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сіна, накриють килимками, і постіль гостям готова! 
Усі були задоволені і претензій ніколи ніхто не 
пред’являв» [16, 131].

Дослідники-кулішезнавці не без підстав пи-
шуть про допомогу Кочубеїв П. Кулішу, проте у 
їх працях зустрічаємо не однакові твердження. 
Академік М. Жулинський пише, що визволення 
письменника сталося «завдяки протекції сенатора-
земляка О.В. Кочубея» [17, 11]. У збірнику «Пан-
тейлемон Куліш. Листи до М.Д. Білозерського» 
(Львів – Нью-Йорк, 1997) знаходимо вказівку, що 
П.Кулішу робив протекції сенатор В.В. Кочубей. 
Скоріш за все, це дійсно був Олександр Васильо-
вич (1788-1866), сенатор, член Державної ради, 
дійсний таємний радник, який покровительствував 
родині Білозерських у Петербурзі. 

Одним із останніх представників роду Кочубеїв 
був Василь Петрович (1868-1940), вихованець 
Санкт-Петербурзького університету, камер-юнкер, 
глухівський повітовий предводитель дворянства 
[18, 178]. Він увійшов до складу особливої комісії 
по заснуванню у Глухові зібрання предметів 
місцевої старовини і таким чином став причетним 
до створення міського краєзнавчого музею.

Отже, подані в статті дані в певній мірі 
поглиблюють і розширюють відомості про 
представників роду та їх зв’язки з Україною, зокрема 
Глухівщиною. Деякі підняті питання вказують на 
шляхи подальшого дослідження та його місця в 
загальному історичному поступі. 
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Останнім часом надзвичайно актуальними 
є дослідження історії та культури національних 
меншин в Україні. Це пов’язано, в першу чергу, із 
складністю міжконфесійних взаємин, які склалися 
на сучасному етапі, та необхідністю встановлення 
релігійного миру в нашій державі, формування у 
молодих людей толерантного ставлення до різних 
народів. Без цього неможливе взаєморозуміння 
між релігіями, міжконфесійний діалог і навіть 
співіснування конфесій. 

Однією із найменш вивчених проблем у цьому 
плані є історія старообрядців, які протягом тривало-
го часу проживання на українських землях створи-
ли не лише оригінальне віровчення, але й унікальну 
культуру на основі православного християнства. 
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політику царського уряду протягом ХVІІІ ст., 
становище розкольників на українських землях було 
порівняно кращим.

Поряд із цим можна відмітити й факти 
протекції цій релігійній конфесії з боку державних 
чиновників та священників пануючої церкви. 
Крім того, старообрядці намагалися у нових 
умовах максимально пристосуватися до місцевого 
укладу життя, порозумітися із населенням. Саме 
ці фактори сприяли, на нашу думку, зростанню 
їх чисельності як на Чернігівщині, так і на 
білоруських землях. Дослідник М.Г. Лилеєв 
наводить дані, що в 1723 р. в Стародубському 
полку були «373 грунтові двори старообрядців, 
159 їх «бобильських будинків», 50 пустинь» [6].

Цікавими є міркування священника Георгія 
Лобанова про причини виникнення та розвиток 
Вєтківсько-Стародубівського старообрядницького 
центру. Зокрема, він говорить про те, що на 
Чернігівщині це явище «з’явилося та існувало 
спочатку у вигляді біглопопівського толку». 
Тобто, розкольники використовували для 
ведення богослужінь збіглих священників, які 
офіційною церквою визнавалися поза законом. Це 
дозволило їм проводити свою релігійну діяльність, 
свідченням чого є кількісне зростання. Крім 
того, існував і безпопівський толк, прихильники 
якого відмовлялися від колишніх православних 
священників, замінювали їх наставниками, які і 
проводили богослужіння. Такі непрості процеси 
дозволяють говорити про складні політичні, 
релігійні, психологічні фактори, що впливали не 
тільки на процес розселення старообрядців, але і їх 
подальшу діяльність на новоосвоєних землях.

Інноваційні процеси в Російській імперії 
середини XIX – поч. XX ст. зумовили еволюцію 
усього суспільства. Найбільше це стосувалося 
нової, але швидко зростаючої верстви – 
промисловців. Індустріалізація країни потребувала 
ділового підходу у вирішенні нагальних питань 
економічного розвитку країни. Саме реформи 60-
70-хх рр. ХІХ ст. відкрили значні можливості для 
розвитку підприємницької діяльності.

