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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Останнім часом в історичній науці 

відроджується інтерес до вивчення історії Церкви, відбувається повернення 

історико-релігійної тематики у наукові дослідження. Невід’ємною частиною 

релігійного різноманіття України є старообрядництво, представники якого в різний 

період розселилися на території Східної Європи. Водночас у вітчизняній науці ця 

тема залишається маловивченою. Старообрядництво, що своїм корінням сягає 

середини XVII століття, часів московського патріарха Никона (1652–1666), 

протягом тривалого періоду впливало на внутрішньополітичне становище у 

російській державі, репрезентуючи відносини держави і суспільства. У результаті 

непорозумінь між ними утворився цілий комплекс нерозв’язаних проблем, що 

спричинили громадянську непокору та протистояння офіційній Церкві.  

Наслідком політики переслідування й репресій щодо релігійних інакодумців у 

Росії стала багатомільйонна міграція. У ній прихильники дониконівського 

православ’я шукали усамітнення і спокою, переважно на околицях держави або за її 

межами. Люди, які вирізнялися стійкістю своїх переконань і відданістю культурним 

традиціям, були вимушені не з власної волі полишати батьківщину. Старообрядці не 

просто виступали за збереження старих обрядів, вони заявляли про порушення 

давніх принципів церковної демократії – виборності приходського духовенства, 

рівноправної участі церковнослужителів у справах православної Церкви та 

незалежності єпархій від центру. Конфесійна політика російського уряду при всій 

жорстокості заходів, спрямованих на підтримку панівного становища православної 

Церкви, не змогла придушити старообрядництво, яке існувало й розвивалося 

завдяки силі переконань своїх прихильників. 

Старообрядництво – це різноплановий і унікальний феномен, який 

розповсюдився на величезній території завдяки міграції його прихильників. 

Вивчення міграції старовірів та її впливу на формування основних центрів 

старообрядництва допоможе краще розкрити історичну сутність цього суспільно-

релігійного руху. Крім того, дослідження названого процесу дає можливість 

визначити роль старовірів у захопленні, колонізації та русифікації заселених ними 

територій. У таких випадках російська пропаганда проголошувала ці території 

«споконвічними російськими землями», що вносило важливі зміни у геополітичну 

ситуацію певного регіону.   

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

виконано в межах науково-дослідної теми кафедри історії Центральної та Східної 

Європи історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Громадянське суспільство та історіографічні дискурси в Східній Європі 

ХХ–ХХІ ст.» (номер державної реєстрації 16КФ046-10). 

Мета дослідження полягає у всебічному дослідженні міграційних процесів 

прихильників старообрядництва у другій половині XVII – на початку ХХ століття. 

Для досягнення мети в дисертації поставлено такі дослідницькі завдання:  

- охарактеризувати стан наукової розробленості проблеми та 

репрезентативність її джерельної бази; 
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- дослідити передумови початку міграції старообрядців та виявити 

основні міграційні напрями другої половини XVII століття; 

- розкрити особливості трансформації урядових заходів щодо 

старообрядців і встановити їхній вплив на міграцію прихильників дореформеного 

православ’я; 

- з’ясувати напрями переселення старообрядців та основні райони міграції 

XVIII–ХІХ століть, встановити зміни, що відбулись у старообрядницькій міграції на 

початку ХХ століття; 

- виявити чинники, від яких залежала кількість старовірів-мігрантів; 

- визначити роль розселення старообрядців у колонізаційній та 

русифікаторській політиці російської держави.  

Об’єктом дослідження є старообрядницький рух.  

Предметом дослідження є міграційні процеси старовірів, їхні основні етапи, 

напрями, форми й особливості.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють період від середини XVII 

століття до початку ХХ століття. Нижня межа обумовлена проведенням патріархом 

Никоном релігійної реформи у 1653–1666 роках та формуванням опозиції до неї 

серед духовенства і мирян, яка стала основою старообрядницького руху. Верхня – 

докорінними суспільно-політичними перетвореннями, що відбулися у Російській 

імперії на початку ХХ століття та цілковито змінили становище старовірів й істотно 

вплинули на традиційні причини міграції старообрядців.  

Географічні межі дослідження визначені кордонами Російської імперії 

станом на 1917 рік і територіями розселення старообрядців в Австрійській та 

Османській імперіях, Речі Посполитій, Пруссії.  

Теоретико-методологічна база дослідження ґрунтується на принципі 

історизму та наукової неупередженості, комплексності та системності. Вирішення 

поставлених дослідницьких завдань стало можливим завдяки використанню 

філософських, загальнонаукових та конкретнонаукових методів пізнання. Для 

досягнення кращих результатів вони використовувались у комплексному поєднанні 

з іншими методами або між собою. Важливе місце у дослідженні займали методи 

аналізу (розкладання об’єкту на частини для виявлення закономірностей 

формування міграційних потоків) та синтезу (об’єднання попередньо розрізнених 

складових у єдине ціле для узагальнення процесу їх перебігу), індукції (для 

встановлення особливостей переселення в окремі регіони та протягом певних 

періодів) та дедукції (для розкриття основних засад формування напрямів міграції), 

аналогії (пошук подібних проявів релігійної міграції у відмінних за своєю суттю 

історичних явищах релігійного переслідування), порівняння (пошук спільного та 

відмінного між різновидами релігійної міграції), узагальнення (пошуку 

властивостей, притаманних всім різновидам старообрядницької міграції). 

Застосування історико-системного методу дозволило продемонструвати механізм 

переселення старовірів у конкретний історичний період, завдяки історико-

порівняльному  методу з’ясовано його специфіку та особливості. При роботі з 

документальними джерелами використовувався метод порівняльного аналізу. 
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Актуалізація даних про кількість мігрантів здійснювалась за допомогою 

статистичного методу.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у таких положеннях. 

Уперше: 

- здійснено комплексне вивчення історії міграції російських 

старообрядців як окремого складника цього суспільно-релігійного руху;  

- встановлено чіткий зв’язок між запровадженням урядових заходів 

боротьби зі старообрядництвом та міграцією його прихильників; 

- обґрунтовано тезу про колонізаційну роль старообрядництва в 

Російській імперії.  

Уточнено: 

- наукові уявлення про суспільне становище старообрядців у другій 

половині XVII – на початку ХХ століття; 

- основні центри старообрядництва; 

- критерії поділу старообрядницької міграції на добровільну та 

примусову. 

Набули подальшого розвитку: 

- наукові знання про старообрядництво як суспільно-релігійний рух; 

- уявлення про відносини російської влади з опозиційними рухами на 

прикладі релігійного інакодумства; 

- аналіз ролі міграції населення в етнодемографічних процесах.  

