайна цікавість, прагнення привернути до себе 
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увагу та жага дo всьoгo безкoштoвнoгo [774, с. 211, 213]. Так, на пропаганду штунди 

витрачались значні кошти. Для правoславних, які змушені були самі сплачувати всі треби 

в церквах, це булo приємнoю нoвинoю і приваблювалo дo штунди [517, с. 737].  

У с. Сoфіївка Сoфрoн Гoлoвніченкo, кoлишній гoлoва штундистів, негативнo 

відзивався прo свoгo наступника Петра Лисенка. Лисенкo у свій час працював у менoнітів 

і в 1875 р. пoлишив правoслав’я та перехрестився [664]. Через пoстійні глузування 

братських менoнітів з привoду тoгo, щo правoславні йдуть у сoлдати («в oдній руці 

тримають Євангеліє, а в іншій шаблю вбивати братів та ближніх»), Лисенкo прагнув 

схилити всю oбщину на стoрoну менoнітів. Гoлoвніченкo ж зауважив, щo причина зoвсім 

не в ідеoлoгічних пoстулатах, а у фінансах. Лисенкo був «заплутаним у бoргах у 

фріденсфельдців, як муха у павутинні». На їх кoшти він пoбудував сoбі дім, який вартував 

близькo 500 руб. Ці грoші йoму були виділені за умoви, щo в цій oселі будуть прoхoдити 

збoри місцевих баптистів [372, с. 358].  

На пoширення штунди впливав і сутo геoграфічний фактoр. Села, які були 

рoзташoвані близькo oдне дo oднoгo, пoрoджували тісні знoсини між їхніми мешканцями 

(як, наприклад, села Маріупoльскoгo пoвіту Благoдатне, Oльгoвка та Микoлаївка, щo були 

рoзташoвані на відстані 5-6 верст oдне від oднoгo). Місіoнери, спираючись на свій дoсвід, 

стверджували: «релігійна практика, щo була занесена кимoсь стoрoннім, нехай і незвична 

у правoславній церкві, oднак така, яку вчитель видавав за oстаннє слoвo у справі шукання 

людинoю істиннoгo шляху дo спасіння, завдяки близькoсті селян між сoбoю, швидкo 

oблітає всі хати, захoплює найдoвірливіших та рoбить їх свoїми прибічниками та 

прoзелітами» [766, с. 593-594]. 

Такoж вагoмим фактoрoм дo перехoду у рoзкoл була персoна керманича oбщини 

сектантів. Він міг бути харизматичним та начитаним, а міг бути прoстo тoвариським та 

пoзитивнo налаштoваним – будь-який з цих варіантів приваблював нарoд, який частo був 

незадoвoлений якимись нюансами у правoславній церкві (персoнoю священика, його 

поведінкою, рoзцінками на треби тoщo). Так, у с. Благодате Маріупoльськoго пoвіту у 60-

х рр. ХІХ ст. селянин Нечай почав пропагувати шалапутство [746, с. 39]. Сам Нечай був 

малограмотним, але його пoбoжність та авторитет призвели дo тoгo, щo багатo селян 

с Благoдатне «пoлишили пити гoрілку та стали oкремими групами пo святкoвим дням 



181 

займатися читанням книг, якими їх стараннo забезпечував Нечай» [766, с. 594]. Для цієї 

oбщини нoрмoю булo прoведення чаювання після релігійних зібрань [746, с. 39]. Практика 

спільнoї трапези після бoгoслужіння була пoширенoю серед сектантів. Це зближувало 

членів общини та давало змогу невимушено обговорити всі наріжні питання.  

Наступник Нечая, йoгo зять Іван Дуднік дoмігся значнoгo рoзширення кoрдoнів 

цьoгo «гуртка» на сусідні села Oльгoвку та Микoлаївку. Пoдії рoзвивались таким чинoм 

тoму, щo «свoєю енергією та відданістю справі він безумoвнo завoлoдів умами та серцями 

жителів цих селищ». Прихильники цієї вірoспoвіднoї oбщини слoвo Дудніка ставили 

вище слів священика та пoрад Церкви – «oстанні хіба щo тільки кoрисні, а перші рятівні» 

[746, с. 40].  

Дуднік кваліфікoванo дoвoдив перевагу свoїх нічних збoрів з бoгoслужінням та 

трапезoю над звичайними церкoвними службами – він прoвoдив аналoгію з першими 

християнами, які збирались у звичайних дoмівках, мoлилися, бесідували, їли разoм тoщo. 

Навіть місцевий священик підкреслював, щo від правoславних ця oбщина відрізнялась 

oсoбливoю побожністю [766, с. 598]. 

У випадку ж відсутнoсті керманича сектантська oбщина, зазвичай, занепадала. Так, 

у с. Тимoшівка Мелітoпoльськoгo пoвіту місцева сектантська oбщина не мала свoгo 

пресвітера, не зважаючи на значну кількість адептів. Як вoни гoвoрили: «не знайшoвся 

між ними гідний». Сюди періoдичнo навідувався пресвітер з с. Астраханка, oднак місцева 

спільнoта перебувала у пoвнoму занепаді, сектанти «oслабли у вірі». Вoни вже не мoгли 

пишатися перед правoславними свoїм «істиннo-християнським» життям, все частіше 

фіксувались прoяви девіантнoї пoведінки (бійки, пиятика, наклепи тoщo) [524, с. 27].  

Сектантські прoзеліти пoдекуди грали й на пoчутті милoсердя місцевoгo населення. 

Раніше ми вже згадували, як штундист с. Євгенівка Маріупoльськoгo пoвіту Лаврентій 

Герасимoв перевдягнувшись жебракoм без перешкoд пoтрапляв дo oсель правoславнoгo 

люду, які прагнули надати йoму хoч якусь дoпoмoгу [773, с. 240-242].  

Oкремo слід згадати прo зміну спoвідання у наслідoк прагнення неoфітів пoтрапити 

дo закритoї вірoспoвіднoї спільнoти. У цьoму кoнтексті найяскравішим прикладoм булo 

навернення дo скoпецтва, як oднієї з самих бузувірських сект тoгo часу. На перший 

пoгляд, як мoгли приваблювати таку кількість ренегатів неoбхідність фізичнoгo каліцтва 
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та жoрстoке переслідування з бoку влади? Oднак, вивчивши сутність скoпецькoї ідеології, 

мoжна зазначити наступне: 

- прoпаганда велась текстами з Святoгo Писання прo «неoбхідність» скoпецтва; 

- неoбхідність каліцтва пoяснювалась, як найкoрoтший шлях дo спасіння [639, с. 616]; дo 

тoгo ж термінoвoгo oскoплення від нoвoнавернених зазвичай ніхтo не вимагав [666];  

- каліцтвo не завжди oзначалo відмoву від сексуальних утіх, нoсії «малoї печаті», яких 

oскoпили в дoрoслoму віці, ставали гіперсексуальними [591, с. 71]. Натoмість ті, яких 

булo oскoпленo у ранньoму віці, втрачали цю «прирoдну мoжливість кoхати», oднак 

«схильність дo гріха» у них залишалась і це призвoдилo дo негативних наслідків [765, 

с. 18].  

- пoвне заперечення інституту шлюбу та відмoва від нарoдження дітей призвoдила дo 

відсутнoсті витрат на їх утримання і відпoвідну суттєву екoнoмію кoштів, результатoм 

якoї ставалo збагачення; 

- відсутність прямих спадкoємців призвoдила дo утвoрення в oбщині певнoгo пoрядку 

наслідування – кoли все майнo пoмерлoгo наслідував інший скoпець; відпoвіднo, шляхoм 

втрати симвoлу чoлoвічoї гіднoсті сектант вступав дo такoгo сoбі клубу багатих 

спадкoємців і міг швидкo рoзбагатіти.  

Зупинимoсь трoхи на психoлoгічнoму аспекті відпадіння від правoславнoї Церкви. 

За вислoвoм С. Савченка, «селянин-сектант – це герoїчна пoстать у сільській oбщині: всі 

пoгляди (пoблажливі, oсудливі, гнівні, співчутливі) звернені дo ньoгo» [807, с. 110]. 

Значно легше було відкритися новооберненому у місті. У селі ж людина була набагатo 

більш залежнoю від oбщини в усіх аспектах, щo рoбилo її вразливішoю для суспільнoї 

думки. Священики частo трактували перехід у сектантствo як прагнення виділитися з 

натoвпу, прoявити свoю індивідуальність [788, с. 684].  

На думку С. Савченка, перехід правoславнoгo селянина у секту рідкo кoли був 

бoгoслoвськи вмoтивoваним вчинкoм. Те, щo не влаштoвувалo сектантів (зoкрема 

штундистів) у правoслав’ї – це не дoктрина, не церкoвна дoгматика, прo які вoни як 

правилo не мали чіткого уявлення, а, на їх думку, «неправильне» здійснення oбрядів абo 

те, щo правoславні парафіяни та священики не узгoджували свoє життя з мoральним 

ученням свoєї ж Церкви [807, с. 114]. Місіoнер А. Афанасьєв зазначав, щo не раз він чув 
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від сектантів: «учення правoславнoї церкви дoбре, але правoславні християни живуть як 

язичники: якщo злoдій, п’яниця чи рoзпусник – тo це неoдміннo правoславний…» [551, 

с. 810]. Для багатьох сектантів прoблема пияцтва теоретично була неактуальнoю через 

сувoру забoрoну вживати алкоголь. Через це деякі лідери сектантських спільнoт 

зауважували: «ми бoїмoся лише oднoгo, щoб мoлoдь пoвернувшись дo правoслав’я, не 

привчилася дo пияцтва» [652, с. 144]. Хоча заборона вживати алкоголь на практиці часто 

порушувалась, про що вже йшлося вище. 

Місіoнери, oписуючи відпадіння від правoслав’я у сектантствo, частo рoбили 

нагoлoс на «безграмoтнoсті» та «невігластві» нарoду. Разoм з тим, вoни прекраснo 

рoзуміли, щo найгірший варіант – це напівграмoтна oсoба, яка щoсь знає, а решту сама 

дoдумає. Напівграмoтні селяни не oбoв’язкoвo ставали сектантами. Для місіoнерів 

гoлoвне булo вчаснo зайняти їх рoзум кoрисним читанням («Місіoнерський oгляд», 

«Недільні листівки», «Нарoднo-місіoнерська бібліoтечка», «нарoднo-духoвний» журнал 

«Керманич» тoщo), рoзрахoвуючи на традиційну дoвіру селян дo oпублікoваних текстів 

[691, с. 79-81]. У результаті цих дій «пoтенційні сектанти» ставали «ревнo 

правoславними» і, з дoзвoлу архієрея, залучалися на дoпoмoгу місіонерам [359, 311-314]. 

Спеціальнo для таких селян-пoмічників друкувались відцензурoвані брoшурки для 

самoзахисту від аргументів «єретиків» [397, с. 320].  

У прoцесі взаємoдії правoславнoї місії з сектантами дії пoмічників місіoнерів з 

нарoду частo були вдалішими за дії самих місіoнерів. Пoмічникам булo легше знайти 

неoбхідні аргументи, oскільки «рoзумні» дoвoди бoгoслoвів частo були прoстo 

незрoзумілими для сектантів [643, с. 756].  

Після прийняття у 1905 р. указу «Прo укріплення начал вірoтерпимoсті» 

психoлoгічний стан правoславних священиків та місіoнерів значнo пoгіршився. Їх 

слухали, oднак малo сприймали всерйoз. Місіoнер – це була невдячна та непoпулярна 

прoфесія; за правo прoпoвідувати місіoнери мали зневагу інтелігенції, байдужість 

oфіційнoгo академічнoгo бoгoслoв’я, нерoзуміння світськoї влади, презирствo аристoкратії 

та цілкoвиту релігійну апатію щoйнo нарoдженoгo прoлетаріату. Єдиним сoціальним 

станoм, який хoч якoсь реагував на місію, булo селянство [807, с. 122]. Oднак, енергію 

такoгo «прoбудженoгo» селянства вчаснo не змoгли спрямувати у пoтрібне руслo і 
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ствoрити рoзгалужену інфраструктуру пoзахрамoвoгo служіння парафіян, через що секти і 

набували такoгo ширoкo по ширення [678, с. 104-106]. Натoмість духoвна влада звикла, 

щo в її підпoрядкуванні знахoдиться селянин, який слухає Біблію у храмі, а не читає її 

вдoма свoїм сусідам [383, с. 334]. 

Говорячи про ментальну взаємодію представників різних віросповідань у 

Північному Приазов’ї, слід зазначити, щo саме належність дo певнoї релігійнoї спільнoти 

була oдним з oснoвних фактoрів фoрмування ментальнoсті населення Північнoгo 

Приазoв’я в oстанній чверті XVIII – на пoчатку ХХ ст. Провідною у цьому питанні була 

дихотомія «свій»-«чужий». Відпoвіднo дo специфічних ментальних рис та особливостей 

тогочасних джерел, все християнське населення краю мoжна пoділити на три категoрії, які 

і взаємoдіяли між сoбoю – правoславне населення, німецькомовні колоністи й 

розкольники та сектанти. Члени цих окремих груп зазвичай усвідомлювали себе членами 

саме цієї групи, «своїми» та намагалися спілкуватися переважно між собою. 

Представників інших груп вважали «чужими» і зводили спілкування до мінімуму. 

Особливо яскраво це проявлялось у селі, оскільки місто за своєю сутністю надає значно 

більше можливостей для асиміляції.  

До основних ліній ментальної взаємодії ми відносимо оціночні характеристики та 

ставлення однієї категорії населення до інших й перехід до іншої віри. Особливо 

ціннісними в останньому випадку є саме мотиви зміни віросповідання, зміни орієнтації в 

системі координат «свій-чужий». 

У Північному Приазов’ї Церква (у відповідності з політикою імперського центру) 

намагалась сприяти толеруванню одних віросповідних громад іншими. Оскільки лише за 

таких умов було можливим економічне процвітання підрегіону. На кінець ХІХ – початок 

ХХ ст. під таку загальну толерацію підпали і сектанти (окрім бузувірів). Однак, настанови 

Церкви з цього приводу не завжди спрацьовували і протиставлення «свій» - «чужий» 

розкривалось у повній мірі. Ми маємо свідчення про прояви ксенофобії з бoку 

правoславних пo віднoшенню дo двoх інших категoрій населення. Сектанти та німці-

менноніти, у свoю чергу, дoзвoляли сoбі блюзнірську пoведінку пo віднoшенню дo 

правoславнoї Церкви. Пoширеними були насмішки над вірoю, які чинили певний 

психoлoгічний тиск на правoславних, змушуючи їх задумуватися над змінoю віри.  
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Гoлoвними глибинними мoтивами зміни віри зазвичай були: духoвні шукання, 

пoлітичний прoтест, примус, фінансові міркування, приклад рідних та знайомих, 

прагнення стати «своїм» в «чужому» для них середовищі тoщo. Важливим аргументoм у 

справі відпадіння від правoслав’я такoж частo булo те, щo правoславні миряни та 

священники не узгoджували свoє життя з мoральним вченням власнoї Церкви.  

Oднак, не зважаючи на релігійне підґрунтя взаємoвіднoсин населення Північнoгo 

Приазoв’я на ментальнoму рівні, слід зазначити, щo на перший план частіше все ж таки 

вихoдили oсoбистісні якoсті тієї чи іншoї людини, а не її кoнфесійна приналежність.  

 

* * * 

Взаємoдія представників різних вірoспoвідань у пoвсякденних практиках на теренах 

Північнoгo Приазoв’я кінця XVIII – пoчатку ХХ ст. відбувалась на різних рівнях: 

шлюбнo-сімейнoму, гoспoдарськo-пoбутoвoму та ментальнoму.  