За короткий проміжок часу вітчизняний 
підприємець пройшов досить швидку еволюцію. 
Завдяки широкому спектру нововведень багато 
дрібних виробників стали впливовими власниками 
підприємств та банкірських домів, директорами 
акціонерних компаній. Вони налагодили розвинуті 
міжнародні зв’язки, а також співробітництво з 
діловим світом не тільки Росії, але й західними 
партнерами. Традиційний патронаж і контроль із 
боку влади дозволив до певної міри накопичити 
буржуазії значний капітал. Цьому сприяла державна 
політика винних відкупів, залізничного будівництва, 
особливо стратегічного призначення, урядові 
замовлення продукції, зокрема, для потреб армії і 

Своєю діяльністю вони помітно впливали на госпо-
дарське, соціальне, культурне життя різних регіонів. 
Саме це і обумовлює актуальність дослідження 
різних аспектів історії старообрядництва.

Це унікальне явище виникло в другій половині 
ХІХ ст. внаслідок розколу Російської Православної 
Церкви під впливом поширення ідеї «Москва – третій 
Рим». Результатом стала проведена патріархом 
Никоном і царем Олексієм Михайловичем церковна 
реформа. Відбулися складні внутрицерковні зміни: 
переписувалися богослужебні книги, змінювалися 
обряди, що безперечно викликало різну реакцію у 
населення. Частина духовенства і простих людей 
категорично не сприймали ці нововведення, 
намагалися їм протистояти. Їх почали називати 
розкольниками або старообрядцями. До цього часу 
вони зберігають свої традиції і переконання щодо 
необхідності відновлення старої віри. 

Історія старообрядництва раніше не належала 
до ретельно досліджуваних напрямків, але 
сьогодні ситуація помітно змінюється. Останнім 
часом спостерігається посилений інтерес 
вітчизняних науковців до вивчення таких 
тем. Важливість і актуальність визначається 
релігієзнавчим, політичним і духовно-культурним 
чинниками. Окремі історики роблять спроби 
комплексного джерелознавчого аналізу джерел 
історії старообрядців на прикладі Правобережної 
України, Південної Бессарабії, використовуючи 
для цього матеріали археографічних експедицій, 
залучаючи весь спектр літератури [1]. Провідним 
напрямком залишається культурний, духовно-
релігійний аспект, а також характеристика урядової 
політики щодо розкольників протягом певного часу, 
визначення її напрямків та еволюції [2]. Останнім 
часом зріс інтерес до вивчення історії окремих 
поселень розкольників [3].

Виходячи зі сказаного вище, метою розвідки є 
визначення присутності й впливу старообрядців на 
економіку Чернігівської губернії у ХІХ ст. 

Історія появи старообрядництва на землях сучасної 
Чернігівщини починається з другої половини XVII ст., 
хоча, на думку дослідника А.С. Пругавіна, власне воно 
було явищем, нехарактерним для України, населення 
якої «спочатку славилося тим, що завжди залишалося 
глухим і байдужим до пропаганди розколу» [4]. 
Стародубщина стала їхнім духовним центром, де 
зберігалась можливість проводити свою релігійну 
діяльність. Тут важливу роль відіграв географічний 
фактор, а саме лісиста місцевість, незаселеність значної 
території, збереження свободи часів Гетьманщини, що 
особливо привертало увагу поселенців. 

Переслідування та утиски старообрядництва 
з боку держави та офіційної церкви змушували їх 
виробляти різноманітні методи протидії утискам, 
що дозволяли зберегти «стару віру» у складних 
обставинах [5]. Однак, незважаючи на жорстку 



Сіверщина в історії України Випуск 4. 2011

280

про формування протягом ХІХ ст. своєрідного 
типу підприємницької особистості, що найкраще 
демонстрували старообрядці. Саме на їх прикладі 
чітко прослідковуються характерні риси нового 
буржуа: раціоналізм, прагматизм, індивідуалізм, 
конкурентність, готовність до ризику, прагнення 
бути в своїй справі лідером, самодисципліна та 
бажання збагачуватися. 