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення та 

одержані в процесі дослідження висновки можна використати в інших наукових 

студіях з дотичних тем, у підготовці підручників, лекційних і спеціальних курсів з 

історії України та історії зарубіжних країн, демографії, релігієзнавства. Результати 

дослідження можуть слугувати основою для написання окремих розділів навчальних 

посібників для студентів історичних і гуманітарних спеціальностей вищих 

навчальних закладів. Крім того, їх можна застосовувати під час розроблення 

краєзнавчих та екскурсійних маршрутів, експозицій і виставок з історії заселення 

певних територій. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного 

дослідження були представлені у наукових доповідях на шістьох конференціях: 

міжнародній науково-практичній конференції «IV Міждисциплінарні гуманітарні 

читання» (м. Київ, 28 жовтня 2015 року); ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Харків, 4–5 грудня 

2015 року); XIV Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених «Шевченківська весна–2016» (м. Київ, 6–8 квітня 2016 року); 

міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки: напрямки та 

тенденції розвитку в Україні та в світі» (м. Одеса, 15–16 липня 2016 року); 

міжнародній науково-практичній конференції «Історичні, соціологічні, 

політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Херсон, 

23–24 вересня 2016 року); ІІ міждисциплінарній науково-практичній конференції 

«“UChoice: 4P”. Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, Psychology» (м. Одеса, 

8 жовтня 2016 року). 
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Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових праць: 

5 наукових статей у фахових наукових виданнях, зокрема 4 у фахових виданнях, що 

входять до науково-метричних баз, та 6 матеріалів і тез доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура дисертації та послідовність викладу матеріалу зумовлені логікою 

проблеми, її змістом, метою і завданнями дослідження. Робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури 

(410 позиції на 41 сторінці) та додатків (3 додатки на 23 сторінках). Загальний обсяг 

дисертаційного дослідження – 235 сторінок, з них основного тексту – 159 сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, окреслено хронологічні 

межі, сформульовано об’єкт і предмет дослідження, мету й завдання, розкрито 

наукову новизну, практичне значення одержаних у дисертації висновків, наведено 

дані про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Стан наукової розробленості проблеми, джерелознавча 

база та методи дослідження» проаналізовано основні здобутки історіографії, 

присвячені темі дисертаційної роботи, схарактеризовано джерельну базу та методи, 

за допомогою яких здійснено дослідження.  

У підрозділі 1.1 «Історіографія питання» простежено, що за період існування 

старообрядництва накопичилося чимало праць, присвячених вивченню різних його 

аспектів. Утім міграція старовірів не стала центральною темою окремих наукових 

досліджень. Більшість студій зосереджені на розгляді культурних і релігійних 

особливостей старообрядництва, а історію їхнього переселення згадано побіжно. 

Роботи з історії старообрядництва умовно можна поділити на такі, що написані в 

період до 1917 року, роботи істориків радянської доби та сучасні праці. Перші два 

періоди характеризуються перебуванням науковців під впливом політичних й 

ідеологічних нашарувань, а тому не всі висловлені в той час думки можуть 

претендувати на об’єктивність. Протягом першого періоду еволюція дослідження 

старообрядництва пройшла шлях від полемічної літератури до наукових праць, 

заснованих на широкому колі джерел. Цей період представлений найбільшою 

кількістю досліджень, у яких знайшли втілення перші концептуальні підходи до 

вивчення старообрядництва загалом та міграції його прихильників зокрема. 

Важливим історіографічним здобутком періоду є праця І. Ліпранді, який використав 

значний масив джерел задля опису найбільших сект і «розколів», до яких автор 

відносив і старовірів 
1
. Першу спробу дослідити міграцію в контексті комплексного 

вивчення старообрядництва зробив церковний історик митрополит Макарій 

(Булгаков). У своїй роботі він вказує, що перші мігранти-старообрядці розселилися 

                                                           
1
 Липранди И. Краткое обозрение существующих в России расколов, ересей и сект как в 

религиозном, так и в политическом их значении / И. Липранди. – Лейпциг : Э. Л. Каспрович, 1883. 

– 83 с. 
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на територіях Стародубщини, Вєтки, Донщини та Сибіру 
1
. Прихильник так званого 

народницького напряму дослідження старообрядництва В. Андрєєв вважав, що 

переслідування старовірів спричинило їхню втечу та переселення, а це забезпечило 

поширення старообрядництва на значних територіях 
2
. До проблеми міграції 

старообрядців зверталися й науковці Київського університету – М. Костомаров та 

М. Лілеєв 
3
. Одним з перших сформував наукове уявлення про старообрядницькі 

втечі та переселення П. Мельников (П. І. Мельников-Печерський). Він окреслив такі 

основні напрямки міграції, як Швеція, Пруссія, Польща, Туреччина 
4
. Міграцію 

козаків-некрасівців до Бессарабії досліджував А. Скальковський, який зауважив, що 

для них це було повернення на батьківщину після втечі за кордон ще на початку 

XVIII століття 
5
.  

З другої половини ХІХ століття в історіографії утвердилися два провідні 

напрями: антистарообрядницький та апологетичний. Для кожного з них 

характерними були різні підходи до вивчення історії старообрядництва й 

неоднорідність ставлення до старовірів, що призвело до появи робіт, які обстоюють 

як крайні реакційні, так і ліберально-демократичні погляди. Такі тенденції були 

притаманні і світській, і церковній літературі. Однак представники жодного напряму 

не приділили належної уваги проблемі міграції старообрядців.  

Серед радянських дослідників варто виокремити роботи М. Покровського, 

який фактично створив окрему школу з вивчення старообрядництва Сибіру. Крім 

загальних питань, що стосуються цього релігійного руху, науковець проаналізував 

причини появи старовірів на території Сибіру та стверджував, що вона була 

пов’язана як із засланням, так і з добровільною міграцією на віддалені від владного 

контролю території 
6
. Регіональні аспекти старообрядництва досліджувала 

А. Заваріна, яка вивчала історію появи й розселення росіян у Східній Латвії та 

акцентувала на значній ролі старообрядців у поширенні на цих територіях 

російського етнічного елементу 
7
. 

                                                           
1
 Макарий (Булгаков М. П.). История русского раскола, известного под именем старообрядства / 

митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков М. П.). – СПб. : Типография 

Королёва и Ко, 1855. – 367 + VIII с. 
2
 Андреев В. В. Раскол и его значение в народной русской истории / В. В. Андреев. – СПб. : В 

типографии М. Хана, 1870. – С. 13–14. 
3
 Костомаров Н. И. История раскола у раскольников / Н. И. Костомаров // Раскол: исторические 

монографии и исследования. – Смоленск, 1994. – С. 210–310; Лилеев М. И. Новые материалы из 

истории раскола на Ветке и в Стародубье (XVII–XVIII вв.) / М. И. Лилеев. – К., 1893. – 278 c. 
4
 Мельников П. И. Исторические очерки поповщины / П. И. Мельников. – М. : В Университетской 

типографии, 1864. – Ч. 1. – С. 61.  
5
 Скальковский А. Некрасовцы, живущие в Бессарабии / А. Скальковский // Журнал Министерства 

внутренних дел. – 1845. – Ч. 8. – С. 61–82. 
6
 Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в 

XVIII веке / Н. Н. Покровский. – Новосибирск : Наука, 1974. – 392 с. 
7
 Заварина А. А. Русское население Восточной Латвии во второй половине ХІХ – начале ХХ века: 

Историко-этнографический очерк / А. А. Заварина. – Рига : Зинатне, 1986. – 247 с. 
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Окремої уваги заслуговує робота історика російської діаспори 

С. Зеньковського 
1
. Автор вивчав основні центри старообрядництва та розглядавв 

процес їх заснування. Він зазначав, що причинами міграції були як втеча від 

ненависної никоніанської віри, так і заслання за непокору її апологетам – державі та 

Церкві. 