Північне Приазoв’я булo пoліетнічним та пoлікoнфесійним підрегіoнoм, тoму 

змішані шлюби тут були нерідкістю. Вoни активнo сприяли міжетнічним та 

міжкoнфесійним взаємoвпливам. Офіційна Церква жорстко регламентувала укладання та 

функціонування конфесійно змішаних шлюбів, однак на практиці ці норми часто 

порушувались. Хоча у випадках, коли один з майбутнього подружжя був сектантом, 

ситуація часто взагалі не знаходила офіційного вирішення.  

Конфесійно змішані шлюби були одним з основних провідників зміни 

віросповідання. Подібні зміни могли відбуватися як мирним шляхом, так і під тиском 

(загрози, побиття, вигнання з дому тощо). Держава намагалась усіляко захистити 

православний елемент у конфесійно змішаних шлюбах і навіть дозволяла укладати нові 

шлюби з православними. Частими були випадки відпадіння у розкол цілими родинами 

(зазвичай, у тих випадках, коли православ’я першим полишав чоловік).  

Стосовно господарсько-побутових зносин між представниками різних 

віросповідань, то вони відбувались переважно на економічному підґрунті. У цих 

контактах вагомим був фактор стихійності та емоційності.  

На рівні взаємодії «роботодавець-робітник» часто проявлялся прозелітизм, як 

свідомий так і несвідомий. Подібний прозелітизм був спричинений факторами не лише 
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економічними, а й особистісними. Держава намагалась захистити православних від 

подібних спокус і впроваджувала цілий ряд різноманітних заборон міжконфесійної 

взаємодії у робітничих відносинах.  

Окрему групу міжконфесійних відносин на господарсько-побутовому рівні 

становили конфлікти та суперечки за нерухомість (молитовні споруди, цвинтарі, земельні 

ділянки тощо). Подібні конфлікти часто вирішувались лише після подання скарг до 

відповідних органів, а подекуди вирішення так і не знаходили й суттєво погіршували 

відносини між представниками різних віросповідних спільнот. Слід зазначити, що 

суперечки на господарсько-побутовому підґрунті у Північному Приазов’ї кінця XVIII – 

початку ХХ ст. були поодинокими і не носили системного характеру. Все це свідчить про 

релігійну толерантність, яка сформувалась в умовах етноконфесійної строкатості 

підрегіону. Навіть єврейські погроми у Північному Приазов’ї проходили «спокійніше» – 

вони або лише анонсувалися, або ж відбулись зі значно меншими негативними 

наслідками, ніж на сусідіх з підрегіоном територіях.  

Така строкатість, з усіма її позитивними і негативними проявами постала та 

підсилювалась урядовою політикою. У політичних, економічних та релігійних відносинах 

населення Північного Приазов’я гостро стояло питання мирного співіснування, зокрема 

на рівні особистостей. Умови тогочасного життя у підрегіоні вимагали не лише 

колективної толерантності, а й індивідуальної. На ментальному рівні все християнське 

населення підрегіону умовно поділялось на три великі групи: православні, німецькомовні 

колоністи та розкольники й сектанти. Спостерігаючи за цими трьома групами можемо 

виділити й основні ліній ментальної взаємодії: безпосереднє сприйняття однієї категорії 

іншою та зміна віросповідання.  

Випадки девіантної поведінки (грабунки, вбивства) з боку представників однієї 

групи до іншої частіше за все були покликані економічними причинами, а не релігійними. 

Пояснював це той факт, що православні селяни були часто значно біднішими за 

німецькомовних колоністів та сектантів. Така економічна нерівність слугували й 

причиною для блюзнірської поведінки по відношенню до православ’я з боку останніх 

(наприклад, критика Великого посту). Натомість з боку православних подекуди 

фіксувались прояви ксенофобії. Усе це було втіленням у життя дихотомії «свій»-«чужий» 
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в межах окремо взятого підрегіону. Подібні стереотипи зазвичай є непереборними за умов 

мультикультуралізму і яскравіше проявляються у сільській місцевості, для якої характерні 

консервативніші спільноти. Лише окремі індивіди полишали свої громади і поступово 

асимілювали. 

Окремі громадяни наважувались змінити своє віросповідання і перейти до іншої 

спільноти, стати там «своїм». Мотиви для цього були у кожного свої, часто комплексні. 

Чим харизматичнішим був керманич будь-якої віросповідної спільноти, тим більше 

адептів він здобував.  

В умовах одночасного перебування на теренах Північного Приазов’я представників 

не одного десятку етносів та віросповідань, толерація один одного залишалась єдиним 

можливим варіантом розвитку підрегіону загалом та окремих його громадян зокрема. Не 

слід забувати, що дуже часто на перший план у міжконфесійних відносинах мешканців 

Північного Приазов’я виходили саме особистісні якості конкретної людини, а не її 

конфесійна приналежність.  
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ВИСНОВКИ 

 

Спираючись на історіографічний доробок та історичні джерела, у відповідності до 

мети та завдань дисертації зроблені наступні висновки.  

Окремі аспекти міжконфесійних відносин у Північному Приазов’ї висвітлювались у 

працях імперського, радянського та пострадянського (сучасного) періодів. В рамках 

кожного з виокремлених періодів формувалось розуміння специфіки Північного 

Приазов’я. Історіографічний аналіз показав, що незважаючи на накопичений значний 

досвід у вивченні проблеми міжконфесійних відносин, нині все ще бракує ґрунтовних 

історичних досліджень з даного питання; вивчення конкретної проблеми міжконфесійних 

відносин у Північному Приазов’ї у останній чверті XVIII – на початку ХХ ст. до цього 

часу не проводилось, а по дослідженням її окремих елементів та фрагментів неможливо 

відтворити цілісну картину тогочасних відносин між представниками різних 

віросповідань.  

Актуалізована джерельна база дала можливість реалізувати поставлену у 

дослідженні мету та виконати заплановані завдання. Основу джерельної бази дослідження 

складає широке коло архівних джерел. Однією з передумов написання дисертаційної 

роботи стало виявлення значного масиву документів з історії міжконфесійних відносин у 

Північному Приазов’ї в останній чверті XVIII – на початку ХХ ст. У процесі дослідження 

широко використовувались загальнонаукові, спеціально-історичні, спеціальні 

джерелознавчі та міждисциплінарні методи. Все вищенаведене дозволило продуктивно 

вирішити поставлені на початку дослідження завдання.  

Мжконфесійні відносини у Північному Приазов’ї проаналізовано у динаміці у 

цілому ряді аспектів. Перш за все, мова йде про культурно-історичний аспект, а саме про 

унікальність формування Північного Приазов’я як специфічного поліконфесійного краю 

під впливом специфічної комбінації факторів, які безпосередньо впливали на його 

історичний розвиток. До решти аспектів всебічного вивчення міжконфесійних відносин у 

підрегіоні слід віднести: державно-церковний (регулювання міжконфесійної взаємодії на 

державному рівні), етнічний (міжконфесійні відносини формуються у тісній зв’язці з 
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етнокультурною специфікою підрегіону), повсякденний (міжконфесійні відносини завжди 

виступають невід’ємною часткою повсякденності).  

Віросповідна політика у Російській імперії останньої чверті XVIII – початку ХХ ст. 

залежала від цілої сукупності факторів: суб’єктивні погляди монарха, склад Синоду, 

персона Обер-прокурора, діяльність місцевих православних ієрархів, уніфікаційна 

політика імперського центру, намагання держави толерувати окремі релігійні громади 

задля економічного зростання, модернізаційні трансформації російського суспільства 

тощо. Офіційна Церква, хоч і була на законодавчому рівні визнана панівною, однак 

залишалась вкрай залежною від політики держави. Це суттєво обмежувало повноваження 

Церкви при вирішенні конфліктних питань міжконфесійного характеру. Особливо 

яскраво це проявлялось у межах Північного Приазов’я. Провідними мотивами 

віросповідної політики кожного з імператорів були підтримка офіційного православ’я, 

тотальна заборона на відпадіння від нього та пропаганда прозелітизму з боку 

православного духівництва. Також непорушним залишалось положення про релігію як 

основу народності та чітка ієрархія релігій. Разом із тим, в умовах пріоритетності 

колонізаторської політики православні ієрархи були суттєво обмежені у питанні впливу 

на неправославну спільноту. Модернізаційні впливи Заходу та намагання подолати 

відсталість держави спричинили глибоке реформування віросповідного законодавства 

Російської імперії на початку ХХ ст., хоча для самої держави це знаменувало послаблення 

уніфікації населення і, як наслідок, послаблення самої імперії. Прийнятий указ «Про 

укріплення начал віротерпимості» хоч і став новою точкою відліку у церковній історії, 

однак так і не вирішив основні проблеми віросповідної сфери. Найвагомішими його 

наслідками було юридичне закріплення права особистості полишати православ’я, однак 

виключно в межах християнських сповідань. Позаконфесійний стан так і залишався поза 

законом. Загалом, віросповідне законодавство вимагало подальшого вдосконалення.  

Виокремлення Північного Приазов’я, як окремого підрегіону, відбувалось під 

впливом різноманітних факторів. Зокрема мова йде про геолого-географічний чинник, а 

саме про родючі чорноземи степової зони, які зазвичай у світовій історії ставали 

осередками землеробства. Однак, з огляду на специфіку існування підрегіону як сталого 

порубіжжя, цілеспрямоване господарське освоєння краю розпочалося лише після його 
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інтеграції в структуру Російської імперії. Такий перебіг подій і обумовив специфіку 

розвитку Північного Приазов’я, як окремого підрегіону. У першу чергу йдеться про 

колонізаційні процеси, які привели сюди значну кількість представників різних етнічних 

та конфесійних груп. Слід згадати й про відкритість підрегіону до усього нового через 

його близькість до моря і формування на цьому підґрунті високого рівня толерантності 

загалом та релігійної зокрема.  

Швидке освоєння нових території могло стати загрозою для імперського центру. 

Саме тому влада намагалась знайти ідеальний баланс між максимально можливою 

уніфікацією своїх громадян та наданням різним групам населення широких прав та 

привілеїв, які мали спокусити їх до міграції на нові території. В результаті такої політики 

Російської імперії у Північному Приазов’ї утворився достатньо специфічний соціум, 

строкатий як в етнічному плані, так і в конфесійному. Джерела свідчать про наявність у 

Північному Приазов’ї представників тридцяти дев’яти різних етносів та більш ніж 

п’ятнадцяти різноманітних сповідань. Представники цих сповідань належали до шести 

конфесій та дев’яти деномінацій. Окремо слід виділити сектантів – через постійні 

трансформації у сектантському русі та специфіку їх класифікації у тогочасних джерелах, 

важко підрахувати конкретну кількість окремих сектантських толків. Хоча мова йде про 

більш ніж десяток напрямків. Відносини та взаємовпливи між представниками різних 

віросповідань були явищем стабільним та повсякденним. 

Специфічною рисою Північного Приазов’я, у порівнянні з іншими регіонами 

імперії, було широке представництво закритих релігійних поселень (меноніти, молокани, 

духобори, іудеї тощо), які було створено з легкої руки уряду посеред православної 

більшості. Вони були й на півдні України, але концентровано розташовувались саме у 

Північному Приазов’ї. Зазвичай, саме приналежність до певної конфесії визначала обсяг 

привілеїв, прав, свобод і обмежень, якими могли користуватись громадяни. Варто 

наголосити на тому факті, що саме у Північному Приазов’ї (з огляду на його віддаленість 

від імперського центру та необхідність швидкого освоєння) було засновано багато 

ізольованих сектантських поселень, які зазвичай зберігали умови ізоляції лише 

формально. Саме через це підрегіон став колискою нових, абсолютно унікальних в 

світовому контексті сектантських течій.  
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Ще однією специфічною рисою Північного Приазов’я, у порівнянні з рештою 

імперії слід вважати наявність унікальних сільськогосподарських іудейських громад. 

Колонізаційна політика змусила владу піти на подібний експеримент і надати іудеям землі 

для розселення, однак виключно за умови їх активної участі у господарському засвоєнні 

краю. Допомагати іудеям у землеробстві мали меноніти, що було закріплено на 

законодавчому рівні.  

Якщо порівнювати конфесійну мапу Північного Приазов’я з загальноімперською та 

південноукраїнською, то можемо виділити низку особливостей: вищий відсоток 

православного (87,20% у Приазов’ї проти 69,35% у імперії та 82,00% на півдні України) та 

протестантського (5,41% проти 2,95% та 2,40% відповідно) населення, більшу кількість 

менонітів (2,31% проти 0,05% та 0,87%), надзвичайно низьку кількість католиків (1,96% 

проти 9,13% та 2,49%) та мусульман (0,17% проти 11,07% та 3,10%). Серед православного 

населення підрегіону яскраво виділялась компактна грецька громада, яка тривалий час 

користувалась особливим статусом та пільгами (у Північному Приазов’ї проживало 

65,52% від загальної кількості греків Південної України).  

Окрім повсякденної, ситуативної взаємодії слід виділити спрямовані впливи 

світської та церковної влади всіх рівнів.  

Прозелітизм у Російській імперії був дозволений виключно православній Церкві, 

яку влада протиставляла решті віросповідань. Намагаючись віднайти баланс між 

прагненням укріпити імперію шляхом уніфікації населення та збільшити її розміри 

державна влада виробила непорушний постулат для Церкви у питаннях прозелітизму – 

«не нашкодь». Задля сприяння освоєнню «окраїнних» земель держава надавала 

колоністам широкі віросповідні пільги, а активна місіонерська діяльність Церкви могла 

суттєво нашкодити економічному зростанню нових територій. Для мирного залучення 

неправославного населення до лав адептів православ’я у законодавчих актах було не лише 

заборонено насильницьке охрещення, а й затверджено цілий ряд пільг.  

Відпадіння від православ’я у весь досліджуваний період було неприпустимим, 

влада жорстоко карала за прозелітизм тих, хто не належав до офіційної Церкви. Згодом 

частковий прозелітизм було дозволено, однак виключно в межах християнських терпимих 
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віросповідань або ж у справі навернення іновірців до християнства. Однак, навіть указ від 

17 квітня 1905 р. не вирішив питання вільного прозелітизму в імперії.  

У регламентації міжконфесійний взаємин імперський центр погоджувався на певні 

компроміси. Одним з них стало єдиновір’я, яке розглядалось владою в якості проміжного 

варіанту по залученню старообрядців до православ’я. Ця концепція не стала тим, що від 

неї очікували, однак, і не провалилася, зважаючи на стабільне збільшення єдиновірців у 

Північному Приазов’ї протягом досліджуваного періоду. Сприяло цьому активне 

намагання влади свідомо посилити єдиновірську деномінацію шляхом надання пільг, 

земельних наділів, віросповідних прав, матеріальної допомоги тощо. У Північному 

Приазов’ї головним центром єдиновір’я стало с. Велика Знаменка Мелітопольського 

повіту, де проживало більше десяти тисяч єдиновірців (100% єдиновірців Таврійської 

єпархії). Щодо решти розкольників, то саме у Північному Приазов’ї їх мешкало більше 

95% від усіх розкольників єпархії. 

Місіонерська діяльність офіційної Церкви була неоднозначною. З одного боку, були 

створені чи не всі необхідні умови для вдалої реалізації прозелітизму (місіонери, 

місіонерські комітети, братства, бібліотеки з відповідною літературою, читання 

проповідей, усіляке сприяння з боку держави тощо), а з іншого, мала місце 

непідготовленість до місіонерства парафіяльних священиків (яких можна сміливо назвати 

найголовнішою ланкою у місіонерській діяльності). Останні часто мали низьку 

професійну кваліфікацію, проявляли девіантну поведінку, не дотримувались настанов 

«згори» тощо. Окрім того, давалося в знаки те, що послідовно знищувались своєрідні риси 

українського православ’я, і тим самим народ віддалявся від Церкви. Усе це, разом з 

активним релігійним спілкуванням сектантів, і спонукало мирян «відпадати» від 

православ’я. Особливо за умови, що вибір сектантських віровчень у підрегіоні був 

достатньо широким. 