Що ж сприяло швидкому становленню 
розкольників як перспективних підприємців? На 
думку автора, однозначної відповіді на це питання 
дати не можна. Тут спрацювало ряд важливих 
факторів, якими і пояснюється мотивація їх поведінки. 
В першу чергу, це об’єктивні чинники: репресивна 
політика уряду, протистояння їй, самозахист. 
Старообрядці намагалися в умовах небезпеки 
мобілізувати всі свої зусилля з метою вижити і 
показати свою життєздатність. Саме ізольованість, 
страх за себе і дітей формували у них особисту 
ініціативу, власну, а не колективну відповідальність 
за свій добробут. За таких умов громада відігравала 
роль переважно не як господарського ядра, а більше 
релігійного, духовного центру.

Крім того, вони прагнули за будь-яку ціну 
довести істинність своїх переконань, а в нових 
умовах це найкраще можна було зробити, 
демонструючи власну економічну силу. 
Старообрядці сформували культ праці, досягнення 
добробуту завдяки працьовитості, кмітливості. 
Робота дозволяла їм самореалізуватися, отримати 
задоволення, гроші, а значить певну стабільність. 
Це допомагало адаптуватися розкольникам до 
непростих географічних і соціальних умов, 
порозумітися із місцевим населенням. Не маючи 
змоги займатися іншими видами діяльності, 
наприклад, державною службою, вони всю 
свою енергію спрямовували на господарство, 
формуючи тим самим свою культуру, максимально 
пристосовану до капіталістичних умов розвитку. 

П’ятнадцять повітів Чернігівської губернії 
у другій половині XIX ст. у економічному плані 
розвивалися нерівномірно, що зумовлювалося 
регіональними особливостями. Проте, головним 
засобом для існування населення залишалося 
землеробство. При цьому поширеними були 
полювання, рибальство і більш спеціалізовані 
промисли, що пояснювалося рядом причин, 
зокрема, географічними умовами, соціальним та 
ментальним чинниками.

Саме в цей час у регіоні зростають чисельно 
посади старовірів, перетворюючись на невеликі 
містечка, де активно розвивалася мануфактурна 
промисловість та торгівля. Наприклад, у Клинцях 
на середину ХІХ ст. уже нараховувалося близько 
20 суконних виробництв, а в околицях діяло до 100 
різного роду майстерень. Клинцівські виробники 
налагодили регулярні торгівельні відносини із 

флоту. Безперечно, це в першу чергу стосувалося 
представників ділового світу Москви і Петербурга.

Економічний підйом і розвиток науково-
технічного прогресу призвели до кардинальних 
змін. Починаючи з середини XIX ст., традиційні 
галузі промисловості поступалися місцем важкій 
індустрії, яка потребувала новітніх технологій. 
Відбувається повне переоснащення фабрично-
заводського виробництва.

У пореформений період на території 
Чернігівської губернії проходили загальноімперські 
модернізаційні процеси. Зокрема, відбувався 
поступовий перехід від мануфактур до фабрик і 
заводів, удосконалювалися техніка та технології; 
паралельно із зростанням кількості великих 
механізованих підприємств зростав об’єм 
виробництва, спостерігалася концентрація 
капіталів у провідних галузях, активізувалася 
підприємницька ініціатива та розширювався ринок 
вільнонайманої праці.

Однак, враховуючи специфіку краю, тут ці зміни 
проходили значно повільніше, тому навіть на кінець 
XIX ст. характерною рисою його господарства 
залишалося співіснування великого машинізованого 
виробництва капіталістичного типу, мануфактур 
та кустарних промислів. Ще однією особливістю 
економічної структури цього регіону була відсутність 
так званих «локомотивних» галузей індустрії та 
домінування виробництва, пов’язаного із сільським 
господарством. У цілому, це було характерним 
для всього Лівобережжя, яке зберігало аграрний 
профіль і відставало від індустріально розвинених 
Півдня, Слобожанщини та Правобережжя за рядом 
кількісних та якісних показників.

Незважаючи на значні зрушення, українське 
населення зберігало традиційний економічний 
менталітет, властивий кожному суспільству на 
початку його індустріально-капіталістичної 
трансформації. В його основі були особиста 
праця на своїй ділянці землі та мінімум доходів. 
Резюмуючи результати етнографічного обстеження 
губерній Південно-Західного краю, П. Чубинський 
писав у 1872 році: «Малорос малопідприємливий. 
Господарство та економічні відносини його 
патріархальні... Він вважає єдиним джерелом 
багатства землеробську працю» [7].