На сучасному етапі розвитку науки тема старообрядництва зроджує інтерес 

серед істориків. Необхідність ґрунтовних досліджень і переосмислення 

запропонованих раніше поглядів на проблему зумовлює появу нових студій з історії, 

етнології, культурології тощо. Вітчизняні науковці заклали основи для вивчення 

міграції старообрядців. Серед таких робіт варто назвати дослідження 

В. Мордвінцева, який аналізував появу перших старовірів на українських землях 
2
. 

О. Пригарін та А. Федорова розглядали старообрядництво Бессарабії та 

Придунав’я 
3
. Вивченню особливостей міграційних процесів старообрядців, 

наслідком яких стало утворення «розкольницьких слобод» на території Північної 

Гетьманщини, приділив увагу Ю. Волошин. Він визначає, що динаміка міграційних 

потоків старовірів на територію Північної Гетьманщини, переважно з центральних 

регіонів Росії, була стабільною протягом усього XVIII століття 
4
. Явище 

самоспалення старообрядців і пов’язані з ним практики та світоглядні концепції 

стали предметом дослідження К. Романової. Вона слушно вважає, що причиною 

старообрядницьких «гарей» слугував цілий комплекс чинників, який виходить за 

межі традиційних уявлень науковців про переслідування влади та старообрядницьке 

віровчення 
5
. Ґрунтовне дослідження старообрядництва у вітчизняній історіографії 

відображене в роботах С. Таранця. Його фундаментальна двотомна праця 

«Старообрядчество в Российской империи (конец XVII – начало ХХ века)» 

присвячена як історії вивчення старообрядництва, так і історії цього явища в 

цілому 
6
. Автор дослідив соціальну структуру старообрядництва і його відносини з 

державою та іншими релігіями, схарактеризував найвідоміші центри старої віри.  

Аналіз літератури демонструє, що з часів виникнення цього суспільно-

релігійного руху у середині XVII століття накопичилося чимало абсолютно різних 

                                                           
1
 Зеньковский С. А. Русское старообрядчество : в 2 т. / сост. Г. М. Прохоров. – М. : Институт ДИ-

ДИК, 2009. – 688 с.  
2
 Мордвінцев В. Поява та поширення старообрядництва в Україні / В. Мордвінцев // Етнічна 

історія народів Європи: Національні меншини. Етноархеологія. – К. : Стилос, 1999. – № 3. – С. 42–

48. 
3
 Пригарин А. А. Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной 

общности в конце XVIII – первой половине ХІХ вв. / отв. ред. О. Б. Демин. – Одесса ; Измаил ; 

Москва : «СМИЛ» ; «Археодоксия», 2010. – 528 с.; Федорова А. І. Старообрядницькі общини 

Південної Бессарабії у XIX – першій половині XX ст.: історико-конфесійний аспект : дис. … канд. 

іст. наук: 07.00.02 / Алла Іванівна Федорова. – Одеса, 2005. – 238 с. 
4
 Волошин Ю. В. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у ХVІІІ столітті: 

історико-демографічний аспект / Ю. В. Волошин. – Полтава : АСМІ, 2005. – 312 с. 
5
 Романова Е. В. Массовые самосожжения старообрядцев в России в XVII–XIX вв. / 

Е. В. Романова. – СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2012. – 288 с.       
6
 Таранец С. Старообрядчество в Российской империи (конец ХVII – начало ХХ века) / Сергей 

Таранец. – К., 2012. – Т. 1 : Взаимоотношения старообрядческих сообществ с государством и 

официальной Церковью. – С. 554.  
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за жанром, спрямуванням і фактологічним наповненням праць, об’єднаних навколо 

єдиної центральної теми – старообрядництва. Науковим дослідженням, у яких 

порушено проблеми міграції старообрядців, властиві описовість і регіональна 

обмеженість. Висновки авторів таких праць дають змогу створити лише загальне 

уявлення про соціальний, культурний і релігійний розвиток окремих громад. 

Науковці попередніх періодів у своїх роботах оминули увагою проблему 

використання старовірів-переселенців у політиці приєднання та русифікації нових 

земель, яку активно здійснювала російська влада. Утім наявність значної кількості 

робіт вказує на те, що у суспільстві та науці стабільно зростає зацікавленість 

історією старообрядництва.  

Підрозділ 1.2 «Джерельна база дослідження» присвячено огляду корпусу 

джерел, який охоплює як опубліковані, так і архівні документи. Різноманітні 

законодавчі акти, укази, маніфести, інструкції містять положення, що безпосередньо 

пов’язані зі старообрядницькою міграцією та допомагають сформувати уявлення 

про основи державної політики щодо переселення старовірів. Багатоманіття 

документів засвідчує постійний інтерес державних органів до питання міграції 

прихильників дореформеного православ’я. Вони дають змогу визначити особливості 

та напрями міграції старовірів, яка в різний період мала неоднаковий прояв – від 

примусового заслання до заохочуваної урядом колонізації. Варто наголосити на 

внеску в історію дослідження старообрядництва доктора права М. Варадінова, який 

у своїй багатотомній праці з історії Міністерства внутрішніх справ окрему книжку 

присвятив старообрядництву, систематизувавши значну кількість документів з 

архівів міністерства. Проте використання офіційних нормативно-правових актів як 

джерел з історії міграції старообрядців має певні особливості. Такі джерела 

ілюструють ставлення до старообрядницької міграції з боку держави та Церкви, але 

не можуть слугувати абсолютним мірилом їхнього становища. Укази центральної 

влади на місцях часто набували спотвореної форми або ж їх не виконували зовсім. 

Важливе значення для встановлення кількості мігрантів мають статистичні 

джерела. Свідчення про склад населення, його статево-вікові характеристики, 

релігійну належність місцеві органи статистики збирали за допомогою поліцейської 

управи. До цієї групи джерел належать систематизовані різними органами 

статистичні дані – Перший Всеросійський перепис населення, інформація про 

віросповідання окремих губерній. Недолік цих джерел полягає в тому, що їхні 

упорядники використовували неперевірену статистичну інформацію поліцейських 

губернських установ та єпископій. І перші, і другі були зацікавлені у зменшенні 

реальної кількості старовірів задля демонстрації успішної боротьби з «розколом». 

Крім того, збирачі інформації на місцях далеко не завжди могли відрізнити 

сектантів від старовірів, а тому всіх їх вважали «розкольниками».  

Другу велику групу джерел становлять неопубліковані документи вітчизняних 

архівів. Такі документи розкривають регіональну історію старообрядницької 

міграції. Вони зосереджені у фондах Центрального державного історичного архіву в 

місті Києві. Зокрема, фонд 59 «Київська губернська канцелярія 1709–1781 рр.» 

містить документи про переселення з Польщі старообрядців на землі навколо 

фортеці Святої Єлизавети, Астраханської і Саратовської губерній. У фонді 127 
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«Київська духовна консисторія» зберігаються метричні та сповідальні книги 

старообрядницьких громад, які тривалий час були основним джерелом щодо 

кількості «розкольників». Фонд 442 «Канцелярія київського, подільського і 

волинського генерал-губернатора» вміщує найбільшу кількість документів, 

пов’язаних з історією старообрядництва, насамперед статистичного характеру. У 

роботі використано документи з історії розселення старообрядців, які зберігаються у 

Державному архіві Київської області та Інституті рукопису Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського.  