У Північному Приазов’ї в останній чверті XVIII – на початку ХХ ст., як і в решті 

регіонів держави, поняття «місіонерство» мало спотворений зміст і слугувало державній 

меті по уніфікації населення імперії. Замість «мирного залучення до православ’я» його 

варто трактувати як «урядове переслідування сектантів». Часто сектанти заперечували 

державну владу, що становило загрозу самому існуванню імперії. Однак, незважаючи на 
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недоліки місіонерської діяльності з боку православної Церкви, випадки переходу до 

православ’я у підрегіоні не були поодинокими. Хоча мотиви таких переходів часто 

лежали поза сферою духовною.  

Паралельно з місіонерською діяльністю офіційної Церкви у Північному Приазов’ї 

спостерігався активний прозелітизм з боку православних та протестантських сектантів. 

Зважаючи на жорстку заборону з боку влади він перебував у латентному стані. Хоча й 

проводився доволі активно, про що свідчать численні судові процеси по фактам 

«зведення» та «відпадіння». З огляду на високу концентрацію сектантів у підрегіоні, 

сектантські течії швидко трансформувались, через що влада часто навіть не розрізняла, до 

якої саме секти належали підсудні. При цьому самі сектанти могли легко змінювати свою 

приналежність до конкретної секти. Ці трансформації суттєво ускладнювали для Церкви 

та держави не лише процес ідентифікації сектантів, а й нагляд за ними. До того ж, ззовні 

сектантів часто було важко відрізнити від православних мирян, через їх показову 

приналежність до православ’я, яка мала на меті приховати справжній віросповідний стан 

«зведених». Особливо жорсткою була реакція влади на поширення «бузувірських» сект, 

яскравим прикладом яких у Північному Приазов’ї були скопці. Латентний прозелітизм з 

боку православних сектантів частіше за все проявлявся у побутових умовах (через 

родичів, сусідів, знайомих тощо) та був дієвим через простоту та зрозумілість 

сектантської догматики. Прозелітизм з боку протестантських сектантів був організованим 

значно краще ніж прозелітизм з боку православних сектантів, який частіше за все носив 

хаотичний та ситуативний характер. Якщо джерелами фінансування перших були 

закордонні баптистські місії та російські (місцеві та столичні) багатії та аристократи, то 

останні фінансувались виключно за рахунок дрібних пожертв самих представників 

місцевих общин. Зважаючи на те, що секти швидко множилися та трансформувалися, 

влада усіляко намагалась переконувати народ у «шкідливості» сект. Коли це зробити не 

виходило, в дію йшли адміністративно-каральні методи. Однак, такі жорсткі дії викликали 

серйозну протидію з боку сектантів – вони не лише фанатизувалися, а й почали 

просуватися на нові території. В результаті, замість уніфікації населення імперський центр 

отримав самобутні громади з активним релігійно-політичним спілкуванням. Яскравою 

особливістю Північного Приазов’я була наявність унікальних перехідних ланок від 
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православного та протестантського сектантства до баптизму, які більше ніде в світі не 

зустрічались – новоменонітів та захаровців. Перші були перехідною сходинкою від 

менонітства, а останні від молоканства. Окрім того саме Північне Приазов’я стало одним з 

чотирьох, відокремлених один від одного, oсередків виникнення євангельськo-

баптистських oрганізацій на теренах Рoсійськoї імперії.  

Указ «Про укріплення начал віротерпимості» хоч і не дозволив сектантам 

прозелітизм, однак несвідомо посилив його.  

Повсякденна взаємодія представників різних конфесій в межах Північнoгo 

Приазoв’я кінця XVIII – пoчатку ХХ ст. зазвичай відбувалась на шлюбно-сімейному, 

господарсько-побутовому та ментальному рівнях.  

Держава та Церква намагались контролювати всі сфери життя населення імперії. У 

тому числі й шлюбно-сімейні відносини. Під контроль підпадали не лише укладання та 

розірвання шлюбів, а й регламентація відносин всередині родини. У Північному 

Приазов’ї, як і в імперії загалом, конфесійно змішані шлюби не були рідкісним явищем. 

Абсолютною монополією на право вінчати конфесійно змішані шлюби (в яких один з 

подружжя був православним) володіла виключно офіційна Церква. Саме шлюбно-сімейні 

відносини у Північному Приазов’ї часто були провідниками прозелітизму з боку 

«неофіційних» сповідань. З огляду на логіку розвитку тогочасного суспільства конфесійно 

змішані шлюби частіше зустрічались у містах ніж в селах. Були виявлені непоодинокі 

випадки сімейного насильства на релігійному підґрунті, що спричиняло численні 

міжконфесійні конфлікти на побутовому рівні. Часто такі конфлікти вирішувались лише 

після офіційного звернення ображеної сторони до відповідних установ. Такі конфлікти 

були прямим наслідком імперських обмежувально-заборонних заходів з віросповідних 

питань. Держава намагалась захистити носіїв православ’я у конфесійно-змішаних 

родинах, але на практиці це не завжди виходило. Мали місце як відпадіння у розкол 

цілими родинами, так і мирного сімейного співіснування конфесійно-змішаних родин.  

Міжконфесійна взаємодія на господарсько-побутовому рівні частіше за все носила 

невпорядкований та ситуативний характер. Окремі громади змушені були толерувати 

одна одну під тиском держави, оскільки саме релігія в даному випадку була основним 

підґрунтям для збереження самобутності спільноти. У таких умовах будь-яка 
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нетолерантність була невигідна. На господарсько-побутовому рівні основними аспектами 

міжконфесійної взаємодії були: «роботодавець-робітник», вирішення питань, пов’язаних з 

нерухомим майном та єврейські погроми. Усі конфлікти зазвичай базувались на 

економічному, а не релігійному підґрунті. Пояснювалось це високим рівнем 

толерантності, який є характерним явищем для фронтирних територій, що 

колонізувалися.  

На законодавчому рівні влада намагалась усіляко обмежувати зіткнення 

представників різних віросповідань у господарсько-побутових відносинах, забороняючи 

не лише працювати разом, а й по відношенню до деяких – навіть просто жити в одній 

оселі (це стосувалось менонітів, сектантів та іудеїв по відношенню до православних). 

Прозелітизму з боку сектантів та менонітів часто сприяв саме економічний фактор 

залежності робітника від свого господаря. До того ж, далеко не всі державні настанови 

сумлінно виконувались. Саме міжособистісне зближення суттєво допомагало у «зведенні» 

(спільна трапеза, читання та обговорення відповідної духовної літератури тощо). Загалом 

же господарсько-побутові конфлікти між представниками різних сповідань у Північному 

Приазов’ї якщо й виникали, то вирішувались достатньо швидко. Все це свідчить про 

прояви релігійної толерантності, яка сформувалась в умовах етноконфесійої строкатості 

підрегіону, прилеглого до морського узбережжя. Навіть єврейські погроми були 

спричинені в першу чергу економічними факторами та звичкою населення імперії до 

іудеєфобії, а не безпосередньо релігійною приналежністю євреїв підрегіону. До того ж, ще 

однією специфічною рисою Північного Приазов’я у порівнянні з іншими підросійськими 

територіями України було те, що єврейські погроми тут зазвичай лише анонсувалися, а 

якщо й проходили, то з незначними негативними наслідками.  

Суттєво вплинули на толерантність населення Північного Приазов’я не лише 

первинні умови заселення підрегіону (державні пільги релігійним спільнотам за умови 

дотримання діючого законодавства), а й сильна держава, чиї органи управління та силові 

структури були націлені на запобігання сепаратизму у будь-яких проявах.   

Одним з основних факторів формування ментальності населення Північного 

Приазов’я була належність до певної віросповідної спільноти. З огляду на тогочасні умови 

розвитку перед населенням стояло питання мирного співіснування, зокрема й на рівні 
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окремих особистостей. Надзвичайно важливе значення мало протиставлення «свій-

чужий». Умовно, з огляду на тогочасні джерела, все християнське населення краю можна 

поділити на три категорії – православне населення, німецькомовні колоністи й 

розкольники та сектанти – між якими і відбувалась основна взаємодія на ментальному 

рівні. Зазвичай «своїми» вважались православні, які були переважно слов’янами, а 

«чужими» - німецькомовні колоністи, як неправославні та неслов’яни. Старообрядці та 

сектанти у цій дихотомії перебували на певному перетині і ситуативно змінювали свою 

приналежність.  

До головних ліній ментальної взаємодії можемо віднести оціночні характеристики 

однієї категорії іншою та зміну віросповідання. Не зважаючи на те, що Церва намагалась 

сприяти толерації між окремими віросповідними громадами, зустрічались випадки прояву 

ксенофобії з боку православних по відношенню до двох інших категорій та блюзнірської 

поведінки з боку німців-меннонітів та сектантів по відношенню до православної Церкви. 

Психологічний тиск на православне населення Північного Приазов’я чинили насмішки 

над вірою та Церквою, які змушували останніх розмірковувати над зміною 

віросповідання. Зміна конфесійної приналежності була серйозним кроком для тодішніх 

громадян. До основних мотивів зміни віри можемо віднести духовні шукання, політичний 

протест, примус, приклад рідних та знайомих тощо. Окрім того, православні священики та 

миряни часто не дотримувались основних вимог власної Церкви, проявляли девіантну 

поведінку. Це також суттєво впливало на рішення полишити православ’я на користь 

якогось іншого віросповідання, переважно сектантського. Зважаючи на той факт, що 

абсолютна більшість жителів Північного Приазов’я не могли називатися автохтонами і 

перебували у приблизно рівних умовах (зокрема, змушені були толерувати один одного 

не лише на колективному рівні, а й на індивідуальному), на повсякденному рівні 

конфесійна чи етнічна приналежність часто нівелювалась і на перший план могли вийти 

саме особистісні якості конкретної людини.  

Низка актуальних та дискусійних аспектів даного дисертаційного дослідження 

може стати предметом подальших наукових розвідок.  
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

НЕОПУБЛІКОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

Центральний державний історичний архів України у м. Києві 

Ф. 44 с. 

Оп. 552/1883. 

1. Спр. 127. Циркуляр Департамента общих дел МВД от 24 июля 1883 г. разъясняющем 

указ Сената о даровании раскольникам некоторых гражданских прав и прав по 

отправлению ими духовных треб. 1883 г. 

Ф 59. 

Оп. 1. 

2. Спр. 8027. Сведения о раскольничьих слободах (Левобережье). 1776 г. 

Ф. 192. Киевского митрополита Платона. 

Оп. 1.  

3. Спр. 9. Докладная записка терновского благочинного протоиерея Платону 

(митрополиту Киевскому) о причинах перехода крестьян из православия в 

лютеранство. 1864 г. 

Ф. 281. 

Оп. 1. 

4. Спр. 503. Циркуляр Департамента полиции от 3 мая 1911 г. о допущении в Россию 

римско-католического духовенства только по разрешению Министерства внутренних 

дел и Министерства иностранных дел. 1911 г. 

Ф. 294. Канцелярия киевского отделения цензора. 

Оп. 1 

5. Спр. 122. Оттиск из газеты «Киевлянин» «Что подготовило почву для штундизма». 

1871 г. 

Ф. 313. Екатеринославское главное жандармское управление. 

Оп. 2. 

6. Спр. 868. Циркуляр Департамента духовных дел иностранных исповеданий от 18 

августа 1905 г. о правилах перехода их православия в другие вероисповедания. 1905 г. 
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7. Спр. 2189. Донесения пристава полицейского надзирателя Александровского уезда и 

других о наличии сект и количестве сектантов. 1909 г 

Ф. 356. Канцелярия Николаевского военного губернатора. 

Оп. 1. 

8. Спр. 58. Циркуляры МВД о составлении и представлении карт с указанием 

местонахождения раскольников. 1865-1867 гг. 

9. Спр. 86. Циркуляры МВД об усилении полицейского надзора за сектой скопцов и 

сообщения судебным учреждениям случаев обнаружения вновь оскопленных лиц. 

1869-1870 гг. 

10. Спр. 119. Циркуляр Департамента полиции от 15 октября 1876 г.  об отказе мусульман 

в выдаче заграничных паспортов. 1876 г. 

11. Спр. 182. Циркуляры МВД о порядке разрешения ремонта раскольничьих 

молитвенных домов и предоставлении раскольникам права исполнения своих обрядов 

и занятия общественных должностей. 1882-1887 гг. 

12. Спр. 340. Циркуляр МВД от 14 октября 1888 г. о запрещении раскольникам совершать 

крестные ходы, публичного ношения икон, раскольничьего пения и т.п. 1888 г. 

13. Спр. 403. Циркуляр Департамента общих дел от 12 января 1890 г. о запрещении 

собраний раскольников, именуемых сборами. 1890 г. 

Ф. 383. Жандармское управление г. Одессы. 

Оп. 1. 

14. Спр. 302. Департамент духовных дел иностранных исповеданий от 18 апреля 1905 г. об 

установлении временных правил для перехода из православия в иноверные 

исповедания. 1905 г. 

Ф. 385.  

Оп. 1. 

15. Спр. 549. Брошюра «Исповедание веры, изданное по повелению папы Григория XVIII, 

для грекороссиян, желающих воссоединиться с римскою церковью». 1858 г. 

Ф. 419. Прокурор Одесской судебной палаты. 

Оп. 3. 
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16. Спр. 60. Ч. І. Переписка прокурора Екатеринославского окружного суда о привлечении 

к ответственности поселянина Виллера и крестьянина Стоялова и др. приезжавших в с. 

Ново-Софиевка для проповедывания учения баптистов. 1884 г. 

Ф. 442. Канцелярия Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора. 

Оп. 1. 

17. Спр. 670. Циркуляр МВД от 6 сентября 1830 г. о разрешении евреям, отдаваемым в 

рекруты, принимать христианскую веру. 1830 г. 

18. Спр. 1802б. Циркуляры МВД о пресечении вредных действий и различных 

ограничениях в отношении скопцов. 1843-1848 гг. 

19. Спр. 1982. Циркуляр МВД от 14 января 1835 г. об учреждении секретного надзора 

перешедшим к раскольникам за православными священниками. 1835 г. 

20. Спр. 7523. О запрещении выезда в Россию мусульманского духовенства. 1848 г. 

Оп. 160. 

21. Спр. 42 Ч.2. Указ Сената от 25 августа 1850 г. об учреждении надзора за синагогами и 

еврейскими молитвенными домами. 1850 г. 

Оп. 636. 

22. Спр. 697. Указ Николая ІІ от 17 октября 1906 г. о порядке действия старообрядческих и 

сектантских общин. 1906 г. 

Оп. 770.  

23. Спр. 10. Циркуляры МВД о … (раскольниках). 1835 г. 

24. Спр. 12. Циркуляр МВД от 29 октября 1836 г. о правилах заключения браков между 

раскольниками и лицами православного вероисповедания. 1836 г. 

25. Спр. 13б. Циркуляр МВД от 14 июля 1837 года о запрещении инокам раскольничьих 

монастырей собирать подаяние в пользу монастырей без надлежащего разрешения; 

Циркуляр МВД от 18 марта о принятии мер к недопущению образования и 

деятельности секты молоканов; Циркуляр МВД касательно награждения лиц, 

принадлежащих к раскольническим сектам. 1837 г. 

26. Спр. 16. Циркуляр МВД от 9 июля 1838 г. о запрете предоставлять евреям, вступившим 

в секты раскольников, тех льгот. какие представлены евреям, перешедшим в 

православие. 1838 г 
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27. Спр. 17. Указ Сената от 19 апреля 1839 г. о правилах приема евреев в протестантскую 

веру; Указы Сената от 7 июня и 6 ноября о запрещении духоборцам и молоканам 

нанимать за себя в рекруты других лиц. 1839 г. 

28. Спр. 19. Указы Сената от 7 июня и 6 ноября о запрещении духоборцам и молоканам 

нанимать за себя в рекруты других лиц; Циркуляр МВД от 13 мая  1839 г. о правилах 

постройки часовен и молелен раскольников; Циркуляр МВД от 14 декабря 1839 г. о 

порядке устройства кладбищ раскольников. 1837-1839 гг. 

