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искусств и художеств, нумизматики и сфрагистики», на которых были 
представлены доклады по византийскому и древнерусскому искусству. 

Подобным образом участие в ХІІ Археологическом съезде отразилась и 
на тематике исследований профессора Харьковского университета, специалиста 
по церковной истории А. С. Лебедева, который неоднократно обращался к 
византинистике в своих ранних исследованиях и учебных курсах. Во время 
подготовки к съезду ученый был задействован в исследовании материалов 
церковных архивов Харьковской и Курской губерний, что и стало основным 
направлением его исследований в поздний период его творчества. 

Начало ХХ века для византиноведения в Харьковском университете было 
сложным периодом. Несмотря на то, что в это время, благодаря Е. К. Редину, 
здесь начала зарождаться искусствоведческая школа, приоритетным 
направлением которой стали исследования в области византийского искусства, 
комплексное направление византиноведческих исследований в Харькове так и 
не сформировалось. Не было и тематики научных исследований, которая бы 
объединяла харьковских ученых-византинистов в начале ХХ века. ХІІ съезд 
наглядно продемонстрировал отсутствие местной харьковской византино-
ведческой школы, которая так и не сложилась до революции и закрытия 
университета в 1920 г. ХІІ Археологический съезд был важен для харьковской 
византинистики, прежде всего, как масштабный научный форум, на котором 
присутствовали ведущие ученые-византинисты, специалисты по российской и 
славянской истории из всех университетов и академических учреждений 
Российской империи. Съезд предоставил харьковским ученым возможности 
презентации результатов собственных исследований, участия в дискуссиях, 
знакомства с результатами работы коллег, что продолжало способствовать 
формированию единого всероссийского научного сообщества ученых, 
связанных близкой исследовательской тематикой. Это было крайне важно, 
поскольку кроме переписки с коллегами, участия в работе местных научных 
обществ, редких заграничных командировок и публикаций в периодических 
изданиях, ученые начала ХХ века были лишены возможности профессио-
нального общения. 
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Самочинники – поняття, введене сучасним українським істориком 

Г. Надтокою [7, с. 118]. Воно досить точно відображає сутність цього досить 
неоднозначного явища в релігійному житті російського та українського 
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народів. Згідно з Г. Надтокою, «…то були громади православних віруючих, 
котрі відмовляли у довірі місцевим пастирям і самочинно влаштовували власне 
релігійне життя» [7, с. 118]. Обираючи власних духовних авторитетів із свого 
середовища, самочинники помірно віддалялися від РПЦ. Самоізоляція та 
осібність в організації як крайній ступень самочинництва [7, с. 118] були, на 
нашу думку, неминучим фіналом подібних об’єднань віруючих. В умовах 
царської Росії, з єдиною офіційно-панівною церквою, незгода з якою, навіть на 
рівні парафіяльного священика, була головною ознакою сектантства [8, с. 324], 
самочинників часто називали «хлистами» [3, с. 1647; 4, арк. 160]. Від Людей 
Божих, більш відомих під узагальненою та зневажливою назвою «хлисти», 
самочинників відрізняли, на наш погляд, відсутність екстатичного церемоніалу – 
т.зв. радєній (або їх наявність не була переконливо доведена), принципово 
велике значення особи лідера, без якого рух повільно сходив нанівець та 
локальний характер у межах одного або декількох повітів. 

Самочинники цікаві тим, що вони, як і євангелісти, орієнтувалися на 
паству, невдоволену священиками, однак, на відміну від раціоналістів, вони 
хотіли бути надто православними та ратували за очищення церкви. Певною 
мірою обидві групи були фундаменталістами, які вимагають повернення до 
джерел віри. 

Нові самочинні релігійні угруповання, на зразок підгорнівського, 
з’явилися у Харківській губернії майже одночасно. Апогей діяльності 
І. Смолякова (Босого) прийшовся на 1901 р., тоді як про Н. Голікова стало 
відомо у 1904 р. Обидва рухи мають багато спільних рис, та їхня історія є, на 
нашу думку, класичним прикладом початкового етапу утворення містичної 
секти. 

Вплив І. Смолякова поширювався на декілька селищ у Старобільському 
повіті: Бахмутівку, Смолянінівку, Святодмитріївку, Райгородок, Ново-
Охтирське, Старий Айдар, Новий Айдар та хутір Гречишкін [5, арк. 16]. 
Н. Голікова знали у селі Даценківка, слободах Ворожба та Межиріччя 
Лебединського повіту [5, арк. 395]. Обидва чоловіки були молодого віку: 
І. Смолякову у 1901 р. виповнився 31 рік, Н. Голікову – 22 роки [5, арк. 165, 
395]. Першого виховували бродячі «чернички», що було досить типовим 
фактом для сектанта тих часів [6, с. 141], другий сам ходив до невідомих 
«старців» [5, арк. 395]. І. Смоляков повернувся з паломництва по святих місцях 
босий та без шапки. У такому вигляді він взимку стояв у церкві всенощну 
службу на кам’яній підлозі, чим викликав захоплення більшості віруючих. На 
свято Хрещення він, роздягнений, біг попереду хресного ходу та кинувся у 
крижану воду. Люди були в захваті від його вчинків. Згодом його почали 
закликати до хат із проповідями та для співу акафістів [5, арк. 154]. Таким був 
перший етап формування групи прихильників І. Смолякова. 