Загалом джерельна база та документальне забезпечення досліджуваної теми є 

достатніми і дають можливість дослідити міграційні процеси старообрядців, 

проаналізувати їхні особливості й виявити загальні закономірності переселення 

прихильників старої віри. Водночас джерела дуже розпорошені і представлені 

документами різних хронологічних періодів, а вивчення історії старообрядництва 

ускладнене відсутністю джерел власне старообрядницького походження. 

Підрозділ 1.3 «Теоретико-методологічні основи дослідження» присвячено 

методам, на яких ґрунтується дослідження, і тлумаченню термінів, безпосередньо 

пов’язаних з темою роботи.  

Розв’язання поставлених завдань стало можливим завдяки поєднанню 

філософських, загальнонаукових і конкретнонаукових методів пізнання. Зокрема, на 

етапі пошуку наукової літератури й джерел важливе значення мали методи 

класифікації та систематизації. Зібраний матеріал проаналізовано через зовнішню і 

внутрішню критику. Важливе місце у дослідженні посідають методи аналізу й 

синтезу, індукції та дедукції, аналогії та порівняння, узагальнення. Методологічною 

основою дисертаційного дослідження є принципи історизму і наукової 

неупередженості, а також системного підходу до об’єкта дослідження, 

комплексності й усебічності. У роботі використано структурно-функціональний 

метод, що дає змогу розглянути міграційні процеси старовірів у різні періоди, на 

різних територіях, у різних умовах. Методи періодизації, проблемно-хронологічний, 

історико-системний, порівняльний, метод класифікації сприяли всебічному 

дослідженню проблеми та формулюванню обґрунтованих висновків. Загалом роботу 

виконано на основі історико-генетичного методу, що передбачає вивчення будь-

якого явища з позиції його розвитку: зародження, становлення та занепаду, пошуку 

причиново-наслідкових зав’язків у межах еволюції явища старообрядництва. 

Завдяки використанню різноманітних методів проаналізовано формування основних 

напрямів старообрядницької міграції, визначено причини, що спонукали старовірів 

до переселень у різні періоди. 

У дослідженні використано спеціальну термінологію, вибір якої зумовлений 

специфікою предмета дослідження. Основним терміном є «старообрядництво». 

Варто наголосити, що надання йому переваги не засвідчує прихильність до будь-

якої зі сторін теологічної суперечки. Цей термін обрано як такий, що, на думку 

автора, є найбільш лояльним щодо прибічників дониконівського богослужбового 

чину. Терміни «старовіри» та «старообрядці» мають переважно однаковий зміст і 

вжиті як синоніми. Загалом у контексті цієї роботи термін «старообрядництво» 

варто розуміти як сукупність релігійних течій, що виникли після проведення 
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Московським патріархом Никоном у 50–60-х роках XVII століття реформи в 

російському православ’ї та ставили себе на противагу офіційній православній 

Церкві після запровадження відповідних реформ. Автор свідомо не використовує 

панівний у літературі та науці протягом тривалого періоду термін «розкол», 

вважаючи його таким, що не відображає історичної сутності цього явища.  

У другому розділі «Міграція старообрядців у другій половині XVII – 

середині XVIII століття» досліджено специфіку проведення патріархом Никоном 

релігійної реформи, що призвела до формування старообрядництва та перших 

переселень його прихильників. 

У підрозділі 2.1 «Передумови міграції старовірів у другій половині 

XVII століття» схарактеризовано особливості здійснення патріархом Никоном 

реформи російського православ’я та її наслідки. Досліджено політику, яка призвела 

до загострення суперечностей між владою, Церквою і старовірами. 

Продемонстровано, що від часу виникнення старообрядницький рух набув не лише 

релігійних рис, обстоюючи чинні церковні обряди. Старообрядництво стало 

соціальним протестом проти формування абсолютистських основ Московського 

царства. Якщо віряни хотіли зберегти усталені обряди, то для духовенства не менш 

важливо було залишити непорушними демократичні традиції управління Церквою, 

які нівелювала реформа Никона. Встановлено причини старообрядницької міграції 

на ранніх етапах існування цього суспільно-релігійного руху, що полягали у 

запровадженні політики боротьби з релігійними інакодумцями та їхнього фізичного 

винищення. З 1684 року встановлено єдину форму відповідальності за сповідування 

«розколу» – смертну кару. Держава та Церква, кожна переслідуючи власні інтереси, 

об’єднали зусилля у боротьбі зі старообрядництвом. Ці обставини змушували 

прихильників старообрядництва тікати у віддалені регіони та засновувати там свої 

поселення. Більшість з них прагнули усамітнення, аби зберігати вірність своїм 

релігійним поглядам. Проте були і такі переселенці, які вбачали кінцеву мету у 

зустрічі кінця світу або ж добровільній смерті.  

З 1660-х років держава послідовно розглядає старообрядців як силу, що 

протистоїть наявному державному ладу, суспільному устрою і підриває авторитет 

Церкви. Такі погляди, що переривалися нетривалими періодами політичного 

послаблення, фактично панували до початку ХХ століття та були причиною міграції 

старовірів.  

Підрозділ 2.2 «Переселення старообрядців у другій половині XVII століття» 

присвячено основним напрямкам міграції старовірів другої половини XVII століття, 

особливостям їхнього розселення і формування основних центрів 

старообрядницької міграції. Перші переселення зафіксовано ще у 60-х роках 

XVII століття на ярославські, новгородські та псковські землі, а згодом старовіри 

мігрували на шведські й лівонські території.  

На початку 90-х років XVII століття переселенці заснували поселення, що 

утворили відомий центр старообрядництва – Виговську пустинь. Уже наприкінці 

століття засновані мігрантами поселення вирізнялися облаштованим побутом та 

доволі структурованим і налагодженим господарським життям.  
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Переселення старовірів до Західного Сибіру розпочалось у перші десятиліття 

після церковної реформи. Подальша колонізація сибірських земель і північних 

околиць, а також їх освоєння з самого початку були пов’язані саме зі 

старообрядництвом. Представники дореформеного православ’я проникали на ці 

території двома шляхами: як заслані та як вільні колоністи. Однак провідну роль у 

розселенні старовірів у Сибіру відіграло заслання, масштаби якого значно зросли на 

межі XVII–XVIII століть. Серед відправлених на заслання переважали селяни й так 

звані бунтівники: стрільці, служилий люд, опозиційні державні діячі та їхні родичі. 

Важливим напрямком старообрядницької міграції завжди були південні 

території та Донщина, де відсутність контролю з боку держави і Церкви 

забезпечувала старовірам свободу віросповідання. Поширенню й утвердженню 

старообрядництва на Дону сприяли станичні та хутірські отамани, яких часто 

обирали з-поміж прихильників старої віри. У таких випадках козацькі очільники 

заохочували насадження старообрядницького віровчення, захищали місіонерів і 

закликали до переселення нових старовірів. 