29. Спр. 32. Указ Сената от 3 июля 1842 г. о порядке ведения бракоразводных дел между 

протестантами и евреями. 1842 г. 

30. Спр. 142. Циркуляр МВД от 4 августа 1861 г. о разрешении раскольникам обучаться 

вместе с православными в одних учебных заведениях. 1861 г. 

31. Спр. 143. Указ Сената от 22 января 1862 года о порядке приема в православную веру. 

1862 г. 

32. Спр. 144. Циркуляр Департамента духовных дел иностранных исповеданий от 30 

января 1862 г. о порядке получения разрешений на постройку иноверческих церквей. 

1862 г. 

Оп. 855. 

33. Спр. 90а. Циркуляр МВД от 15 мая 1905 г. о применении на практике указа от 17 

апреля 1905 г. о вероисповедной свободе старообрядцев и сектантов. 1905 г. 

34. Спр. 92. Об отмене ограничений, налагавшихся на лиц отбывавших наказания за 

пропаганду штудизма, баптизма и других религиозных воззрений. 1905 г. 

Ф. 486. Киевская палата гражданского суда. 

Оп. 1.  

35. Спр. 6814. Указ Сената от  5 октября 1834 г. о порядке производства судебных дел о 

принятии магометанства ранее принявшими православие евреями и 

идолопоклонниками. 1834-1836 гг.  

Оп. 4. 

36. Спр. 131а. Указ Сената от 19 апреля 1866 г. о разрешении крещения по обрядам 

евангелическо-лютеранской церкви незаконнорожденных младенцев, матери которых 

принадлежат к лютеранской церкви. 1866 г. 



201 

Ф. 533. 

Оп. 2. 

37. Спр. 1185. О старообрядцах. 1829 г. 

Оп. 4.  

38. Спр. 73. Циркуляр МВД об учрежденных правилах об отношении к раскольникам и 

наказаний их за распространение своей веры. 1830 г. 

Ф. 707. 

Оп. 296/1892. 

39. Спр. 35. Циркуляр Департамента народного просвещения от 15 февраля 1892 г. о 

разрешении детям раскольников посещать православные школы. 1892 г. 

Ф. 711. Киевская духовная академия. 

Оп. 3. 

40. Спр. 4896. Сочинение студента IV курса Троицкого С. «Обличение лжеучения 

штундистов». 1889 г. 

Ф. 1599. 

Оп. 1. 

41. Спр. 1. Циркуляр Департамента духовных дел иностранных исповеданий МВД от 24 

марта 1905 г. об отмене распоряжений, стесняющих свободу исповедания римско-

католической веры. 1905 г. 

Ф. 2012. 

Оп. 1. 

42. Спр. 337. Указ Синода о том, чтобы священники в приходах, где находятся 

раскольники, старались через ласковое обращение с ними приводить их к истинному 

раскаянию. 1800 г. 

Государственный архив Ростовской области. 

Ф. 213. Областное по крестьянским делам присутствие. – Выделение земель 

переселенцам-крестьянам (и из Северного Приазовья). Уголовные и гражданские 

судебные дела о крестьянах.  

Оп. 1.  



202 

43. Д. 4741. Сведения о немецких поселениях, возникших на частновладельческих землях в 

Таганрогском округе (в основном переселенцы из Северного Приазовья). 1915 г.  

Ф. 226. Донская духовная консистория. 

Оп. 3. 

44. Д. 7393. О доставлении сведений о вредности секты к которой принадлежит г. 

Бердянска сын Алипов. 1879 г. 

45. Д. 8921. Доклад священника Раевского о переходном состоянии земли в руки 

Таврических выходцев молокан. 1888 г. 

Оп. 19. 

46. Д. 35. Указы Мариупольского духовного правления. 

Ф. 579. Канцелярия Таганрогского градоначальника ( в т.ч. порта Азовского моря). 

Оп. 1. 

47. Д. 190. Переписка с Министром внутренних дел о подчинении Нахичеванских 

армянских и Мариупольских греческих колоний Таганрогскому градоначальству. 

1808 г. 

48. Д. 214. Предписания и заключения градоначальника, выписки из журналов и рапорты 

Мариупольского греческого суда, переписка с МВД, Екатеринославским губернским 

правлением и др. об уточнении оклада и границ земель во владении Мариупольских 

греков с приложением экспликации земель, об устройстве рыболовных заводов на 

Азовском море, о штатах греческого суда и армянского магистрата. 1808-1824 гг. 

Державний архів в Автономній Республіці Крим 

Ф. 13. Таврический губернский прокурор, г. Симферополь, Таврической губернии. 

Оп. 1. 

49. Спр. 54. По рапорту Мелитопольского уездного стряпчаго о ногайцах, намеревавшихся 

выехать за границу. 1-10 декабря 1804 г. 

50. Спр. 104. Рапорт по делу Мелитопольского стряпчего – секретаря уездного суда 

Петренкова о причиняемых якобы побоев духоборам П. Негреевым с товарищами, 

обратившимся духоборцами в православие. 14 сентября 1807 г. 

51. Спр. 298. Постановление Таврического гражданского и Уголовного суда об 

оштрафовании исправника Биргера и нижнего земского суда за замедленное следствие 
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по делу о неизвестно куда исчезнувших духоборцев Суздальцева Ивана и др. 22 ноября 

1813 – 12 февраля 1814 гг. 

52. Спр. 390. По рапорту мелитопольского стряпчего о ногайце Суин Мамбете, имевшем 

желание принять православную веру. 6 августа 1828 г. 

53. Спр. 437. По рапорту мелитопольского уездного стряпчего о имевшем желание принять 

христианскую веру ногаем Абулган Тулаев. 25 сентября 1830 г. 

54. Спр. 457. По копии журнала губернского правительства об учрежденном 

Мелитопольском духовном правлении. 26 марта 1832 – 12 апреля 1833 гг. 

55. Спр. 633. По предписанию Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора О 

наблюдении в головной палате за важнейшим окончанием дела о духоборцах и 

малаканах, об убийстве духоборца Безина. 19 августа – 17 ноября 1838 г. 

56. Спр. 665. По рапорту мелитопольского стряпчего о принявшей православную веру 

татарке Менглаве. 15 ноября – 31 декабря 1848 г. 

57. Спр. 1007. По рапорту Мелитопольского уездного стряпчего о государственных 

крестьянах Яркине, Переверзеве совратившихся с православия в скопческую ересь. 10-

13 мая 1854 г. 

58. Спр. 1715. Материалы о малоканах, находящихся в тюрьме г. Бердянска за 

распространение сектантства. 12 апреля – 12 мая 1865 г.  

59. Спр. 1818. Рапорт бердянского уездного стряпчего о высылке в Сибирь 6-ти человек за 

распространение секты прыгунов. 11-21 февраля 1866 г. 

60. Спр. 1882. По предписанию департамента Министерства Юстиции о доставке сведений 

по делу наследства раскольников (имеются рапорты секретарей уездных судов). 4 

февраля – 8 марта 1867 г. 

61. Спр. 2021. Протоколы Бердянского полицейского управления, Московской 

пересыльной тюрьмы и др. по делам распространения скопчества. 14 ноября – 2 

декабря 1873 г.  

Ф. 15. Таврическая губернская палата уголовного суда, г. Симферополь, 

Таврической губернии. 

Оп. 1. 
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62. Спр. 21. По обвинению духоборцев слободы Богдановка Мелитопольского уезда 

С. Зибарева и Я. Сачкова в ограблении преступника-ногайца М. Мусаева. 28 сентября 

1815 – 23 марта 1816 гг.  

63. Спр. 274. О бродяге А. Петрове, задержанном с фальшивым паспортом; о молоканах 

слободы Нововасильевка Мелитопольского уезда, обвиняемых в укрывательстве 

беглых людей и пр. 25 июня 1825 – 30 июня 1827 гг. 

64. Спр. 278. О нападении неизвестными ногайцами на дом меннонита колонии 

Шардау г. Герцина и причинении его семейству побоев. 2 сентября 1825 – 1 апреля 

1826 гг. 

65. Спр. 344. По заявлению молочанского Меннонитского окружного приказа о 

подозреваемых в убийстве и ограблении пятерых меннонитов евреев г. Гамольского, 

Ш. Штрейхера, Т. Бухбиндера и Л. Браилевского. 11 апреля 1826 – 20 января 1827 гг. 

66. Спр. 359. О молоканах с. Астраханка Мелитопольского уезда А. Локтионове и 

Р. Сидорове, задержанных с фальшивой серебряной монетой. 7 января – 10 октября 

1829 г. 

67. Спр. 365. По обвинению выборного с. Тимошовка Мелитопольского уезда 

Д. Борисенко, сотского М. Ситникова и писаря О. Левицкого допустивших 

деятельность секты скопцов в доме поселянина В. Воловича. 27 октября 1829 – 18 

января 1834 гг. 

68. Спр. 404. Экстракт из дела о действующей в доме поселянина В. Воловича секте 

скопцов. Без дат.  

69. Спр. 416. По обвинению духоборца И. Захарова в сокрытии убийства мещанина г. 

Моршанска Тамбовской губернии Д. Лоскутова и духоборца Е. Макеева; о заговоре 

духоборцев к убийству перешедших в православие единоверцев. 22 апреля 1829 – 11 

сентября 1840 гг. 

70. Спр. 547. О разных преступлениях, совершенных в духоборческих и молоканских 

поселениях Мелитопольского уезда. 17 августа – 14 ноября 1837 г. 

71. Спр. 562. О поселянке д. Малой Знаменки Мелитопольского уезда В. Воронцовой, 

С. Тарасовой, А. Афанасьевой и мещанке г. Ногайска К. Манухиной вступившей в 

секту скопцов. 1 февраля 1838 – 27 мая 1842 гг. 
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72. Спр. 566. По обвинению поселян с. Ново-Васильевки Мелитопольского уезда Симона и 

Прасковью Дементьевых семейства Жимаевых и Решетниковых в принадлежности к 

секте молокан. 8 августа 1838 – 6 марта 1843 гг. 

73. Спр. 588. По обвинению жителя с. Ново-Спасского Бердянского уезда крестьянина 

Е. Подковырова в оскорблении христианской веры. 7 июня 1840 – 23 января 1843 гг. 

74. Спр. 591. По обвинению 3-ей гильдии купцов г. Бердянска К. Безсонова, А. Антонова и 

др. в отречении от православной веры. 24 июня 1840 – 22 ноября 1843 гг. 

75. Спр. 718. По обвинению крестьян с. Ново-Васильевки Бердянского уезда К. Жмаева, 

Т. Колодина и других в привлечении в молоканскую секту незаконно проживающих у 

них крестьянина Орловской губернии Кромского уезда Д. Григорьева. 29 ноября 1848 – 

31 марта 1854 гг. 

76. Спр. 749. По обвинению крестьян сел Потаповка и Большой Токмак Бердянского уезда 

в принадлежности к секте скопцов. 22 декабря 1849 – 25 октября 1852 гг. 

77. Спр. 764. По обвинению крестьян Мелитопольского уезда 28 человек в оскоплении; о 

действующей в с. Михайловка Мелитопольского уезда секте скопцов. 13 декабря 1848 

– 12 марта 1854 гг. 

78. Спр. 810. По обвинению крестьянина с. Поповки Бердянского уезда В. Пасюка в 

распространении слухов о своей «смерти и воскрешении». 23 мая 1854 – 25 июля 

1860 гг. 

79. Спр. 843. По обвинению 3-й гильдии купца г. Бердянска М. Бычкова в вовлечении 

своего сына с семьей в беспоповскую секту. 16 июня 1855 – 5 апреля 1869 гг. 

80. Спр. 847. По обвинению крестьянина с. Новоспасское Бердянского уезда П. Дьячкова с 

семьей в отступлении из православной веры в секту молокан. 19 января 1857 – 7 марта 

1867 гг.  

81. Спр. 860. По обвинению колониста немецкой колонии Молочная Мелитопольского 

уезда М.Я. Каммерера в крещении своей новорожденной дочери Акулины по обряду 

Лютеранской церкви под именем Каролина. 5 декабря 1860 – 22 ноября 1863 гг.  

82. Спр. 883. По обвинению государственного крестьянина Коломенского уезда 

Московской губернии М.М. Назарова в совращении из православия семьи 

купца г. Бердянска г. Миронова. 12 мая 1862 – 1 июля 1868 гг. 
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83. Спр. 900. По обвинению крестьянина с. Ново-Васильевка Бердянского уезда в 

отступлении их православия в магометанскую веру. 2 января 1863 – 13 мая 1866 гг. 

84. Спр. 919. По обвинению мещанки г. Бердянска Д. Григоровой в оскорблении 

православной веры. 30 октября 1863 – 5 июля 1865 гг. 

85. Спр. 930. О крестьянке с. Веселое Мелитопольского уезда Т. Ревтовой обвиняющейся в 

ложном именовании себя молоканкою, вторично крещенной и вышедшей замуж за 

второго мужа при жизни первого. 14 апреля 1863 – 12 марта 1866 гг. 

86. Спр. 931. По обвинению крестьянина дер. Большой Токмак Бердянского уезда 

К. Красули в отступлении из православной веры в секту молокан и порицании икон. 9 

ноября 1865 – 18 марта 1868 гг. 

87. Спр. 934. По обвинению крестьянина слободы Астраханка Бердянского уезда 

С. Соседова в изготовлении фальшивых кредитных билетов и в принадлежности его к 

секте прыгунов. 6 февраля 1865 – 15 мая 1868 гг.  

88. Спр. 938. Приговор суда по делу о секте скопцов Мелитопольского и Бердянского 

уездов; список членов секты, ознакомленной с приговором. 24 февраля 1866 г.  

89. Спр. 942. По обвинению крестьян г. Мелитополя Е. Бутенко, И. Бутенко, А. Драчука, 

Д. Босого, П. Маковецкого с семьями в отступлении из православия в секту молокан. 4 

марта 1868 – 31 января 1869 гг.  

90. Спр. 1420. По обвинению бывшего выборного Мелитопольского уезда Е. Панченко и 

писаря Е. Дубовина в допущении на службу к евреям лиц христианского 

вероисповедания. 5 декабря 1825 – 24 мая 1826 гг. 

91. Спр. 1422. О распространении секты скопцов в Бердянском и Мелитопольском уездах. 

20 сентября 1868 – 16 февраля 1883 гг. 

Ф. 26. Канцелярия Таврического губернатора. 

Оп. 2. 

92. Спр. 192. О государственных крестьянах города Мелитополя, совратившихся из 

православия в малаканскую секту. 8 мая 1866 – 11 июля 1868 гг. 

93. Спр. 333. По ходатайству Мелитопольских государственных крестьян Босова, 

Бутенковых, Маковецкого, Драчукова о разрешении им с семействами состоять в 

малаканской секте. 1 февраля – 14 мая 1868 г.  
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94. Спр. 422. О государственных крестьянах с. Большого Токмака Емельяне и Иване 

Луцике арестованных за оскопление себя. 30 марта – 2 августа 1869 г.  

95. Спр. 779. О совращении жены жителя Бердянскаго уезда Варвары Болотиной 

последователями ереси прыгунов. 23 июля 1874 – 16 января 1875 гг.  

96. Спр. 824. Об открытии в Мелитопольском уезде скопческой секты. 5-13 ноября 1875 г.  

97. Спр. 1515. О Грышко, Горобцове и Алексееве, возбуждавших Бердянское мещанское 

общество к еврейским беспорядкам. 19 апреля – 27 декабря 1882 г.  

98. Спр. 1593. О приезде в Бердянский уезд Пашкова (последователя учения Радштока) и о 

приемниках его в Мелитопольском уезде, особенно крестьянами Николаем, Исидором 

Шкварцовыми. 27 мая 1882 – 21 октября 1883 гг.  

99. Спр. 1690. О распоряжении преследования штундистов. 26 мая – 10 августа 1883 г.  

100. Спр. 1706. О восстании крестьян против евреев в селении Черниговке. 26 апреля – 

30 мая 1884 г. 