Таким чином, світогляд селянина визначала, перш 
за все, «влада землі». Загнаний у рамки природного 
плину господарського циклу, обмежений одиничними 
формами практики, він прагнув до непорушності, 
повторюваності. В умовах індустріалізації глибокі 
протиріччя пронизували усю структуру і зміст 
культурних цінностей, саме розуміння умов, 
засобів і цілей людського життя. Нові тенденції не 
змогли зруйнувати традиціоналістські парадигми 
свідомості, тому існували паралельно з ними [8].

Розглядаючи дану проблему, ми можемо говорити 
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Крупенко О.В. Старообрядцы Черниговской губернии 
ХІХ века (экономический аспект)

В статье исследуется участие представителей 
старообрядчества в экономическом развитии Черниговской 
губернии ХІХ века. Автор рассматривает вопрос об их 
взаимоотношениях с властью, местным населением. 
Доказано, что в последующие периоды старообрядцы 
продолжали заниматься хозяйством, не утратили 
предпринимательский талант.

Ключевые слова: старообрядцы, Черниговская губерния, 
экономика, предпринимательский талант. 

Krupenko O.V. Old Belief followers in Chernihiv province 
in the 19th century (economic aspect)

 This article runs about the representatives of Old Belief and 
their participation in the economic aspect of Chernihiv province in 
the 19th century. The author analyses their relationships with the 
state power and local inhabitants. It was proved that Old Belief 
followers did not abandon their desire to go in for entrepreneurial 
activity in the following epochs.

Key words: Old Belief followers, economy, Chernihiv province, 
entrepreneurial activity.
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Петербургом і Москвою. Деякі купці-старообрядці 
ще на початку ХVІІІ ст. імпортували товари до 
Прусії, Сілезії. У свою чергу, із Німеччини, Риги, 
Архангельську завозили до України сукно, вино, 
рибу та інші товари. Власники чинбарних заводів у 
Клинцях брати Собольщикови мали лавки в Ніжині, 
де успішно торгували шкірою [9].

У окремих містах Чернігівської губернії 
розкольники збудували миловарні заводи, 
які приносили непогані прибутки. Така їх 
активна промислова і торгівельна діяльність 
викликала занепокоєння у місцевих купців. 
Автор однієї скарги до влади писав: «У цей час 
старообрядницькі слободи Чернігівської губернії, 
знамениті своєю впертістю в розколі, не менш 
відомі промисловістю і торгівлею. Завдяки 
їм північна частина набула тепер вираженого 
промислового характеру, що створює нам певні 
труднощі» [10]. Це є яскравим свідченням вагомої 
економічної ролі старообрядців у модернізаційних 
процесах регіону. 

Активна господарська діяльність розкольників, 
підприємницький хист дозволили їм досить 
швидко збагачуватися, особливо невпинно зростав 
капітал верхівки. За даними М. Домонтовича, 
в одному Новозибкові у 60 рр. ХІХ ст. 
старообрядцям належало 5 парусинових, стільки 
ж чинбарних та свічкових заводів, 4 салотопних, 
які виробляли річної продукції на 50 тис. крб. 
Обороти торгівлі в Клинцях сягнули близько 129 
тис. крб. Експортували найбільше хутро, мідний, 
фаянсовий та глиняний посуд, конопляну олію і 
вершкове масло. Щороку вивозили товарів до 
Москви та Нижнього Новгороду на 25 тис. крб., 
до Харкова – на 250 тис. крб., до Полтави – на 
150 тис. крб. [11]. У слободах Лужки, Добрянці, 
Радулі окремі купці займалися не лише торгівлею, 
але й налагоджували промислове виробництво. Це 
значно зміцніло їх економічні позиції і забезпечило 
матеріальний добробут сімей. 

Таким чином, старообрядці як соціокультурний 
феномен мали помітний вплив на господарське, 
станове, культурне життя українських земель, були 
суб’єктом відчутних етнокультурних контактів із 
автохтонним населенням, відігравали важливу роль 
у релігійному світі, що спостерігається і сьогодні. 
Цьому сприяли політичні умови, але першочергову 
роль у цьому зіграли такі чинники, як конфесійна 
солідарність, патрональні відносини в громаді, 
суворі етнічні норми, які формували репутацію 
чесних, працьовитих і добросовісних господарників. 
Результати дослідження відкривають перспективу 
комплексного вивчення історії старообрядців, а 
також посилення регіонального аспекту. 
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