Втеча від релігійного свавілля уряду спричинила появу мігрантів на 

північноукраїнських землях. Прихильники давнього православ’я, що прийшли на 

українську Стародубщину, не були радикальними у своїх поглядах, тому вважали 

прийнятними контакти з місцевою владою. Старообрядницькі слободи 

Стародубщини засновували з дозволу місцевої козацької старшини.  

У підрозділі 2.3 «Релігійна політика та її вплив на міграційні процеси 

старообрядців у першій половині XVIII століття» простежено зв’язок релігійної 

політики Російської імперії з міграцією старовірів і встановлено, що за правління 

Петра І політика щодо старообрядців зазнала змін. Економічні потреби держави 

були поставлені вище за релігійні суперечності, у результаті чого прихильники 

старообрядництва мали сплачувати подвійний податок. За невиконання цього указу 

старовірів відправляли на каторгу, що призводило до зростання кількості мігрантів.  

Після відкриття багатих родовищ на Уралі та за Уралом постала проблема 

залюднення цих територій. Уряд уперше вдається до заселення старовірами 

необжитих земель. Старовіри переселялися сюди цілими сім’ями з Московської, 

Тульської, Нижегородської та Олонецької губерній. Інших на заводські роботи 

заслав сам уряд, караючи у такий спосіб за вчинені злочини. 

На початку XVIII століття поселення старообрядців-мігрантів були 

використані для захоплення нових земель. Під час Північної війни старовіри, які 

мешкали на Стародубщині, виступили проти гетьмана Івана Мазепи та неочікувано 

підтримали російську армію. За відданість престолу було наказано відписати все 

російське населення регіону на ім’я царя та стягувати податки на користь казни. 

Стародубські слободи вже не підпорядковувалися місцевому начальству, а козацькій 

старшині заборонялося втручатись у життя старообрядців. Українські 

землевласники втратили власні маєтності. Намагання повернути собі колишні 

володіння тривали до 80-х років XVIII століття, проте за старообрядців виступала 

центральна влада. Уряд був зацікавлений у збереженні на українських землях 

російської етнічної групи, яку представляли росіяни-старовіри. 



11 

 

У 1730-х роках посилилася еміграція старовірів за кордон, тому уряд Анни 

Іоанівни звернув увагу на російських емігрантів у Речі Посполитій. Уперше задля 

рееміграції населення було обіцяно помилування в разі повернення до Росії, 

поселення на місцях попереднього проживання та виконання покладених на втікачів 

повинностей чи служби. Проте акція не мала особливого успіху, адже не 

враховувала причин переходу російських підданих за кордон. Уже у 1734 році уряд 

вирішив примусово повернути мігрантів, використовуючи для цього війська. 

Каральна експедиція була спрямована проти відомого старообрядницького центру – 

Вєтки. Як наслідок, до Росії було «повернуто» від 10 до 13 тисяч осіб. Утікаючи від 

карального полку, частина старообрядців, особливо заможних, мігрували на 

Стародубщину. Імператриця Єлизавета Петрівна продовжила політику 

попередників, намагаючись повернути закордонних старообрядців на батьківщину. 

Урядові спроби знову не увінчались успіхом, а політика рееміграції зазнала провалу. 

У результаті посилення переслідувань нова хвиля переселення спрямовується не на 

схід, як очікувалось, а на захід – углиб територій Речі Посполитої. 

Третій розділ «Переселення старообрядців у другій половині XVIII – на 

початку ХХ століття» присвячено періоду постійних змін суспільно-політичного 

ладу, протягом якого ставлення до старообрядництва та старовірів-мігрантів 

постійно переглядалося.  

У підрозділі 3.1 «Напрями переміщень старовірів у другій половині 

XVIII століття» акцентовано на зміні політики російських владних кіл щодо 

старообрядців, яка полягала у використанні останніх для заселення необжитих і 

приєднаних земель.  

Петро ІІІ своїм указом щодо розробки Сенатом особливого положення для 

старообрядців, які проживали за кордоном і виявили бажання повернутися на 

батьківщину, започаткував нові шляхи старообрядницької міграції. Особливе 

пожвавлення переселенського руху відбулося за правління Катерини ІІ. На початку 

60-х років вийшли укази, які дозволяли старовірам оселитися не лише у Сибіру та 

Барабинському степу, а й у Воронезькій, Білгородській і Казанській губерніях на 

«порожніх та вигідних землях». Водночас з метою заселення необжитих земель 

Сенат вимагав від прикордонного начальства всіляко заохочувати старообрядців до 

переселення. Впровадження урядової політики, спрямованої на повернення 

старообрядців до Росії, збіглося у часі із захопленням нових земель та розширенням 

території держави. Від самого початку приєднання степових і південноукраїнських 

земель влада визначила курс на їх заселення російськими колоністами, створюючи 

максимальні перепони для проникнення сюди українського населення. Росіяни-

старообрядці, які втекли за кордон, але зберегли свою прихильність до Росії, стали 

частиною цієї політики.  

Одночасно з урядовою колонізацією південних земель старовіри 

продовжували стихійне переселення на Далекий Схід. У другій половині 

XVIII століття старообрядці заселили території Південно-Західного Алтаю – 

чисельні та малодоступні гірські долини басейну річки Бухтарма, а також 

високогірного Уймонського степу біля витоків річки Катунь. Продовжується 

міграція старовірів за межі Російської імперії. У 1760-х роках були засновані перші 
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старообрядницькі поселення на Буковині – у володіннях австрійських Габсбургів. 

Протягом нетривалого періоду вони створили доволі заможну громаду, а наданий 

австрійським урядом статус іноземних колоністів з низкою пільг і привілеїв 

забезпечував їй економічну стабільність. Крім того, зростає кількість мігрантів й у 

західному напрямку. Поділи Речі Посполитої наприкінці XVIII століття призвели до 

посилення міграції на землі Великого князівства Литовського та Прусського 

Королівства, де старовіри переховувалися від наступу Російської імперії.  

У підрозділі 3.2 «Міграційні рухи старообрядців у ХІХ столітті» висвітлено 

особливості міграції старовірів протягом ХІХ століття. Встановлено, що під час 

чергової Російсько-турецької війни (1806–1812) активізувалися переселенські 

тенденції козаків-некрасівців Бессарабщини, які отримали дозвіл оселитися 

неподалік Ізмаїла та були наділені значними правами. Тоді ж відбувалося поступове 

згортання ліберальної політики щодо старовірів у середині Російської імперії, а 

міграційна політика уряду формувалася під впливом географічного чинника. 

Контроль за переміщеннями всередині країни посилювався, натомість він 

послаблювався для старовірів-колоністів на її околицях. Заселення прикордонних 

земель представниками російського етносу мало важливе значення в їхній 

колонізації, при цьому релігійні переконання колонізаторів ніхто не брав до уваги. 

Така політика тривала й за часів Миколи І, коли для старообрядців Ліфляндської та 

Вітебської губерній було скасовано примусове повернення на місця попереднього 

проживання. Уряд цілковито відмовився від політики заохочення рееміграції 

старообрядців у 1834 році, остаточно заборонивши пропускати на територію 

Російської імперії старовірів, які проживали за кордоном. Держава відверто 

остерігалася безконтрольного повернення старообрядців з-за кордону, безпідставно 

приписуючи їм антиурядові настрої. При цьому старообрядці внутрішніх регіонів 

Росії, утікаючи від чергової хвилі переслідувань, у першій половині ХІХ століття 

продовжували переселятися до Східної Пруссії та інших прикордонних територій. 