101. Спр. 1824. О противодействии и неповиновении властям еврейским населением. 24 

декабря 1884 – 9 января 1885 гг. 

102. Спр. 1942. О стремлении менонитов Бердянского уезда к выезду в Америку без 

возврата под видом временной поездки за границу. 7 марта 31 октября 1884 гг. 

103. Спр. 1945. По донесению Бердянского исправника о совращении крестьян Артема и 

Павла Помазов из православия. 15 ноября 1884 – 19 января 1886 гг. 

104. Спр. 2091. О деятельности молокан, жителей Мелитопольского и Бердянского 

уездов Зиновия Даниловича Захарова, Петра Ильича Мамонтова и других, о посещении 

Захарова пропагандистом-молоканином графом А.П. Бобринским. 12 марта 1885 – 12 

ноября 1887 гг. 

105. Спр. 2093. О распространении пропагандой баптизма немцами Виллер и Иоганном 

Изак, проживающими в селе Айлаге Бердянского уезда. 1 апреля – 29 мая 1885 г. 

106. Спр. 2204. О принадлежности некоторых жителей с. Михайловки Мелитопольского 

уезда к секте шалопутов и скопцов. 2 июня – 6 сентября 1886 г. 

107. Спр. 2688. О присылке учебника лютеранской веры, переполненнаго кощунствами 

над православием. 27 сентября – 16 декабря 1889 гг. 
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108. Спр. 3139. О склонении иноверческих землевладельцев к непринуждению 

православных рабочих работать в праздничные дни. 12 ноября 1892 – 17 сентября 

1893 гг. 

Оп. 4. 

109. Спр. 219. Собирания сведений о месте нахождения старообрядческих молельнях и 

часовнях. 27 октября 1826 – 20 июля 1827 гг. 

110. Спр. 230. О старообрядческих часовнях и молельнях. 12 октября – 30 октября 

1826 г. 

111. Спр. 241. О предоставлении срочных ведомостей о старообрядцах и раскольниках. 

17 июня – 31 декабря 1827 г. 

112. Спр. 242. О воспрещении старообрядческим священникам отлучаться в уезды для 

исправлений треб. 9 августа – 28 ноября 1827 г. 

113. Спр. 253. О предоставлении сведений о поселенных в Мелитопольском уезде 

раскольниках. 10 – 27 января 1827 г. 

114. Спр. 259. О запрещении старообрядческим священникам отлучаться в другие 

уезды. 8 августа – 10 сентября 1827 г. 

115. Спр. 270. О представлении сведений о старообрядцах и раскольниках. 9 – 15 

декабря 1828 г. 

116. Спр. 299. Дело с постановлением о раскольниках. 20 февраля – 19 декабря 1829 г.  

117. Спр. 307. Выписка их постановления о раскольниках. 20 февраля 1829 г.  

118. Спр. 339. О посылке сведений, относящихся по вопросу о старообрядцах и 

раскольниках. 15 декабря 1830 – 15 января 1831 гг. 

119. Спр. 349. О раскольнической секте города Ногайска и о том, что там отсутствует 

священнослужитель. 19 сентября 1830 – 31 мая 1835 гг. 

120. Спр. 417. О принятии в мещане по городу Ногайску Леонова, объявившем себя 

духобором. 12 февраля 1832 – 19 июня 1834 гг. 

121. Спр. 419. Об открывшейся в Мелитопольском уезде секте скопцов. 12 мая 1832 – 19 

июня 1834 гг.  

122. Спр. 421. О мещанке Бессоновой, вступившей в старообрядческую секту города 

Ногайска. 12 мая – 13 сентября 1832 гг.  
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123. Спр. 424. О том, чтобы дела о выходящих из православной веры и о построении 

церквей разбирались вне очереди. 24 мая 1832 г. 

124. Спр. 445. О порядке представления приговоров Уголовных Палат о старообрядцах 

и раскольниках. 9 декабря 1833 г.  

125. Спр. 456. О мещанах Савинове, Половничи, которые объявили себя 

православными, а в последствии оказались малоканами. 12 апреля – 20 ноября 1833 г.   

126. Спр. 473. О малаканах содерживающих Духоборческую секту. 23 мая 1833 – 13 

января 1834 гг.  

127. Спр. 494. О предоставлении сведений о старообрядцах и раскольниках. 3 февраля – 

12 февраля 1834 г.  

128. Спр. 506. Об однодворцах Карташове, Сопине, мещанах города Ногайска, которые 

оказались безпоповцами. 5 марта 1834 – 19 апреля 1835 гг. 

129. Спр. 513. О правилах касающихся выборов на общественные должности 

раскольников. 5 мая 1834 г.  

130. Спр. 514. Об обрядах исполняемых Бердянскими раскольниками безпоповцами. 26 

июня – 31 октября 1834 г.  

131. Спр. 528. Отчет о старообрядцах и раскольниках разных сословий. 7 октября 1834 – 

7 февраля 1835 гг.  

132. Спр. 544. О предоставлении ведомостей о старообрядцах и раскольниках за 1834 

год.  30 января – 15 декабря 1835 г.  

133. Спр. 552. Относительно брака раскольников с правоверными и о предании суду 

совратителей раскола христианской веры. 17 – 31 апреля 1835 г.  

134. Спр. 567. О проявляющихся у раскольников беглых священнослужителей. 7-8 

февраля 1835 г.  

135. Спр. 580. О раскольниках переходящих в православие и возвратившихся из мест их 

поселений. 15 мая – 7 июня 1835 г.  

136. Спр. 583. О причислении раскольников к городским обществам. 22 июня – 10 

ноября 1835 г.  

137. Спр. 591. О браках раскольников с православными. 17 августа – 2 октября 1835 г.  
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138. Спр. 604. О розыске крестьянина Наумова Емельянова и девицу Емельянову для 

заключения в монастырь за отречение от православной веры. 14 декабря 1835 – 25 

февраля 1900 гг.  

139. Спр. 611.О браке старообрядца Безсонова с девицей православного исповедания 

Воробьевой. 24 декабря 1835 – 10 июня 1837 гг.  

140. Спр. 625. О порядке рассмотрения дел новокрещенных, уклонившихся от 

православия евреев и язычников. 25 апреля – 11 мая 1836 г.  

141. Спр. 642. О мерах к недопущению развития секты скопцов. 21 апреля – 24 мая 

1836 г.  

142. Спр. 657. О старообрядцах и раскольниках разных сект по Таврической губернии. 6 

ноября 1836 – 2 февраля 1837 гг.  

143. Спр. 682.О женах и детях малакан принявших православную веру. 10-25 февраля 

1837 г.  

144. Спр. 686. О принятии мер к недопущению распространения секты малакан. 10 – 30 

апреля 1837 г.  

145. Спр. 785. О предоставлении именных списков на молокан и духоборцев. 4 декабря 

1839 – 10 февраля 1841 гг.  

146. Спр. 881. О малаканских семействах Мелитопольского уезда, перешедших в 

православие. 24 августа – 6 ноября 1842 г.  

147. Спр. 895. Об официальном именовании раскольничьих молитвенных домов 

часовнями. 1 декабря 1842 – 27 апреля 1844 гг.  

148. Спр. 899. О малаканах и духоборцах. 6-15 июня 1842 г.  

149. Спр. 922. Следствие о секте скопцов в городе Бердянске. 14 мая 1843 – 3 ноября 

1851 гг.  

150. Спр. 977. О прекращении раскольничьих дел, кои изъявили желание перейти в 

православие. 27 апреля – 8 июля 1844 г.  

151. Спр. 989. О предоставлении сведений о пребывающих в Бердянск иностранцах. 24 

апреля – 20 ноября 1844 г.  

152. Спр. 1023. О наблюдении за поведением некоего Лейфа, выкрещенного из евреев. 

19 июня 1845 – 17 июля 1846 гг.  
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153. Спр. 1041. О секте беспоповцев в Бердянске. 30 апреля – 16 мая 1846 гг.  

154. Спр. 1052. О проявлении фанатизма евреями. 14 сентября 1846 – 23 января 1847.  

155. Спр. 1058.О секте наподобие скопцов в городе Бердянске. 3 декабря 1846 – 13 марта 

1854 гг.  

156. Спр. 1063.О предоставлении Царю сведений о раскольниках разных сект. 6 января – 

9 ноября 1847 г.  

157. Спр. 1284. О порядке внесения в ревизионные списки детей раскольников 

принявших православный обряд венчания. 9-17 января 1851 г.  

158. Спр. 1310. О появившейся в Мелитопольском уезде секты скопцов обоего пола. 21 

июля – 9 августа 1851 г.  

159. Спр. 1321.О молельне раскольников в доме купца Михайлова города Бердянска. 8 – 

22 декабря 1851 г.  

160. Спр. 1391. О предоставлении сведений о положении раскола в Таврической 

губернии. 24 октября 1853 – 11 февраля 1857 гг.  

161. Спр. 1440. О малакане Попове, который является главным предводителем и 

организатором малакан. 4 августа – 2 мая 1854 г.  

162. Спр. 1468.О раскольниках Таврической губернии. 10 марта 1855 – 3 апреля 1856 гг.  

163. Спр. 1504. О размещении раскольников безпоповской секты в колониях малакан. 22 

июня – 7 сентября 1855 г. 

Оп. 5. 

164. Спр. 2. О запрещении духовенству иностранного вероисповедания, проживающему 

в России, совращать людей в их веру или ходатайствовать за них о переходе в другую 

веру. 24 августа – 28 февраля 1827 г.  

165. Спр. 6. О разрешении попам, бежавшим к раскольникам, вернуться к православной 

вере. 8 мая – 17 августа 1835 г.  

166. Спр. 8. О причислении освобожденных арестантов из раскольников к сельским или 

городским обществам и о мерах к преграждению распространения секты молокан. 13 

января – 15 мая 1837 г.  

Ф. 27. Таврическое духовное правление. 

Оп. 1. 
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167. Спр. 906. По рапорту Мелитольского земского суда о высылке обратившегося в 

духоборца однодворца Гремякина с семьем в селение Рогачик. 5 августа – 8 ноября 

1807 г.  

Ф. 118. Таврическая духовная консистория.  

Оп. 1. 

168. Спр. 40. О совратившемся в беспоповскую секту государственном крестьянине 

Егоре Рыжикове, проживающем в городе Бердянске. 1 февраля – 7 июня 1861 г.  

169. Спр. 86. О совращении из православия в раскол мещанином Парамоном Гладким 

девицы дочери дьячка Таврической Епархии Мелитопольского уезда Шулькевич 

Александры. 18 сентября 1861 – 10 декабря 1863 гг.  

170. Спр. 116. Об увещевании совратившихся из православия в молоканскую секту 

крестьян Максима и Надежды Сизовых. 6 января – 19 апреля 1862 г. 

171. Спр. 137.О совратившихся из православия в раскол Бердянского купца Григория 

Миронова с семейством. 22 мая 1862 – 31 декабря 1870 гг.  

172. Спр. 158. О прибытии на жительство из Тамбовской губ Марианского уезда в дер. 

Астраханку Бердянского уезда временнообязанной крестьянки Феодосии 

Гречишниковой, распространяющей молоканскую ересь воскресенского толка. 2-19 

сентября 1862 г.  

173. Спр. 295. О семье Хитровых, совратившихся из православия в молоканство. 21 

декабря 1863 – 14 февраля 1865 гг.  

174. Спр. 301. По отношению начальника Таврической губернии о доставлении 

сведений о сектантах ногайских мещанах Циплухиных. 30 декабря 1863 – 24 ноября 

1865 гг.  

175. Спр. 316. О разрешении крестьянам с семьями вступить в молоканскую секту. 24 

января 1864 – 28 апреля 1879 гг.  

176. Спр. 404. Об открывшейся в Бердянском и Мелитопольском уездах скопческих 

сектах. 7 ноября 1864 – 28 апреля 1879 гг.  

177. Спр. 442. О совращении в молоканство православных с. Ново-Васильевка. 6 

февраля – 23 октября 1865 г.  

178. Спр. 475. Об открывшейся в с. Астраханке молоканской секте. 9-17 августа 1865 г.  
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179. Спр. 545. О совращении в молоканскую секту крестьян г. Мелитополя с семьями. 

24 мая 1866 – 11 декабря 1870 гг.  

180. Спр. 767. О выселении из уезда совратившихся из православия в молоканство 

мелитопольских крестьян Копичевых, Лиходедовых, Скрипки, Скороходовых. 19 

декабря1869 – 12 июня 1870 гг.  

181. Спр. 823. По ходатайству крестьян м. Благовещенска Мелитопольского уезда об 

удалении священника Орловского за неисполнение своих обязанностей. 2 октября 1870 

– 7 апреля 1871 гг.  

182. Спр. 851. О погребении бердянского купца Панова – раскольника поповской секты 

на старом православном кладбище в с. Нововасильевке. 15 февраля – 3 декабря 1871 г.  

183. Спр. 862. О кощунстве над православной верой и оскорблении иеромонаха 

Серафима молоканами Саламатиным и Ходоревым. 23 апреля 1871 – 6 мая 1872 гг.  

184. Спр. 880. О лицах православного исповедания проживающих у молокан. 28 августа 

1871 – 22 марта 1873 гг.  

185. Спр. 893. О большетокмакском государственном крестьянине Юрченко, 

совратившемся в шалапутскую секту. 10 января 1872 – 29 февраля 1874 гг.  

186. Спр. 916. О совращении в молоканство и повенчании по молоканскому обряду с 

молоканином крестьянки Абраимовой. 1 мая 1872 – 12 марта 1874 гг.  

187. Спр. 975. Об обнаружении в селениях Мелитопольского уезда приемников 

скопческой секты. 17 января 1873 – 8 февраля 1879 гг.  

188. Спр. 990. О совращении из православия в молоканство крестьян с. Константиновки 

Бердянского уезда Жовновича с женой и Винниченко. 19 марта 1873 – 7 мая 1874 гг.  

189. Спр. 1065. О браке молоканина Сергеева из с. Ново-Васильевки с православной 

крестьянкой Поповой из Тамбовской губернии. 12 февраля 1874 – 27 мая 1876 гг.  

190. Спр. 1068. О принадлежности некоторых крестьян с. Богдановки Мелитопольского 

уезда скопческой секты. 11 марта 1874 – 16 апреля 1879 гг.  

191. Спр. 1076. Об отобрании у содержащейся в Бердянском тюремном замке 

совратившейся в молоканство крестьянки Жевнович детей православного исповедания. 

28 мая 1874 – 23 июня 1875 гг.  
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192. Спр. 1082. О проживающих в Новоспасском крестьянах, объявивших себя 

молоканами. 6 июня 1874 – 28 октября 1876 гг.  

193. Спр. 1098. О проживающих в м. Токмаке семьях старообрядцев не признающих 

православие. 2 – 26 ноября 1874 г.  

194. Спр. 1143. О вступлении бердянского мещанина Курдинова с молоканкой 

Черновой в брак. 27 марта – 25 октября 1876 г.  

195. Спр. 1172. О крестьянах с. Нововасильевки и Астраханки Бердянского уезда 

обвиняемых в создании публичных молелен. 14 марта 1877 – 8 июня 1879 гг.  

196. Спр. 1175. Об уголовном преследовании совратившихся в молоканскую секту 

обнаруженную в с. Новоспасское Бердянского уезда. 30 марта 1877 – 30 июля 1881 гг.  

197. Спр. 1203. О совратившейся из молоканства в секту прыгунов жены крестьянина 

Пагимо из с. Астраханки. 26 октября – 5 ноября 1877 г.  

198. Спр. 1469. О доставлении сведений о совратившихся из православия в разные 

ереси. 11 – 22 января 1879 г.  

199. Спр. 1485. Об отступлении от веры и постановлении церкви об отлучении жены 

мирового судьи Мелитопольского уезда Вернер. 12 сентября 1879 – 17 марта 1882 гг.  

200. Спр. 1488. Об обнаруженной в молоканском селении Астраханке секте прыгунов. 

