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ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЩИН СТАРОВІРІВ-БЕЗПОПІВЦІВ 
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КРАЄЗНАВЧИХ СТУДІЙ В УКРАЇНІ  

(З ДОСВІДУ РОБОТИ НА ЖИТОМИРЩИНІ) 
 

Старообрядництво, що є багатовіковим релігійним, культурним, соціаль-
ним рухом, помітно вплинуло на формування історико-етнографічної та 
конфесійної карти України. Значення старообрядницької культурної спадщини 
у вивченні історії важко переоцінити. Установка старообрядців «не зраджувати 
старовині», зберігати заповіти «древнього благочестя», «апостольської віри» 
примушувала їх бути суворими і принципово консервативними. У середовищі 
старообрядців виявилося можливим збереження аж до XXІ ст. тих культурних 
традицій, які мала Московська Русь середини XVII ст. Вони стали своєрідним 
оазисом історії [2]. Старообрядництво представляє інтерес для дослідників, які 
опікуються як історією, релігієзнавством, філософією, археографією, так і 
багатьма галузями культури – іконописом, літературою, мовою, співом та ін. 

Станом на 1 січня 2013 р., тільки згідно офіційних даних Державного 
департаменту у справах національностей та релігій на території України діють 
74 старообрядницькі громади. Вони функціонують в Автономній Республіці 
Крим, а також у таких областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, 
Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, 
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Луганській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та 
Чернігівській [3]. 

Автор цього тексту з 2012 р. проводить історико-етнографічні експедиції 
старообрядницькими поселеннями Житомирської області, в якій концентрація 
громад старообрядців-безпопівців на території України є найбільшою. Коротко 
розглянемо теоретичні аспекти дослідження громад старовірів, які було 
перевірено в результаті польової роботи. 

Основною формою збору історико-етнографічних матеріалів вважається 
організація польових експедицій. Перш за все, експедиції повинна передувати 
ґрунтовна робота з історичними та сучасними науковими працями. Визна-
чившись з метою польового дослідження, його учасники займаються 
питаннями польової програми, інструментарію (фото-, відеотехніка, диктофон, 
щоденники, інструментарій для малювання, креслення, копіювання) та 
спорядження. На цьому етапі підготовки вагому роль відіграє правильно 
складена опитувальна анкета інформантів.  

Варто окреслити цілу низку перешкод, що обмежують можливості 
дослідника у вивченні сучасного старообрядництва. До числа релігійних 
причин, що певним чином обмежують можливості проведення інтерв’ю з 
представниками общин, слід віднести заборону старообрядцям спілкуватися із 
представниками інших конфесій. Після розмови з іновірцем старовіру, який 
«замірщився» (певною мірою вступив у контакт із світом, «миром ніконіан» – 
православних) слід відмолити це спілкування додатковими молитвами, 
поклонами, навіть додатковими днями посту. Важливе значення у отриманні 
дозволу на спілкування має зовнішній вигляд дослідника. Старообрядці дуже 
негативно ставляться до сучасних тенденцій в одязі. Наприклад, для жінки є 
неприпустимим одягати штани, короткі спідниці, оголювати зону декольте, 
спину. Забороняється використання косметики та носіння прикрас – браслетів, 
сережок, намиста та інших. Часто старовіри, які погоджуються на спілкування, 
не дозволяють себе фотографувати, користуватися диктофоном та іншими 
технічними засобами [1, с.7]. Тому досліднику у разі вивчення громад 
старовірів потрібно виявляти свою обізнаність з старообрядницвом, поводити 
себе з інформантами максимально тактовно, чітко пояснюючи мету свого 
наукового дослідження і те, що воно не матиме негативних результатів для 
старообрядницького середовища. 