Новий напрям старообрядницької міграції був пов’язаний із заснуванням у 1846 

році на території Австрійської імперії Білокриницької старообрядницької ієрархії.  

У 1856 році Олександр ІІ офіційно заборонив старообрядцям будь-якої згоди 

виїжджати за кордон, а легальною формою переселення старовірів у межах імперії 

залишалося тільки заслання, переважно до Сибіру. Після польського повстання 1863 

року російський уряд вдався до русифікації так званого Південно-Західного краю, 

активно сприяючи переселенню сюди старовірів. Проте така політика не була 

тривалою через недовіру влади до цієї групи населення. Старовіри наприкінці ХІХ 

століття фактично були єдиними масовими мігрантами – носіями російської 

етнічності. Подібної кількості росіян-мігрантів у попередній період не було серед 

жодної іншої суспільної групи. У результаті питому більшість росіян за межами 

Російської імперії становили прихильники дониконівського православ’я.  

Підрозділ 3.3 «Еміграція та рееміграція старовірів на початку 

ХХ століття» присвячений переселенню старообрядців за межі Російської імперії 

та поступовому поверненню мігрантів на батьківщину. Причиною цього було 

отримання старовірами повноти громадянських прав і свобод, що призвело до 

різкого зменшення внутрішньої міграційної активності. У цей період російські 
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старообрядці з’явилися за океаном, а на межі ХІХ і ХХ століть – у США. Прибули 

вони туди близько 1888 року з Сувальської губернії Царства Польського. На початку 

ХХ століття общину доповнили переселенці-старовіри з Віленської губернії. Ці 

групи прихильників дореформеного православ’я розселились у штатах Пенсильванія 

та Каліфорнія, а також Нью-Джерсі та Мічиган. Старовіри не створили тут 

традиційної громади, прикметною рисою якої була замкненість. Їм довелося 

контактувати з місцевим населенням, вчити мову, працювати на підприємствах 

разом з тамтешніми жителями. Найбільша старообрядницька община утворилась у 

місті Ері (Пенсильванія), основна маса емігрантів переселилася сюди упродовж 

1900–1914 років.  

На межі століть активізувалися міграційні процеси старообрядців, які 

проживали в Османській імперії. Причиною переселення стали переслідування 

влади та посилення контролю за старовірами. Зокрема, вони мали нести військову 

повинність у мирний час, зросли податки, турки втручалися у внутрішнє життя 

общини. Це дало початок поверненню старовірів до Російської імперії, яке 

завершилось у 60-х роках ХХ століття. 

У цей період внутрішня міграція була безпосередньо пов’язана з 

економічними потребами. Зростання населення призводило до зменшення кількості 

орної землі, що заважало старовірам розвивати свої господарства, тож вони 

мігрували на Далекий Схід, причому як з території європейської Росії, так і з інших 

західних держав. Таким чином, на початку ХХ століття завершився період 

релігійного переслідування, а першопричиною міграції старообрядців став пошук 

кращих умов життя.     

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках підсумовано результати дослідження, узагальнено обґрунтовані 

в дисертації основні положення, винесені на захист: 

- Аналіз історіографії та джерельної бази дослідження свідчить, що тема 

міграції російських старообрядців не мала належного висвітлення, оскільки не була 

предметом окремого дослідження. Упродовж усього періоду існування цього 

суспільно-релігійного руху напрацьовано значний масив робіт з окремих аспектів 

старообрядництва, проте у них лише побіжно і фрагментарно висвітлено 

досліджувану проблему. Крім того, історію старообрядництва тривалий час вивчали 

з ідеологічних позицій, а праці були сповнені оціночних суджень, а тому не можуть 

об’єктивно розкривати сутність цього феномену. Однак навіть такі праці відіграють 

важливу роль у вивченні старообрядницької міграції, адже були підготовлені з 

використанням різноманітних джерел, що не збереглися до нашого часу. Попри 

наявність численних праць з історії старообрядництва, досліджень, які комплексно 

вивчали б історію міграції російських старообрядців, висвітливши причини 

переселення, формування основних міграційних центрів та особливості державної 

політики щодо міграції старовірів, немає. Говорити про вивченість 

«старообрядництва» нині зарано. Більшість наявних джерел репрезентують офіційне 

бачення проблеми та пов’язані з діяльністю органів влади й управління, а також 
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офіційної Церкви. Вони дають можливість простежити особливості політики щодо 

старообрядців та визначити її вплив на міграцію. Відсутність джерел власне 

старообрядницького походження, спричинена особливістю їхнього становища, 

певною мірою ускладнює обробку даних офіційних документів. Аналіз джерельної 

бази продемонстрував, що всі наявні джерела статистичного характеру не 

відображають реальної кількості старообрядців, а наведені в них цифри можна 

використати переважно для ілюстрації тенденцій та особливостей певних процесів. 

Лише застосування широкого кола джерел, їх аналіз та порівняння дають змогу 

дослідити різні аспекти міграції російських старообрядців.  

- Встановлено, що міграція старообрядців розпочалась одразу після перших 

заходів реформування Церкви, які провів московський патріарх Никон. Старовірам 

довелося переселятися через безвихідне становище, в якому вони опинилися від 

самого початку – коли перед ними постав вибір: або зректися своїх переконань та 

поглядів, або іти до в’язниці, на допити, багаття. Реформаторські дії патріарха 

спричинили значний протест серед різних верств суспільства. Невдоволення були 

пов’язані як із формою, так і зі змістом реформ. Наслідком стала втрата 

православним населенням Московського царства конфесійної єдності й виникнення 

так званого розколу. Держава і православна Церква розпочинають боротьбу з 

інакодумством. Засобом цієї боротьби стає фізичне винищення незгодних. 

Прагнення зберегти власне життя і залишитися вірними релігійним поглядам 

змушувало тисячі старообрядців переселятися подалі від церковного нагляду й 

урядового контролю. З’ясовано, що переселення старовірів протягом другої 

половини XVII століття відбувалось в умовах кривавих переслідувань та жорстоких 

розправ. У цей час сформувалися найважливіші напрями старообрядницької 

міграції, деякі з них не втрачали свого значення до початку ХХ століття. Мігранти 

на півночі заснували Виговську старообрядницьку пустинь. Старообрядці-

переселенці освоїли землі Олонецької, Архангельської та Вологодської губерній. 

Тоді ж на південному напрямі з’являються поселення на Стародубщині та Вєтці. 

Відбувається проникнення старообрядців на Дон і заселення старовірами Сибіру. 

Визначальними для мігрантів стають чинники віддаленості від урядового нагляду та 

недосяжність церковного переслідування. Спокійне існування старообрядців змогли 

забезпечити території, що не перебували під владою Москви або ж урядовий 

контроль яких був мінімальним. Характерна особливість цього періоду – заснування 

міграційних центрів у місцях заслання перших проповідників старої віри, за якими 

прямували їхні віддані послідовники.  

- Показано, що упродовж століть існування старообрядницької міграції 

визначальну роль у ній відігравали урядові заходи щодо прихильників старої віри. 