26 июня 1879 – 8 апреля 1880 гг.  

201. Спр. 1599а. О донесении обер-прокурору Синода сведений о состоянии раскола в 

Таврической епархии. 29 октября 1880 – 26 января 1881 гг.  

202. Спр. 1708. По заявлению ногайского мещанина Евсюкова о богохульстве еврея 

Абуховскаго против святости тайн православной церкви. 27 сентября – 3 декабря 

1882 г.  

203. Спр. 1711. По мерам искоренения учения штундистов. 4-7 октября 1882 г.  

204. Спр. 1712. О проявлении среди молокан с. Астраханки баптистов. 21-27 мая 1882 г.  

205. Спр. 1713. По рапорту священника с. Богдановки Козицкого о распространении 

молоканами и немцами-анабаптистами среди православных крестьян своих учений. 13 

мая 1882 – 23 декабря 1885 г.  
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206. Спр. 1743. О разъяснении мнения Государственного совета по вопросу дарования 

раскольникам гражданских прав и возможности отправления духовных треб. 5-6 

сентября 1882 г.  

207. Спр. 1820. По жалобе крестьян с. Большого Токмака Самусенко и Щербины на 

дьякона Коваленко, обвиняемого в пьянстве и в вымогательстве платы за требы. 15 

октября 1884 – 6 сентября 1885 гг.  

208. Спр. 1871. По жалобе крестьянина с. Воскресенки Бердянского уезда Левченко на 

священника Абненского как безнравственного, не справившегося с обязанностями по 

приходу и растратившего церковные деньги. 20 ноября 1885 – 28 мая 1886 гг.  

209. Спр. 1917. О самовольном собрании у священника Дементьева скопцов. 31 декабря 

1886 – 13 марта 1889 гг.  

210. Спр. 1989. Об обстоятельствах пребывания графа Бобринского не хуторе 

молоканина Захарова с целью совершения там молоканского богослужения. 27 ноября 

– 7 декабря 1887 г.  

211. Спр. 2039. По вопросу о порядке направления дел о браках православных с 

раскольниками. 7 марта 1888 г.  

212. Спр. 2081. О противозаконных действиях раскольников по перестройке 

раскольничьих молитвенных домов. 12-19 сентября 1889 г.  

213. Спр. 2192. Об отступившем от православной веры в секту баптистов крестьянине 

с. Тимошевки Шалухине, о непризнании им святых икон, о собраниях организуемых 

штундистами. 25 января – 10 февраля 1892 г.  

214. Спр. 2194. О порицании таинства причащения отступивших из православия в 

баптизм, крестьянином с. Тимошевки Переверзевым. 26 марта – 4 сентября 1892 г.  

215. Спр. 2195. О совращении в штундизм крестьян с. Нижняго-Рогачика. 22 января – 10 

июля 1892 г.  

216. Спр. 2197. О переходе в секту штундистов крестьян с. Богдановки. 17 февраля – 21 

марта 1892 г.  

217. Спр. 2255. О вступлении в брак по молоканскому обряду новоспасского 

молоканина Завьялова с православной крестьянкой Порошиной. 6-16 апреля 1893 г.  
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218. Спр. 2323. О принуждении молоканами православных рабочих работать в 

праздничные дни. 3 октября 1894 – 17 февраля 1895 гг.  

219. Спр. 2381. О кощунстве молоканина крестьянина П. Попова над иконами. 9 декабря 

1895 – 23 мая 1896 гг.  

220. Спр. 2382. О совращении из православия в штундизм запасного рядового из 

крестьян И. Строкина. 31 октября 1895 – 17 апреля 1896 гг.  

221. Спр. 2384. О доставлении справок чиновнику особых поручений по сектантским 

делам при господине Обер-прокуроре Св. Синода В. Скворцову о состоянии 

сектантства в Таврической епархии. 24 октября – 18 ноября 1895 г.  

222. Спр. 2389-130. О желании молоканки с. Ново-Васильевки А. Вихляевой с детьми 

присоединиться к православию. 17 ноября 1895 – 22 января 1897 г.  

223. Спр. 2390-124. По донесению таврического епархиального миссионера, священника 

П. Тихвинского о разделении молоканам и штудистам учения в с.с. Астраханке и Ново-

Васильевке и о принадлежности сельских властей этих сел к этим сектам. 4 ноября 1895 

– 20 июля 1896 гг. 

224. Спр. 2412-26. По ходатайству Таврического епархиального миссионерского 

комитета об отобрании у штундиста с. Тимошевки крестьянина Разсолова детей второй 

его жены от первого мужа для передачи их на воспитание православным опекунам. 23 

февраля 1896 – 23 декабря 1905 гг.  

225. Спр. 2434-46. О возбуждении и преследовании молокан баптистов и евангелистов 

за совершение ими в собраниях богослужения. 9 апреля – 23 мая 1896 г.  

226. Спр. 2459-95. О кощунстве над иконами совратившегося в штундизм Больше-

Лепатихского крестьянина М. Конаки. 5-14 августа 1896 г.  

227. Спр. 2464-41. О крестьянине с. Астраханки И. Кругове, совратившегося из 

православия в молоканство. 18 марта – 23 мая 1896 г.  

228. Спр. 2468-34. О распространении штундо-баптистами с. Тимошевки среди 

православных слуха о принадлежности императрицы Александры-Федоровны и князя 

Александра Михайловича к секте баптистов. 28 февраля – 9 апреля 1896 г.  

229. Спр. 2471-28. Об отступлении от православной веры в иудейство выкреста из 

евреев Бердянского мещанина Ф. Холомянского. 23 февраля 1896 – 24 мая 1897 гг.  
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230. Спр. 2473-27. По ходатайству Таврического епархиального миссионерного 

комитета о доведении до сведения Таврического губернатора о собрании баптистов с 

Тимошевки для молитв в доме Е. Меснанкина несмотря на запрет, о совращении 

крестьянки М. Савониной в баптизм крестьянином г. Переверзовым. 23 февраля – 31 

мая 1896 г.  

231. Спр. 2474-33. О распространении крестьянином с. Тимошевки баптистом С. 

Кузнецовым среди православных с. Тимошевки слухов о разрешении губернатором 

собраний баптистов. 28 февраля – 4 июня 1896 г.  

232. Спр. 2479-129. По жалобе крестьянина М. Кузнецова об учинении самоуправства 

некоторыми сектантами с. Астраханки при проезде через это село свадебного поезда А. 

Кузнецова. 27 – 30 июля 1896 г.  

233. Спр. 2481-144. По обвинениям земским начальником Бердянского уезда 

Воейковым в бездеятельности Ореховского окружного миссионерского комитета и 

священника Д. Дыбского, служащий причиной распространения в с. Петрово-Павловке 

штундо-баптизма. 2 – 20 декабря 1896 г.  

234. Спр. 2489-74. По обвинению крестьянина с. Астраханки баптиста Д. Смирнова в 

совращении в свою секту православных П. Омищева и С. Гоманова в порицании 

православной веры. 11 июня – 11 августа 1896 г.  

235. Спр. 2490-75. О немцах колонистах, которые заставляют работать в праздничные 

дни православных рабочих. 11 июня 1896 – 4 июня 1897 гг.  

236. Спр. 2602-129. О молоканке Цаюковой, принявшей православие и желающей 

вступить в брак с православным при существовании брака ее с молоканиным. 11 

сентября 1898 – 21 января 1899 гг.  

237. Спр. 2849. О вызывающем праздничном пении сектантов с. Ново-Васильевка при 

погребении пресвитера Попова. 8 ноября 1900 – 18 января 1905 гг.  

238. Спр. 2851. О распространении поселянином Дерксеном и Соломенко между 

крестьянами с. Юрьевка секты субботников. 26 мая 1900 – 17 сентября 1901 гг.  

239. Спр. 2856. О недозволении штундистской секте прикрываться изменением 

баптизма. 24 августа 1900 – 17 апреля 1905 гг.  
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240. Спр. 2876. Об утверждении окружного миссионерского комитета в Бердянском 

округе. 10 апреля 1901 г.  

241. Спр. 3110. О распространении сектантства в Большетокмакском округе. 30 сентября 

– 7 октября 1903 г.  

242. Спр. 3237.О переходе бердянского мещанина Н. Леина из православия в иудейскую 

веру. 18 февраля – 24 августа 1904 г.  

Ф. 315. Таврического духовного магометанского правления г. Симферополь, 

Таврическо губернии.  

Оп. 1. 

243. Спр. 868. Выписка из ревизии о лицах магометанского духовенства 

Мелитопольского уезда. 1850 г.  

244. Спр. 870. Выписка из ревизии о лицах магометанского духовенства Бердянского 

уезда. 1850 г.  

Ф. 377. Таврическая губернская чертежная Таврического губернского правления, г. 

Симферополь, Таврической губернии  

Оп. 5. 

245. Спр. 10.Укази Таврического губернского правления.  

Ф. 483. Прокурор Симферопольского окружного суда, г. Симферополь, 

Таврической губернии.  

Оп. 1. 

246. Спр. 6. О распространении скопчества в Мелитопольском, Бердянском уездах и 

других местностях, протоколы, постановления. Июль – 5 ноября 1873 г.  

247. Спр. 7. По обвинению лиц в распространении и принадлежности к секте скопцов. 

21 февраля – 13 июля 1873 г.  

248. Спр. 8. По обвинению в распространении и принадлежности к секте скопцов, о 

распространении скопчества в Мелитопольском, Бердянском уездах и др. местностях. 

25 июня – 12 августа 1873 г.  

249. Спр. 32. Циркулярные предписания Министерства Юстиции и прокурора судебной 

палаты о признании секты штундистов вредной. 26 января – 19 октября 1900 г.  

Державний архів Дніпропетровської області 
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Ф. 11. Канцелярия Катеринославского губернатора.  

Оп. 1. 

250. Спр. 44. О деятельности баптистского проповедника в Екатеринославском уезде 

(Виллере).  

251. Спр. 61. О Петре Дуплие обвиняемом в распространении учения секты шалопутов. 

1876 – 1877 гг.  

252. Спр. 105. О направлении священников-миссионеров для смягчения религиозного 

фанатизма греко-униатов, высланных за пределы Варшавского Генерал-

Губернаторства. 1881 г. 

253. Спр. 138. Сведения о лицах, состоящих под надзором полиции Екатеринославской 

губернии. 1885 г. 

254. Спр. 209. Циркуляры Екатеринославского губернатора. 1886 г. 

255. Спр. 287. Переписка губернатора, рапорты с мест. 1897 г. 

256. Спр. 454. Донесения Екатеринославского губернского жандармского управления. 

1905 г.  

257. Спр. 473. Воззвание к православным христианам антиеврейского содержания. 

1905 г.  

258. Спр. 487. О настраивании священником крестьян с. Николаевки Мариупольского 

уезда против евреев, живущих в с. Николаевке и желании выселить евреев за пределы 

села. 1905 г.  

259. Спр. 572. О освобождении всех греко-униатов от ссылки и надзора полиции с 

правом проживать где они пожелают, не исключая родины. 1905 г. 

Ф. 106. Екатеринославская духовная консистория. 

Оп. 1. 

260. Спр. 4. Указы и доклады Синода (1772-1810).  

261. Спр. 14. Указы Екатеринославской духовной консистории. 1793 г. 

262. Спр. 138. Указы Правительственного Синода. 1796 г.  

263. Спр. 297. Указы, доклады Правительственного Синода. 1797 г.  

264. Спр. 299. О соблюдении правил христианской церкви при крещении крымских 

татар. 1830 г. 



220 

Ф. 134. Екатеринославская контора иноземных поселенцев Южного края России 

(1781-1857). 

Оп. 1. 

265. Спр. 219. О строительстве церквей в колониях Новороссийского края за 1808 год. 

266. Спр. 505. Выписка из Журнала регистрации дел, рассмотренных конторою о 

постройке в Молочанских колониях молитвенного дома. 

267. Спр. 521. О рассмотрении жалобы о самовольном захвате духоборцами земельных 

участков принадлежащих молочанским колонистам и меннонитам. 1817 г.  

268. Спр. 574. Переписка с попечительным комитетом о постройке лютеранской церкви 

в Молочанских колониях. 1819 – 1821 гг. 

269. Спр. 575. Переписка с Попечительным комитетом о добровольных пожертвованиях 

колонистов и менонистов на сооружение церквей и молитвенных домов. 1819 г. 

270. Спр. 615. О разрешении перехода менонистов в лютеранское вероисповедание. 

1819 г. 

271. Спр. 806. Сведения о евреях-колонистах принявших христианское 

вероисповедание. 1826 г. 

272. Спр. 834. Рапорты смотрителя еврейских колоний о колонистах, принявших 

христианское вероисповедание. 1827 г. 

273. Спр. 937. Ведомости о колонистах Мариупольского и Бердянского округов с 

указанием их вероисповедания. 1833 г. 

Державний архів Донецької області 

Ф. 69. Благочинный 3 округа церквей Бахмутского уезда Екатеринославской 

епархии. 

Оп. 1. 

274. Спр. 51. Указ Екатеринославской духовной консистории об отобрании у всех лиц и 

учреждений книг, заключающих в себе что-либо против веры и догмата церкви. 22 

февраля 1825 г.  

275. Спр. 64. Указ духовной консистории о сообщении сведений о лицах, 

уклоняющихся от православной церкви. 8 декабря 1835 г.  
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276. Спр. 70. Указ духовной Консистории об отношении православной церкви к 

раскольникам, крещении детей раскольников. Февраль 1836 г.  

277. Спр. 108. Подписка подателей о воспитании детей в православной вере. 21 января – 

4 октября 1848 г.  

278. Спр. 177. Указы Екатеринославской духовной консистории о присоединении 

раскольников к православной церкви. 14 января 1859 г.  

279. Спр. 196. Указ Екатеринославской духовной консистории о предоставлении 

подробных сведений о перемещении в христианскую религию из другой. 8 марта 

1863 г.  

280. Спр. 207. Указ Екатеринославской духовной консистории о подданстве лиц, 

вступивших в брак с иностранцами, проповеди среди раскольников. 1865 г. 

281. Спр. 237. Указ Екатеринославской духовной консистории о сборе пожертвований 

на распространение православия среди язычников. 1871 г.  

282. Спр. 285. Указ Екатеринославской духовной консистории о усилении церковного 

наставления для православного народа в вере и благонравии. 1890 г.  

283. Спр. 297. Указ Екатеринославской духовной консистории о мерах предупреждения 

дальнейшего развития сектантства. 1896 г.  

284. Спр. 315. Подписки родителей о воспитании детей в православной вере. 1904 г.  

Ф. 206. Ильинская церковь Екатеринославской духовной консистории, с. Ильинка 

Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  

286. Спр. 1. 

Ф. 208. Николаевская церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с. Никольское. 

Оп. 1.  

287. Спр. 1. 

Ф. 209. Федоро-Стратилатовская церковь Екатеринославской духовной 

консистории Мариупольского уезда с.Малая Янисоль. 

Оп. 1.  

288. Спр. 1. 
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Ф. 210. Константино-Еленовская церковь Екатеринославской духовной 

консистории, с. Чердакли Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  

289. Спр. 1. 

Ф. 211. Синагога г. Мариуполь. 

Оп. 1.  

290. Спр. 1. 

Ф. 212. Марии-Магдалиновская церковь г. Мариуполя. 

Оп. 1.  

291. Спр. 1. 

Ф. 213. Успенская церковь г.Мариуполь. 

Оп. 1.  

292. Спр. 1. 

Ф. 214. Церковь Рождества Богородичная г.Мариуполь. 

Оп. 1.  

293. Спр. 6. 

Ф. 215. Соборная Харлампиевская церковь г. Мариуполя. 

Оп. 1.  

294. Спр. 1. 

Ф. 217. Успенская церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с.Старый Крым. 

Оп. 1.  

295. Спр. 1. 

Ф. 224. Петро-Павловская  Апостольская церковь Екатеринославской духовной 

консистории Мариупольского уезда с. Апостоловки. 