У практиці проведення польових досліджень існують два основні методи 
збору матеріалу: стаціонарний і сезонний. Стаціонарний метод дає цінні і повні 
матеріали. Він пов’язаний з тривалим перебуванням і вживанням учасників 
експедиції в досліджуване середовище. Сезонний метод дає оперативний 
польовий матеріал, у порівнянні з попереднім є більш плідним під час 
вирішення конкретних проблем. У сезонній експедиції обстеження і збір 
матеріалів про життя громади можуть вестися з використанням двох способів: 
маршрутного і кущового. Маршрутне обстеження передбачає переміщення 
експедиції в області вивчення по безперервному «лінійному» маршруту з 
послідовними зупинками в кожному пункті на 2–3 дні для збору матеріалів. Під 
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час кущового обстеження в області вивчення намічаються головні базові 
пункти вивчення, а довколишні поселення обстежуються для перевірки й 
уточнення відомостей [6, с. 151–152]. 

Дослідження має вестися із застосуванням традиційних методик: 1) мето-
дика програмованого опитування з використанням спеціально розроблених 
програм, що відбивають конфесійну специфіку; 2) методика суцільного 
опитування, що враховує усі соціальні і вікові прошарки сільського соціуму для 
якнайповнішого віддзеркалення проблеми; 3) методика прихованого запису 
особливо актуальна для первинного опитування старообрядницького насе-
лення; 4) метод включеного спостереження, який фіксує реальний стан ритуалу 
(престольне свято, похоронний обряд та ін.); 5) метод картографування [4]. 

Первинне опитування населення дозволяє виявити місцеві старообряд-
ницькі згоди, міцні громади. Далі – індивідуальна робота з кожною згодою і 
окремою общиною, найцікавішими її представниками: складання історії 
общини, що включає історію формування і розвитку общини, роль окремих осіб 
(начотчиків, наставників, учителів, що навчали дітей і дорослих читанню, 
письму, крюковому співу), опис общинних і особистих бібліотек, ікон, фіксація 
обрядових особливостей, з’ясування наявності або відсутності історичних і 
сучасних зв’язків із старообрядницькими центрами [4]. 

Особлива увага приділяється активно діючим громадам, що зберегли не 
лише обрядову (проведення служб, таїнств) і етнографічну (традиційний 
костюм, предмети культу, у тому числі і книжкові пам’ятники) сторони 
релігійного життя, але і фіксували історію своєї общини [4]. 

Прагнення старообрядців до культурно-побутової ізоляції неминуче 
стикалося з неможливістю його практичного здійснення. Це підштовхувало до 
постійного пошуку нових способів збереження традиційних норм в умовах 
дійсності, що змінюється, призводило до створення соціокультурних меха-
нізмів, що дозволяють знайти компромісний вихід з виниклого протиріччя. 
Традиціоналізм поставив старообрядців перед необхідністю постійного 
самостійного осмислення і вибору форм взаємин з навколишнім світом. 
Формування старообрядницької культури відбувалося в тісній взаємодії 
традиції і адаптації [7].  

Общини старовірів-безпопівців (поморської та федосіївської згод) 
знаходяться в оточенні переважаючого над ними «ніконіанського» (правос-
лавного), католицького і протестантського населення. У зв’язку з цим гостро 
постає проблема самоідентифікації, існування в ізоляції і вироблення шляхів 
взаємодії з одновірцями та іновірцями. Рідкісним явищем стало розселення 
раніше російських старообрядницьких сіл виключно за етнічною ознакою (у 
той же час в багатьох з них залишається конфесійна маркована межа). 
Історично складене змішане проживання етнічно різнорідних віруючих 
поступово може стати результатом редукції обрядової, релігійної традицій і 
духовних практик, аж до повного зникнення колись міцних громад. За таких 
обставин обов’язково потрібно аналізувати міжетнічні і міжконфесійні зв’язки, 
що відбивають картину світу різних груп вірян: 1) функції і поведінкові моделі 
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окремих конфесійних груп; 2) градація «чужості» в опозиції «свій – чужий», в 
сприйнятті етнічно або конфесійно інших груп; 4) місце релігійного 
наративного фольклору в освоєнні світу і самовизначенні вірян [4]. 