Державна політика у цьому питанні не була послідовною. У перші десятиліття після 

«розколу» вона була спрямована на винищення інакодумців. За часів Петра І уряд 

намагався отримати економічну вигоду з прихильників старої віри, які мали 

сплачувати подвійний податок. Цар уперше використав старовірів у політиці 

захоплення нових земель, започаткувавши їхню участь у колонізаційній політиці 

Російської імперії. У подальшому відбувається чітке розмежування заходів щодо 

старообрядців внутрішніх губерній і прикордонних земель. Водночас кожна 
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наступна зміна у політиці призводила до чергової хвилі міграції старообрядців. 

Спочатку вона була вимушеною. Пізніше проявилася у формі заслання. З часом 

урядова політика освоєння необжитих окраїн держави зробила старообрядців 

елементом русифікаторської політики. При цьому держава підтримувала Церкву в 

непримиренній боротьбі зі старовірами. Вибір міграційних напрямів і кількість 

мігрантів безпосередньо залежали від дій уряду в певний період. Проаналізовано 

особливості переселення старовірів та визначено, що вони мали як добровільний, 

так і примусовий характер. Упродовж другої половини XVII століття добровільне 

переселення було пов’язане із втечею від переслідувань. Старообрядцям довелося 

обирати: бути страченими за власні релігійні погляди чи втекти на території, 

недосяжні для влади. У цей період старовіри освоюють окраїни Московського 

царства та прикордонні землі сусідніх держав. Від другої половини XVIII століття 

держава робить спробу встановити контроль над добровільним переселенням 

старообрядців. Вони стають частиною колонізаторської політики захоплених 

Російською імперією земель. Уряд стимулює повернення старовірів з-за кордону та 

надає їм пільги у разі розселення на спеціально відведених для цього територіях. Як 

наслідок, розпочинається рееміграція з Австрійської та Османської імперій, Речі 

Посполитої. Триває і самостійне внутрішнє переселення, з яким безуспішно 

бореться світська та церковна влада. Таким чином, держава чітко розмежовувала 

старообрядців, які переселялися з дозволу держави, та старовірів, які продовжували 

мігрувати самовільно. Чинником примусового переселення старовірів протягом усієї 

історії старообрядництва залишалося заслання за сповідування старої віри. 

Фактично таку форму відповідальності з різною інтенсивністю застосовували до 

початку ХХ століття. Враховуючи, що за роки існування старої віри на заслання 

відправлено сотні тисяч старообрядців, розселених на величезних територіях від 

півночі Російської імперії до Кавказу, заслання було одним з провідних факторів 

старообрядницької міграції. Результатом як добровільного, так і примусового 

переселення стало формування нових центрів старообрядницької міграції.  

- Обґрунтовано, що, починаючи з другої половини XVIII століття, 

впроваджується політика заохочення рееміграції старовірів з-за кордону. Уряд 

робив ставку на повернення російських вихідців з Речі Посполитої, переслідуючи 

економічні цілі. По-перше, повернення податного населення мало забезпечити 

надходження коштів до казни, по-друге, уряд планував використовувати 

старообрядців у заселенні різних територій імперії. У результаті утворилися нові 

напрямки міграції на теренах Південної та Степової України. Захоплення цих 

територій поставило владу перед необхідністю швидкої русифікації земель та 

їхнього господарського освоєння. З цією метою було використано прагнення 

старообрядців повернутися на батьківщину. У цьому контексті розглянуто 

особливості співробітництва старовірів із державою. Тоді ж утворився важливий 

міграційний центр старовірів – Іргизькі монастирі. Водночас унаслідок традиційної 

карально-репресивної політики уряду старообрядці з’являються на Забайкаллі й на 

території Алтаю. Продовжується і закордонна міграція, виникають нові 

старообрядницькі громади в Австрійській імперії, зокрема на Буковині, та в 

Османській імперії – у Добруджі й Майносі. Також старовіри утворюють власні 
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поселення на території Великого князівства Литовського. Виявлено, що протягом 

ХІХ століття уряд не раз змінював своє ставлення до прихильників дониконівського 

православ’я, результатом чого було посилення міграції старовірів. Вона була 

спрямована як до вже відомих районів, так і на нові для старообрядців землі. 

Приміром, козаки-некрасівці, повернувшись із володінь турецького султана, 

оселилися неподалік фортеці Ізмаїл. Важливим міграційним центром стає Буковина, 

що належала в той період Австрійській імперії. Поява тут у середині ХІХ століття 

Білокриницької ієрархії сприяла притоку мігрантів-старообрядців. Унаслідок 

антистарообрядницької політики сформувався ще один регіон закордонної 

старообрядницької міграції – землі Східної Пруссії. Утворився він за рахунок 

переселення на захід старовірів, які колись проживали на території Речі Посполитої 

та з приходом російської влади знову відчули на собі її методи боротьби з 

«розколом». Триває міграція і на литовські землі, де старообрядці в певний період 

мали підтримку місцевої російської влади. Це було пов’язано з польськими 

повстаннями та політикою русифікації цих територій. Розкрито специфіку міграції 

старообрядців на початку ХХ століття через зміну традиційних чинників, що 

призводили до переселення прихильників дониконівського православ’я. Старовіри 

отримали всю повноту громадянських прав, зокрема свободу совісті. Таким чином 

зник традиційний фактор, що визначав необхідність переселення старообрядців – 

гоніння за сповідування старої віри. Набуття офіційного статусу призвело до 

фактичного припинення міграції старообрядців у межах Російської імперії. 

Натомість продовжується переселення тих прихильників дониконівського 

православ’я, які в цей період проживали за межами Росії. Відкриття нових 

можливостей для міграції спонукало до пошуку кращих умов життя. У результаті 

одні старообрядці повернулися на батьківщину, а інші емігрували за океан.  

- Визначено, що проблема кількості старовірів у цілому та старообрядців-

мігрантів зокрема залишається в історичній науці дискусійною. Відсутність по-

справжньому об’єктивних джерел статистичної інформації дає підстави говорити 

тільки про загальні тенденції міграційних процесів і неточну чисельність їхніх 

учасників. Певною мірою об’єктивні дані наявні лише в тому випадку, коли 

переселення ініціювала держава й до мігрантів не застосовували покарання за 

сповідування старої віри. В усіх інших випадках обрахунок мігрантів має 

фрагментарний і приблизний характер. Достеменно можна стверджувати, що 

кількість старовірів-мігрантів була нерозривно пов’язана зі статусом 

старообрядництва в певній країні та особливостями їхнього становища у певному 

регіоні. Тиск на старовірів або заохочення їх переселення призводили до зміни 

кількості переселенців. Безпосередньо умови середовища, що охоплювали не лише 

статус, а і природно-кліматичні особливості місцевостей їхнього проживання, 

збільшували або зменшували частку мігрантів у певні періоди. Варто зауважити, що 

визначальною у міграції старообрядців стала не кількість переселенців, а 

колосальний вплив на релігійне, культурне та політичне життя, який вони мали на 

освоєних територіях. 