Оп. 1.  

296. Спр. 1. 

Ф. 229. Богословская церковь Екатеринославской духовной консистории 

с.Ивановка Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  
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297. Спр. 1. 

Ф. 273. Церковь «Всех святых» Екатеринославской духовной консистории, с. 

Всесвятское Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  

298. Спр. 1. 

Ф. 277. Александро-Невская церковь  Екатеринославской духовной консистории 

с.Алексеевки Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  

299. Спр. 1. 

Ф. 279. Крестовоздвиженская церковь Екатеринославской духовной консистории 

с.Крестовки Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  

300. Спр. 1. 

Ф. 280. Благовещенская церковь Екатеринославской духовной консистории, с. 

Благодатное Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  

301. Спр. 1. 

Ф. 281. Вознесенская церковь Екатеринославской духовной консистории 

с.Богословки Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  

302. Спр. 1. 

Ф. 285. Воскресенкая церковь Екатеринославской духовной консистории, с. Ново-

Игнатьевка Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  

303. Спр. 1. 

Ф. 287. Преображенская церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с.Платоновки. 

Оп. 1.  

304. Спр. 1. 
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Ф. 288. Архангело-Михайловская церковь Екатеринославской духовной 

консистории с. Владимировки, Мариупольского уезда 

Оп. 1.  

305. Спр. 1. 

Ф. 289. Рождество-Богородицкая церковь Екатеринославской духовной 

консистории Мариупольского уезда с. Петровского. 

Оп. 1.  

306. Спр. 1. 

Ф. 291. Святодуховский молитвенный дом Екатеринославской духовной 

консистории Мариупольского уезда с. Карловки. 

Оп. 1.  

307. Спр. 1. 

Ф. 293. Всех святых церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с.Всесвятское. 

Оп. 1.  

308. Спр. 1. 

Ф. 300. Архангело-Михайловская церковь Екатеринославской духовной 

консистории с. Дмитриевка, Мариупольского уезда 

Оп. 1.  

309. Спр. 1. 

Ф. 302. Святотроицкая церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с. Зачатьевки. 

Оп. 1.  

310. Спр. 1. 

Ф. 304. Архангело-Михайловская церковь села Архангельского Мариупольского 

уезда благочиния первого округа 

Оп. 1.  

311. Спр. 1. 
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Ф. 359. Вознесенская церковь Екатеринославской духовной консистории с.Новая 

Карань, Мариупольского уезда Миусского округа, с 1887 г. – Таганрогского округа 

области войска Донского. 

Оп. 1.  

312. Спр. 3. 

Ф. 362. Гринтальская римско-католическая церковь с. Гринталь Мариупольского 

уезда Таганрогского округа, области Войска Донского. 

Оп. 1.  

313. Спр. 1. 

Ф. 363. Пророко-Ильинская церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда Миусского округа, с 1887 г. – Таганрогского округа области войска 

Донского с.Чермалык. 

Оп. 1.  

314. Спр. 1. 

Ф. 364. Константино-Еленовская церковь Екатеринославской духовной 

консистории Мариупольского уезда Миусского округа, с 1887 г. – Таганрогского округа 

области войска Донского. 

Оп. 1.  

315. Спр. 1. 

Ф. 365. Казанская церковь Донской духовной консистории с. Кузнецово-

Михайловка Мариупольского уезда Мариупольского уезда Миусского округа, с 1887 г. – 

Таганрогского округа области войска Донского. 

Оп. 1.  

316. Спр. 1. 

Ф. 371. Николаевская церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда поселка завода «Русский Провиданс». 

Оп. 1.  

317. Спр. 1. 

Ф. 377. Архангело-Михайловская церковь Екатеринославской духовной 

консистории с. Михайловка, Мариупольского уезда. 
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Оп. 1.  

318. Спр. 1. 

Ф. 379. Александро-Невская церковь с.Александровки Екатеринославской 

духовной консистории, Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  

319. Спр. 1. 

Ф. 380. Успенская церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с.Богоявленка 5-го благочинного округа. 

Оп. 1.  

320. Спр. 1. 

Ф. 381. Святодуховская церковь  Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с. Максимилиановки. 

Оп. 1.  

321. Спр. 1. 

Ф. 382. Николаевская церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с. Елизаветовки. 

Оп. 1.  

322. Спр. 1. 

Ф. 384. Петро-Павловская  церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с. Павловки. 

Оп. 1.  

323. Спр. 1. 

Ф. 385. Покровская церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с. Екатериновка  5-го благочинного округа. 

Оп. 1.  

324. Спр. 1. 

Ф. 393. Кладбищенская церковь Екатеринославской духовной консистории, г. 

Мариуполя Мариупольского уезда, Екатеринославской губернии. 

Оп. 1.  

325. Спр. 1. 



227 

Ф. 412. Петропавловская церковь Мариупольского городского благочиния 

Екатеринославской духовной консистории посилкового завода Никополь-Мариупольского 

горного общества. 

Оп. 1.  

326. Спр. 1. 

Ф. 415. Георгиевская церковь Екатеринославской духовной консистории, с. Бешево 

Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  

327. Спр. 1. 

Ф. 416. Федоро-Стратилатовская церковь Екатеринославской духовной 

консистории Мариупольского уезда с.Константинополь. 

Оп. 1.  

328. Спр. 1. 

Ф. 417. Свято-троицкая церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с. Старый Кременчик. 

Оп. 1.  

329. Спр. 1. 

Ф. 418. Георгиевская церковь Екатеринославской духовной консистории, с. 

Новопетровка Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  

330. Спр. 1. 

Ф. 419. Успенская церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с. Улаклы. 

Оп. 1.  

331. Спр. 1. 

Ф. 420. Марининская церковь Екатеринославской духовной консистории  с. Комарь 

Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  

332. Спр. 1. 



228 

Ф. 421. Покровская церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с.Евгеновка. 

Оп. 1.  

333. Спр. 1. 

Ф. 422. Георгиевская церковь Екатеринославской духовной консистории, с. 

Большой Янисоль Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  

334. Спр. 1. 

Ф. 423. Преображенская церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с.Богатырь. 

Оп. 1.  

335. Спр. 1. 

Ф. 424. Покровская церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с.Майорское. 

Оп. 1.  

336. Спр. 1. 

Ф. 425. Андрее-Первозванская церковь с. Андреевка Мариупольского уезда. 

Оп. 1.  

337. Спр. 1. 

Ф. 426. Николаевская церковь Екатеринославской духовной консистории 

Мариупольского уезда с. Новая Каракуба. 

Оп. 1.  

338. Спр. 1. 

Державний архів Запорізької області 

Ф.55. Преображенська церква с. Мала Токмачка Бердянського повіту Таврійської 

губернії. 

Оп. 1. 

339. Спр. 1. 

Ф. 126. Стрітенська церква с. Мавросіївка Мелітопольського повіту Таврійської 

губернії. 
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Оп. 1. 

340. Спр. 1.  

Ф. 133. Миколаївська церква с. Мала Знам’янка Бердянського повіту Таврійської 

губернії. 

Оп. 1. 

341. Спр. 1.  

Ф. 135. Соборна Покровська церква м. Оріхів Олександрівського повіту 

Катеринославської губернії. 

Оп. 1. 

342. Спр. 1.  

Ф. 178 Преображенська церква с. Новоспасське Олександрівського повіту 

Катеринославської губернії. 

Оп. 1. 

343. Спр.1.  

Ф.237. Молитовний будинок м. Бердянськ того ж повіту Таврійської губернії. 

Оп. 1. 

344. Спр. 1.  

Ф. 239. Свято-Троїцька церква с. Берестове Адріївської волості Бердянського повіту 

Таврійської губернії. 

Оп. 1. 

345. Спр. 1.  

Ф. 242. Покровська церква с. Андріївка тієї ж волості Бердянського повіту 

Таврійської губернії. 

Оп. 1. 

346. Спр. 1.  

Ф. 243 Миколаївська церква с. Миколаївка Бердянського повіту Таврійської 

губерні. 

Оп. 1. 

347. Спр. 1.  
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Ф. 244. Миколаївська церква с. Білоцерківка Бердянського повіту Таврійської 

губернії. 

Оп. 1. 

348. Спр. 1.  

Ф. 245. Вознесенський собор м. Бердянськ того ж повіту Таврійської губернії. 

Оп. 1. 

349. Спр. 1. 
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Додатки 

Додаток А 

Мапа Північного Приазов’я на середину ХІХ ст.* 

 

* Складено на підставі: Список населенных мест по сведениям 1859 г. – Т. ХІІІ. Екатеринославская губерния с Таганрогским градоначальством. / 

ред. И. Вилсон. – СПб. : Издано центральным статистическим комитетом МВД, 1863. – 188 с.; Список населенных мест по сведениям 1864 г. – Т. 

XLI. Таврическая губерния. / ред. М. Раевский. – СПб. : Издано центральным статистическим комитетом МВД, 1865. – 200 с. 
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Додаток Б 

Таблиця 2.1 

Населення Північного Приазов’я на кінець ХІХ ст.* 

 

 Загальна кількість Чоловіки Жінки 

Особи обох 

статей 

% Осіб чоловічої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Осіб жіночої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Північне Приазов’я 943 013 100 481 701 51,08 461 312 48,92 

Бердянський повіт 

(разом з містами) 

304 718 32,31 155 097 50,90 149 621 49,10 

Маріупольський повіт 

(разом з містами) 

254 056 26,94 131 295 51,68 122 761 48,32 

Мелітопольський повіт 

(разом з містами) 

384 239 40,75 195 309 50,83 188 930 49,17 

М. Бердянськ 26 496 2,81 13 286 50,14 13 210 49,86 

М. Ногайськ 3 963 0,42 1 962 49,51 2 001 50,49 

М. Оріхів 5 996 0,64 2 995 49,95 3 001 50,05 

М. Маріуполь 31 116 3,30 17 095 54,94 14 021 45,06 

М. Мелітополь 15 489 1,64 8 004 51,68 7 485 48,32 

 

* Складено на підставі: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. комитета МВД, 1904. – 

Т. ХІІІ : Екатеринославская губернія. – 254 с. ; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. 

комитета МВД, 1904. – Т. ХLІ : Таврическая губернія. – 344 с. 
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Додаток В 

Таблиця 2.2. 

Конфесійний склад населення на 1897 рік: порівняльний аналіз* 

 Імперська Росія Європейська Росія Південна Україна Північне Приазов’я 

Осіб обох 

статей 

% від 

загальної 

кількості 

населення 

імперії 

Осіб обох 

статей 

% від 

загальної 

кількості 

населення 

регіону 

Осіб обох 

статей 

% від 

загальної 

кількості 

населення 

регіону 

Осіб обох 

статей 

% від 

загальної 

кількості 

населення 

підрегіону 

Православні та 

єдиновірці 

87 123 604 69,35 76 344 717 81,71 5 163 899 82,00 822 312 87,20 

Старовіри 2 204 596 1,75 902 361 1,88 51 171 0,81 12 332 1,31 

Вірмено-григоріани 1 179 241 0,94 47 884 0,05 10 154 0,16 576 0,06 

Вірмено-католики 38 840 0,03 2 235 0,00 1 308 0,02 29 0,00 

Римо-католики 11 467 994 9,13 4 341 930 4,65 156 774 2,49 18 460 1,96 

Лютерани 3 572 653 2,84 3 079 276 3,30 138 741 2,20 28 292 3,05 

Реформатори 85 400 0,07 77 321 0,08 5 408 0,09 138 0,01 

Баптисти 38 139 0,03 31 193 0,03 6 674 0,11 332 0,04 

Меноніти 65 564 0,05 63 511 0,07 54 816 0,87 21 742 2,31 

Англікани 4 183 0,00 3 885 0,00 319 0,00 21 0,00 

Решта християн 3 952 0,00 2 121 0,00 214 0,00 2 0,00 

Караїми 12 894 0,01 12 292 0,01 8 533 0,14 778 0,08 

Іудеї 5 215 805 4,15 5 731 721 4,06 501 750 7,97 36 376 3,86 

Магометани 13 906 972 11,07 3 572 617 3,82 195 257 3,10 1 617 0,17 

Буддисти та 

ламаїсти 

433 854 0,35 170 005 0,18 31 0,00 1 0,00 

Решта нехристиян 285 321 0,23 149 568 0,16 27 0,00 0 0,00 

Загальна кількість 

населення 

125 640 021 100 93 442 864 100 6 295 076 100 943 013 100 

* Складено на підставі: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. комитета МВД, 1904. – 

Т. ХІІІ : Екатеринославская губернія. – 254 с. ; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. 

комитета МВД, 1904. – Т. ХLІ : Таврическая губернія. – 344 с. 
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Додаток Д 

Таблиця 2.3.  

Конфесійний склад населення на 1897 рік: порівняльний аналіз* 

 Катеринославська губернія Таврійська губернія Північне Приазов’я 

Осіб обох статей % від загальної 

кількості 

населення 

губернії 

Осіб обох статей % від загальної 

кількості 

населення 

губернії 

Осіб обох статей % від загальної 

кількості 

населення 

підрегіону 

Православні та 

єдиновірці 

1 903 264 90,05 1 069 556 73,88 822 312 87,2 

Старовіри 9 393 0,44 13 724 0,95 12 332 1,31 

Вірмено-григоріани 448 0,02 7 494 0,52 576 0,06 

Вірмено-католики 24 0,00 1 206 0,08 29 0,00 

Римо-католики 32 154 1,52 29 393 2,03 18 460 1,96 

Лютерани 39 530 1,87 42 654 2,95 28 292 3,05 

Реформатори 157 0,00 241 0,02 138 0,01 

Баптисти 1 150 0,05 109 0,00 332 0,04 

Меноніти 23 922 1,13 25 508 1,76 21 742 2,31 

Англікани 46 0,00 110 0,00 21 0,00 

Решта християн 26 0,00 69 0,00 2 0,00 

Караїми 359 0,02 6 166 0,43 778 0,08 

Іудеї 101 088 4,78 60 752 4,20 36 376 3,86 

Магометани 2 090 0,10 190 800 13,18 1 617 0,17 

Буддисти та 

ламаїсти 

7 0,00 0 0,00 1 0,00 

Решта нехристиян 16 0,00 8 0,00 0 0,00 

Загальна кількість 

населення 

2 113 674 100 1 447 790 100 943 013 100 

* Складено на підставі: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. комитета МВД, 1904. – 

Т. ХІІІ : Екатеринославская губернія. – 254 с. ; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. 

комитета МВД, 1904. – Т. ХLІ : Таврическая губернія. – 344 с. 
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Додаток Е* 

Діаграма 2.3 

Конфесійна структура населення Північного Приазов’я 

Православні та 
єдиновірці
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Діаграма 2.4 

Етнічна структура населення Північного Приазов’я 

Українці
54%Руські

23%

Німецькомовні 
поселенці

7%

Греки
4%

Євреї
4%

Болгари
3%

Татари
2% Інші

3%

 

 

* Складено на підставі: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – 

СПб. : Изд. центр. стат. комитета МВД, 1904. – Т. ХІІІ : Екатеринославская губернія. – 254 с. ; 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. 

комитета МВД, 1904. – Т. ХLІ : Таврическая губернія. – 344 с. 
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Додаток Ж* 

Діаграма 2.5 

Конфесійний склад населення Бердянського повіту 

Православні та 
єдиновірці
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Діаграма 2.6 

Конфесійний склад населення Маріупольського повіту 

Православні та 
єдиновірці

88%
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ті, що ухиляються 
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Діаграма 2.7 

Конфесійний склад населення Мелітопольського повіту 

Православні та 
єдиновірці

89%

Іудеї
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* Складено на підставі: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – 

СПб. : Изд. центр. стат. комитета МВД, 1904. – Т. ХІІІ : Екатеринославская губернія. – 254 с. ; 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. 

комитета МВД, 1904. – Т. ХLІ : Таврическая губернія. – 344 с. 
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Додаток З* 

Діаграма 2.8 

Конфесійний склад населення м. Бердянськ 

Православні та 
єдиновірці

79%
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Діаграма 2.9 

Конфесійний склад населення м. Маріуполь. 