Серед усіх видів польової фіксації варто виділити відеозйомку. 
Відеофіксація в старообрядницькому середовищі пов’язана з декількома не 
завжди переборними труднощами. По-перше, не кожна община дає згоду на 
зйомку, але навіть якщо і погоджується, то найчастіше не дозволяє бути 
присутнім на моліннях, до того ж кожен старовір щоразу заново вирішує чи 
взяти участь в зйомці залежно від настрою, самопочуття, а частіше від того, що 
почує в общині або прочитає. По-друге, найчастіше в роботі неможливо 
використовувати додаткові технічні засоби – виносні мікрофони, освітлювальні 
прилади і т.п. Введення додаткових технічних ресурсів може спровокувати 
заборону на зйомку взагалі або учасники зйомки будуть почувати себе скуто. 
Таким чином, зйомки варто здійснювати переважно в тих громадах, де польові 
дослідження проводяться не один рік і вже виникли довірливі стосунки [5,  
с. 67–68].  

У відеозйомці можна виділити основні тематичні блоки: 1) тривале 
інтерв’ю з найбільш грамотними членами общин (в основі яких лежать теми 
історії згоди, історія общини, історія сім’ї, міркування про віру); 2) повна 
відеозйомка богослужінь і обрядів (вибір термінів виїзду у зв’язку з великими 
святами або організація молінь на прохання експедиції); 3) відеозйомка побуту 
[5, с.68]. 

Використання практики поєднання історичних досліджень старообряд-
ництва, які базуються на архівних матеріалах, з польовими експедиціями має 
значний потенціал для подальшого розвитку краєзнавства та дасть змогу 
підтримувати «живий» взмаємозв’язок між минулим і сучасністю. 
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ВСЕ Ж ТАКИ ІСТОРІЯ – ЦЕ НАУКА 
ЧИ ПЕРІОДИЧНО ОНОВЛЮВАНА МІФОЛОГІЯ? 

 
У радянські часи наші вчителі – професори історичного факультету – 

запевняли нас, що історія – це суспільна наука, яка, зазвичай, використовує 
переважно наукові методи пізнання, ставить за мету досягти об’єктивної істини 
тощо. Поняття «інтерпретація» тоді ще використовувалося мало, хоча чи то 
щиро, чи то трохи лукавлячи, наші наставники інтерпретували перебіг 
історичних подій відповідно до «єдино правильних» настанов учення 
марксизму-ленінізму. І тим самим – міфологізували історію. Хоча тоді лише 
одиниці з нас – студентів – сумнівалися в істинності такого підходу або 
підозрювали, що щось тут не так. 

Ситуація змінилася у роки «пізньої перебудови», коли легальними стають 
спроби переглянути, здавалося б, беззаперечні, раз і назавжди встановлені 
істини. Одним з перших у цьому ряду виступив досить відомий і небезталанний 
російський письменник, який намагався довести, що ніякого татаро-
монгольського гніту не існувало, і що літописці «розтягли» історію 
стародавньої Русі і Європи принаймні на тисячу років. 

Звичайно, і раніше існували різні точки зору, наприклад, на роль 
норманів у виникненні державності у східних слов’ян, але ці розбіжності 
пояснювалися цілком «науково» – як необхідні елементи наукових дискусій і 
боротьбою між прибічниками різних історичних шкіл. 

Ще у квітні 1991 року, перед розпадом Союзу, завідувачів кафедр 
суспільних наук з Харкова направили на місяць у Московський університет 
«підвищувати кваліфікацію». Когось тоді вразили «дацзыбао» у універ-
ситетському холі, зміст яких зводився до стремління показати, яким кривавим 
монстром був Ленін шляхом цитування його найбільш одіозних текстів. Не 
можна сказати, що ми не знали про ці висловлювання, і більше того, – вже тоді 
на кафедрі з ініціативи В. П. Шерстнюка повним ходом піддавалися критиці 
ідеї тих же Маркса, Енгельса, Леніна. Але критика, так би мовити, 
здійснювалася у межах теоретичного аналізу, без непотрібного надриву. 
Останній був привнесений публікацією статті у московському часописі, 
підписаною двома «харківськими аспірантами», про подальші філософсько-
наукові досягнення нам так і не вдалося почути. 