- Доведено, що, незважаючи на фактичне офіційне невизнання старообрядців як 

повноправних учасників суспільних відносин у Російській імперії, вони відіграли 
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важливу колонізаційну роль. Російська імперія прагнула швидко русифікувати 

захоплені території. Вагоме місце у цих процесах посіли мігранти-старообрядці, які 

завдяки своїм особистим якостям і відданості державі отримали від останньої дозвіл 

безперешкодно повернутися на батьківщину та сповідувати стару віру. В той же час, 

результатом міграційних процесів старовірів стало не просто поширення їхнього 

віровчення, а розселення представників російського етносу серед іноетнічних та 

іноконфесійних спільнот. Старовіри виробили важливі механізми адаптації до нових 

умов. Враховуючи, що старообрядці були носіями російської етнічності, міграція 

прихильників старої віри відіграла істотну роль у розширенні впливу Російської 

імперії на навколишні землі, завдяки чому частина з них з часом увійшла до її 

складу. Цю особливість використав уряд, який у питаннях залюднення захоплених 

територій свідомо надавав перевагу російському населенню над місцевими 

мешканцями, а старообрядцям – над православними. У результаті такої політики 

деякі регіони виявилися заселеними переважно росіянами-старовірами, завдяки 

яким Російська імперія оголосила ці території «споконвічними російськими 

землями».   
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АНОТАЦІЯ  

Панарін О. Є. Міграція російських старообрядців (друга половина XVII – 

початок ХХ століття). – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню міграції російських 

старообрядців. У роботі проаналізовано здобутки історичної науки у дослідженні 

старообрядництва та визначено рівень вивчення старообрядницької міграції. На 

основі аналізу опублікованих і неопублікованих джерел окреслено основні 

напрямки міграції прихильників старообрядництва, з’ясовано чинники, які 

визначали формування провідних міграційних центрів у різні періоди. Розкрито 

причини, що призвели до масового переселення старовірів, та виявлено вплив 

державної політики щодо старообрядців на кількість переселенців. Крім того, 

висвітлено політику різних держав щодо мігрантів-старовірів, досліджено роль 

старообрядництва у політиці захоплення та колонізації земель Російською імперією. 

Встановлено, що завдяки компактному проживанню старообрядців на певних 

територіях Російська імперія легітимізувала захоплення таких земель. Проведено 

розмежування між добровільним і вимушеним переселенням та показано специфіку 

становища переселенців у різних регіонах і в різний період. Визначено роль міграції 
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старовірів у поширенні цього релігійного вчення та формуванні провідних центрів 

старообрядництва. Схарактеризовано основні напрямки міграції старовірів, що 

склались у різні часи, простежено подальшу долю переселенців та їхній вплив на 

розвиток заселених земель. Обґрунтовано роль старообрядницької міграції у 

збереженні культурних традицій цього самобутнього суспільно-релігійного руху. 

Ключові слова: старообрядництво, старовіри, реформа Никона, розкол, 

міграція, переселення, рух населення, міграційні процеси. 

 

АННОТАЦИЯ 

Панарин А. Е. Миграция российских старообрядцев (вторая половина 

XVII – начало ХХ века). – Рукопись.  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – всемирная история. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию миграции русских 

старообрядцев. В работе проанализированы достижения исторической науки в 

исследовании старообрядчества и определен уровень изучения старообрядческой 

миграции. На основе анализа опубликованных и неопубликованных источников 

установлены основные направления миграции сторонников старообрядчества, 

выяснены факторы, которые определяли ведущие миграционные центры в разные 

периоды. Раскрыты причины, которые привели к массовому переселению 

староверов, и выявлено влияние государственной политики относительно 

старообрядцев на количество переселенцев. Кроме того, освещена политика 

различных государств касательно мигрантов-староверов, исследована роль 

старообрядчества в политике захвата и колонизации земель Российской империей. 

Установлено, что благодаря компактному проживанию старообрядцев на 

определенных территориях Российская империя легитимизовала захват таких 

земель. Проведено разграничение между добровольным и вынужденным 

переселением и показано специфику положения переселенцев в разных регионах и в 

разные периоды. Определена роль миграции староверов в распространении этого 

религиозного учения и формировании ведущих центров старообрядчества. 

Охарактеризованы основные направления миграции староверов, которые сложились 

в разное время, прослеживается дальнейшая судьба переселенцев и их влияние на 

развитие заселенных земель. Обосновывается роль старообрядческой миграции в 

сохранении культурных традиций этого самобытного общественно-религиозного 

движения. 

Ключевые слова: старообрядчество, староверы, реформа Никона, раскол, 

миграция, переселение, движение населения, миграционные процессы.   

 

SUMMARY 

Panarin Oleksandr. Migration of Russian Old Believers (the second half of the 

XVII – the beginning of the XX century). – Manuscript.  
Dissertation paper for the degree of candidate of historical sciences in specialty 

07.00.02 – world history. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2017. 
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The study addresses the problems of the Old Believers’ migration. The main 

achievements of historical science are analyzed and the level of Old Believers’ migrations 

studying was outlined. The main directions of Old Believers’ migration were established 

and the main migration centers in different periods were determined proceeding from 

published and unpublished sources. It was established that in the middle of the 17th 

century the Moscow Patriarch Nikon implemented reform, which led to the loss of the 

Orthodox confessional unity of the Moscow kingdom. It was found that the first 

migrations of the Old Believers’ began immediately after the reform and were associated 

with the persecution of dissidents. It was shown that the main directions Old Believers’ 

migration that were established in the second half of the 17th century remained relevant 

until the end of the 19th century. 

The influence of the state policy on the Old Believers’ migration was characterized. 

It was proved that the governmental and religious measures against the Old Believers’ 

were the main reasons for their migration. At the same time, the intensification of 

measures against the Old Believers’ supporters led to an increase the number of migrants 

and the formation of new migration areas and centers. The study demonstrated the 

evolution of governmental measures for the Old Believers’ migration during the 17th and 

early 20th centuries, and it was found that the struggle for "purity of faith" at certain stages 

became a political and economic issue. 

The paper described the policy of different states concerning the Old Believers. The 

role of Old Believers’ in the policy of lands’ colonization by the Russian Empire was 

investigated. The Russian Empire has legitimized the seizure of such lands due to the 

compact residence of Old Believers. It was found that since the second quarter of the 18th  

century, the Old Believers’ were actively used by the Russian Empire in colonial and 

russification politics. The Old Believers’ experience of adapting to the new way of life, 

their economic activity and commitment to their views has played a key role in this policy. 

The difference between voluntary and involuntary resettlement was highlighted. The 

specific features of Old Believers’ habitation in different regions and in different times 

were shown. It was found that in times of religious persecution the centrifugal tendencies 

were dominant in migration processes, while the period of weakening was characterized 

by centripetal tendencies of the Old Believers’ tendency towards the economic centers of 

certain regions. The reasons for the mass resettlement of the Old Believers’ were 

explained and the state policy influence on the number of settlers was shown. The role the 

Old Believers’ migration in the spreading of their religious doctrine and formation of the 

leading centers of the Old Believers’ was determined. Developed at different times the 

main directions of the Old Believers’ migration were described. The author explored the 

further fate of the settlers and their role in the development of the inhabited lands. The role 

of Old Believers’ migration in preserving the cultural traditions of this distinctive social 

and religious movement was justified. 

Keywords: Old Believers’, Nikon reform, schism, migration, resettlement, 

population movement, migration processes. 