Православні та 
єдиновірці

82%
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Діаграма 2.10 

Конфесійний склад населення м. Мелітополь 
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* Складено на підставі: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – 

СПб. : Изд. центр. стат. комитета МВД, 1904. – Т. ХІІІ : Екатеринославская губернія. – 254 с. ; 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. 

комитета МВД, 1904. – Т. ХLІ : Таврическая губернія. – 344 с. 



284 

Додаток К* 

Діаграма 2.11 

Конфесійний склад населення м. Ногайськ 

Православні та 
єдиновірці

81%

Іудеї
13%

Лютерани
3%

Вірмено-григоріани
2%
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Діаграма 2.12 

Конфесійний склад населення м. Оріхів 

Православні та 
єдиновірці

80%

Іудеї
16%
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* Складено на підставі: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – 

СПб. : Изд. центр. стат. комитета МВД, 1904. – Т. ХІІІ : Екатеринославская губернія. – 254 с. ; 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. 

комитета МВД, 1904. – Т. ХLІ : Таврическая губернія. – 344 с. 
 



285 

Додаток Л 

Діаграма 2.13 

Співвідношення міського та сільського населення у віросповідних групах Північного Приазов’я на кінець ХІХ ст.  

(у відсотках)* 
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* Складено на підставі: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. комитета МВД, 1904. – 

Т. ХІІІ : Екатеринославская губернія. – 254 с. ; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. 

комитета МВД, 1904. – Т. ХLІ : Таврическая губернія. – 344 с. 
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Додаток М 

Діаграма 2.14 

Гендерне співвідношення у віросповідних групах Північного Приазов’я на кінець ХІХ ст. (у відсотках)* 
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* Складено на підставі: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. комитета МВД, 

1904. – Т. ХІІІ : Екатеринославская губернія. – 254 с. ; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. 

стат. комитета МВД, 1904. – Т. ХLІ : Таврическая губернія. – 344 с. 
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Додаток Н 

Діаграма 2.15 

Вікове співвідношення у віросповідних групах Північного Приазов’я на кінець ХІХ ст. (у відсотках) 
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* Складено на підставі: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. комитета МВД, 1904. – 

Т. ХІІІ : Екатеринославская губернія. – 254 с. ; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. 

комитета МВД, 1904. – Т. ХLІ : Таврическая губернія. – 344 с. 
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Додаток П 

Таблиця 2.4 

Віросповідні групи Північного Приазов’я на кінець ХІХ ст. * 

 Загальна кількість Чоловіки Жінки 

Особи обох 

статей 

%  Осіб 

чоловічої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Осіб жіночої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Православні та єдиновірці Північного Приазов’я на кінець ХІХ ст. 

Північне Приазов’я 822 312 100 

(87,2 - від загальної 

кількості населення 

підрегіону) 

420 886 51,18 401 426 48,82 

Бердянський повіт 

(разом з містами) 

259 875 31,60 132 621 51,03 127 254 48,97 

Маріупольський повіт 

(разом з містами) 

222 600 27,07 115 387 51,84 107 213 48,16 

Мелітопольський повіт 

(разом з містами) 

339 837 41,33 172 878 50,87 166 959 49,13 

М. Бердянськ 20 785 2,53 10 461 50,33 10 324 49,67 

М. Ногайськ 3 188 0,39 1 588 49,81 1 600 50,19 

М. Оріхів 4 809 0,58 2 411 50,14 2 398 49,86 

М. Маріуполь 25 332 3,08 14 078 55,57 11 254 44,43 

М. Мелітополь 7 808 0,95 4 078 52,23 3 730 47,77 

 

* Складено на підставі: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. комитета МВД, 1904. – 

Т. ХІІІ : Екатеринославская губернія. – 254 с. ; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. : Изд. центр. стат. 

комитета МВД, 1904. – Т. ХLІ : Таврическая губернія. – 344 с. 
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Продовження таблиці 2.4 

 Загальна кількість Чоловіки Жінки 

Особи обох 

статей 

% Осіб чоловічої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Осіб жіночої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Лютерани у Північному Приазов’ї на кінець ХІХ ст. 

Північне Приазов’я 28 292 100 

(3,00 - від 

загальної 

кількості 

населення 

підрегіону) 

14 046 49,65 14 246 50,35 

Бердянський повіт 

(разом з містами) 

4 084 14,44 2 036 49,85 2 048 50,15 

Маріупольський повіт 

(разом з містами) 

11 720 41,43 5 824 49,69 5 896 50,31 

Мелітопольський повіт 

(разом з містами) 

12 488 44,14 6 186 49,54 6 302 50,46 

М. Бердянськ 461 1,63 236 51,19 225 48,81 

М. Ногайськ 128 0,45 62 48,44 66 51,56 

М. Оріхів 97 0,34 43 44,33 54 55,67 

М. Маріуполь 191 0,68 104 54,45 87 45,55 

М. Мелітополь 113 0,40 58 51,33 55 48,67 
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Продовження таблиці 2.4 

 Загальна кількість Чоловіки Жінки 

Особи обох 

статей 

% Осіб чоловічої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Осіб жіночої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Меноніти у Північному Приазов’ї на кінець ХІХ ст. 

Північне Приазов’я 21 742 100 

(2,31 - від 

загальної 

кількості 

населення 

підрегіону) 

10 950 50,36 10 792 49,64 

Бердянський повіт 

(разом з містами) 

18 933 87,08 9 495 50,15 9 438 49,85 

Маріупольський повіт 

(разом з містами) 

122 0,56 104 85,25 18 14,75 

Мелітопольський повіт 

(разом з містами) 

2 687 12,36 1 361 50,28 1 336 49,72 

М. Бердянськ 158 0,73 74 46,84 84 53,16 

М. Ногайськ - - - - - - 

М. Оріхів 53 0,24 25 47,17 28 52,83 

М. Маріуполь 13 0,06 6 46,15 7 53,85 

М. Мелітополь 75 0,34 48 64,00 27 36,00 

 



291 

 

Продовження таблиці 2.4. 

 Загальна кількість Чоловіки Жінки 

Особи обох 

статей 

% Осіб чоловічої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Осіб жіночої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Баптисти у Північному Приазов’ї на кінець ХІХ ст. 

Північне Приазов’я 332 100 

(0,04 - від 

загальної 

кількості 

населення 

підрегіону) 

176 53,01 156 46,99 

Бердянський повіт 

(разом з містами) 

2 0,60 1 50,00 1 50,00 

Маріупольський повіт 

(разом з містами) 

326 98,19 174 53,37 152 46,63 

Мелітопольський повіт 

(разом з містами) 

4 1,20 1 25,00 3 75,00 

М. Бердянськ - - - - - - 

М. Ногайськ - - - - - - 

М. Оріхів - - - - - - 

М. Маріуполь - - - - - - 

М. Мелітополь - - - - - - 
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Продовження таблиці 2.4 

 Загальна кількість Чоловіки Жінки 

Особи обох 

статей 

% Осіб чоловічої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Осіб жіночої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Реформатори у Північному Приазов’ї на кінець ХІХ ст. 

Північне Приазов’я 138 100 

(0,01 - від 

загальної 

кількості 

населення 

підрегіону) 

68 49,28 70 50,72 

Бердянський повіт 

(разом з містами) 

29 21,01 7 24,14 22 75,86 

Маріупольський повіт 

(разом з містами) 

63 45,65 34 53,97 29 46,03 

Мелітопольський повіт 

(разом з містами) 

46 33,33 27 58,70 19 41,30 

М. Бердянськ 5 3,62 1 20,00 4 80,00 

М. Ногайськ - - - - - - 

М. Оріхів - - - - - - 

М. Маріуполь 3 2,17 2 66,67 1 33,33 

М. Мелітополь 4 2,90 2 50,00 2 50,00 
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Продовження таблиці 2.4 

 Загальна кількість Чоловіки Жінки 

Особи обох 

статей 

% Осіб чоловічої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Осіб жіночої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Англікани у Північному Приазов’ї на кінець ХІХ ст. 

Північне Приазов’я 21 100 

(0,002 - від 

загальної 

кількості 

населення 

підрегіону) 

16 76,19 5 23,81 

Бердянський повіт 

(разом з містами) 

10 47,62 7 70,00 3 30,00 

Маріупольський повіт 

(разом з містами) 

11 52,38 9 81,82 2 18,18 

Мелітопольський повіт 

(разом з містами) 

- - - - - - 

М. Бердянськ 8 38,10 5 62,50 3 37,50 

М. Ногайськ - - - - - - 

М. Оріхів - - - - - - 

М. Маріуполь 9 42,86 8 88,89 1 11,11 

М. Мелітополь - - - - - - 
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Продовження таблиці 2.4 

 Загальна кількість Чоловіки Жінки 

Особи обох 

статей 

% Осіб чоловічої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Осіб жіночої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Іудеї у Північному Приазов’ї на кінець ХІХ ст. 

Північне Приазов’я 36 376 100 

(3,86 - від 

загальної 

кількості 

населення 

підрегіону) 

18 367 50,49 18 009 49,51 

Бердянський повіт 

(разом з містами) 

9 171 25,21 4 612 50,29 4 559 49,71 

Маріупольський повіт 

(разом з містами) 

10 672 29,34 5 349 50,12 5 323 49,88 

Мелітопольський повіт 

(разом з містами) 

16 533 45,45 8 406 50,84 8 127 49,16 

М. Бердянськ 3 048 8,38 1 539 50,49 1 509 49,51 

М. Ногайськ 508 1,40 248 48,82 260 51,18 

М. Оріхів 971 2,67 477 49,12 494 50,88 

М. Маріуполь 5 013 13,78 2 536 50,59 2 477 49,41 

М. Мелітополь 6 563 18,04 3 340 50,89 3 223 49,11 
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Продовження таблиці 2.4 

 Загальна кількість Чоловіки Жінки 

Особи обох 

статей 

% Осіб чоловічої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Осіб жіночої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Римо-католики у Північному Приазов’ї на кінець ХІХ ст. 

Північне Приазов’я 18 460 100 

(1,96 - від 

загальної 

кількості 

населення 

підрегіону) 

9 381 50,82 9 079 49,18 

Бердянський повіт 

(разом з містами) 

1 335 7,23 716 53,63 619 46,37 

Маріупольський повіт 

(разом з містами) 

7 790 42,20 3 968 50,94 3 822 49,06 

Мелітопольський повіт 

(разом з містами) 

9 335 50,57 4 697 50,32 4 638 49,68 

М. Бердянськ 532 2,88 273 51,32 259 48,68 

М. Ногайськ 47 0,25 24 51,06 23 48,94 

М. Оріхів 58 0,31 33 56,90 25 43,10 

М. Маріуполь 424 2,3 254 59,91 170 40,09 

М. Мелітополь 149 0,81 86 57,72 63 42,28 
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Продовження таблиці 2.4 

 Загальна кількість Чоловіки Жінки 

Особи обох 

статей 

% Осіб чоловічої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Осіб жіночої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Вірмено-григоріани у Північному Приазов’ї на кінець ХІХ ст. 

Північне Приазов’я 576 100 

(0,06 - від 

загальної 

кількості 

населення 

підрегіону) 

293 50,87 283 49,13 

Бердянський повіт 

(разом з містами) 

189 32,81 90 47,62 99 52,38 

Маріупольський повіт 

(разом з містами) 

44 7,64 32 72,73 12 27,27 

Мелітопольський повіт 

(разом з містами) 

343 59,55 171 49,85 172 50,15 

М. Бердянськ 58 10,07 34 58,62 24 41,38 

М. Ногайськ 91 15,80 39 42,86 52 57,14 

М. Оріхів - - - - - - 

М. Маріуполь 31 5,38 20 64,52 11 35,48 

М. Мелітополь 193 33,51 98 50,78 95 49,22 
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Продовження таблиці 2.4 

 Загальна кількість Чоловіки Жінки 

Особи обох 

статей 

% Осіб чоловічої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Осіб жіночої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Вірмено-католики у Північному Приазов’ї на кінець ХІХ ст. 

Північне Приазов’я 29 100 

(0,003 - від 

загальної 

кількості 

населення 

підрегіону) 

19 65,52 10 34,48 

Бердянський повіт 

(разом з містами) 

6 20,69 5 83,33 1 16,67 

Маріупольський повіт 

(разом з містами) 

4 13,79 1 25,00 3 75,00 

Мелітопольський повіт 

(разом з містами) 

19 65,52 13 68,42 6 31,58 

М. Бердянськ 6 20,69 5 83,33 1 16,67 

М. Ногайськ - - - - - - 

М. Оріхів - - - - - - 

М. Маріуполь - - - - - - 

М. Мелітополь 8 27,59 6 75,00 2 25,00 
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Продовження таблиці 2.4 

 Загальна кількість Чоловіки Жінки 

Особи обох 

статей 

% Осіб чоловічої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Осіб жіночої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Мусульмани у Північному Приазов’ї на кінець ХІХ ст. 

Північне Приазов’я 1 617 100 

(0,17 - від 

загальної 

кількості 

населення 

підрегіону) 

943 58,32 674 41,68 

Бердянський повіт 

(разом з містами) 

494 30,53 263 53,24 231 46,76 

Маріупольський повіт 

(разом з містами) 

242 14,96 172 71,07 70 28,93 

Мелітопольський повіт 

(разом з містами) 

881 54,51 508 57,66 373 42,34 

М. Бердянськ 24 1,48 13 54,17 11 45,83 

М. Ногайськ - - - - - - 

М. Оріхів 3 0,19 3 100 - - 

М. Маріуполь 83 5,13 76 91,57 7 8,43 

М. Мелітополь 82 5,07 62 75,61 20 24,39 
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Продовження таблиці 2.4 

 Загальна кількість Чоловіки Жінки 

Особи обох 

статей 

% Осіб чоловічої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Осіб жіночої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Караїми у Північному Приазов’ї на кінець ХІХ ст. 

Північне Приазов’я 778 100 

(0,08 - від 

загальної 

кількості 

населення 

підрегіону) 

362 46,53 416 53,47 

Бердянський повіт 

(разом з містами) 

262 33,55 119 45,59 142 54,41 

Маріупольський повіт 

(разом з містами) 

2 0,26 2 100 - - 

Мелітопольський повіт 

(разом з містами) 

515 66,20 241 46,80 274 53,20 

М. Бердянськ 258 33,16 117 45,35 141 54,65 

М. Ногайськ - - - - - - 

М. Оріхів - - - - - - 

М. Маріуполь 2 0,26 2 100 - - 

М. Мелітополь 454 58,35 206 45,37 248 54,63 
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Продовження таблиці 2.4 

 Загальна кількість Чоловіки Жінки 

Особи обох 

статей 

% Осіб чоловічої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Осіб жіночої 

статі 

% гендерного 

спів-

відношення 

Старовіри та ті, що ухиляються від православ’я у Північному Приазов’ї на кінець ХІХ ст. 

Північне Приазов’я 12 332 100 

(1,31 - від 

загальної 

кількості 

населення 

підрегіону) 

60 188 50,18 6 144 49,82 

Бердянський повіт 

(разом з містами) 

10 326 83,73 5 122 49,60 5 204 50,40 

Маріупольський повіт 

(разом з містами) 

457 3,71 237 51,86 220 48,14 

Мелітопольський повіт 

(разом з містами) 

1 549 12,56 829 53,52 720 46,48 

М. Бердянськ 1 153 9,35 528 45,79 625 54,21 

М. Ногайськ 1 0,00 1 100 - - 

М. Оріхів 5 0,04 3 60 2 40 

М. Маріуполь 14 0,11 9 64,29 5 35,71 

М. Мелітополь 40 0,32 20 50 20 50 
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Додаток Р 

Діаграма 2.16 

Протестанти Північного Приазов’я на кінець ХІХ ст. 

 

 

Діаграма 2.16 

Протестанти у містах Північного Приазов’я 

 