Н. Голіков, повернувшись із святих місць, одразу привернув до себе увагу 
надзвичайною злагідністю та «високим релігійним настроєм». Він звертався до 
людей із бесідами з питань православної віри, невдовзі люди почали ходити 
вже за порадою та поясненням до нього, а не до священика [5, арк. 395-396]. 
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Другим етапом у створенні власної пастви у І. Смолякова стало відкриття 
печери, де він почав публічно молитися, благословляти та лікувати людей. До 
нього, згідно зі звітами священиків, йшов натовп народу не лише із 
Старобільського повіту, але ще з Катеринославської губернії та з Області 
Війська Донського [5, арк. 155]. І. Смоляков брав платню та подарунки, він за 
короткий термін зібрав 500 крб і декілька возів різного майна [5, арк. 156]. 

Н. Голіков у невеликому лісному будинку відкрив власну келію, де 
молився та приймав стражденних. Одягнений у простий одяг, але з великим 
священицьким хрестом, молодий чоловік займався лікуванням хворих та 
пророкуванням. Пишуть, що «…простий люд ринув до нього з усіх боків» [5, 
арк. 395-396]. Часто до нього приводили психічно хворих. 

Після закриття печери І. Смолякова поліцією він почав вести підпільний 
спосіб життя. «Пророк» ходив по домівках своїх прихильників та влаштовував 
у них нічні служіння. Згодом утворилася мережа його прихильників. У 1904 р. у 
місті Слов’яносербськ Катеринославської губернії були затримані два його 
зв’язкові – селяни Старобільського повіту [5, арк. 152]. Сам І. Смоляков 
постійно зникав та згодом з’являвся в іншому місці. Йому закидали 
«хлистівство», навіть штундизм [5, арк. 158], зв’язок із таємною сектою 
«хлистів-печерників», або «незайманих2 Харківської губернії [5, арк. 160]. 

Н. Голікова також вигнала із келії поліція після того, як один із його 
шанувальників, Зевакін, збожеволів. Н. Голіков «…почав скриватися у 
прихильників та приймав відвідувачів переважно вночі» [5, арк. 398]. Потім він 
взагалі зник у невідомому напрямку. 

У період з 1905 до 1908 р., користуючись «свободою», на Харківщині 
знов з’явився І. Смоляков (Босий), він ходив по селах та проповідував близький 
кінець світу. Ми зустрічаємо згадки про нього, що відносяться до 1906 р. [1, 
с. 824] та 1908 р. [2, с. 15]. 

Історія цих об’єднань є надзвичайно цікавою. Ми спостерігаємо інший 
народний релігійний рух, альтернативний раціоналістичному, але й не зовсім 
схожий на традиційний містичний. Люди, які вірили І. Смолякову та 
Н. Голікову, напевно не могли вважати себе сектантами, особливо в період, про 
який говориться. Але фактично вони, часом несвідомо, в пошуках справжнього 
православ’я, зробили певний крок, віддаляючись від інституту РПЦ. 
Вирішальною подією, що об’єднувала цих віруючих навколо лідера, ставала 
будь-яка репресія по відношенню до нього з боку влади або церковних 
сановників. З того часу подібна група поступово, але невідхильно починала 
перетворюватися на секту містичного характеру, частіше за все, саме на 
хлистівську.  
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УСПЕНСКИЙ СОБОР ГОРОДА ХАРЬКОВА 
 
Собор Успения Пресвятой Богородицы – здание древнейшего правос-

лавного храма города Харькова, назван в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Собор расположен в центре города на Университетской горке на 
берегу реки Лопань. Квартал, занимаемый собором, ограничивается Универ-
ситетской улицей, улицей Квитки-Основьяненко и Советским переулком.  

Следует отметить, что с начала XVII века собор несколько раз 
перестраивался. Колокольня Успенского собора (XIX век) на момент постройки 
была одной из самых высоких в России (выше колокольни Ивана Великого в 
Москве). Сейчас – высочайшая в Харьковской епархии, одна из самых высоких 
в Украине. До начала XXI века являлась высочайшим каменным зданием в 
городе. 

Это один из замечательных памятников архитектуры, сооруженный в 
1771-1777 годах в стиле русского барокко. 

В 1821-1844 годах по проекту архитектора Е. Васильева, в память о 
победе русских войск над наполеоновской армией, была построена новая 
колокольня Успенского собора. Колокольня, увенчанная золотым куполом, 
привлекает внимание простотой и величием, строгостью форм. 

Это самое высокое здание в Харькове до 2006 г.: его высота – 89,5 м. «По 
росту» – рекордсмен среди строений Харькова. Колокольня Успенского собора 
высотой 89,5 м на протяжении более чем полутора веков была высочайшим 
каменным зданием в городе (если не считать металлические вышки), и только в 
2006 году были построены более высокие строения в Харькове – два 25-
этажных жилых дома высотой 91 (110 с антенной) и 95 м. Остальные городские 
строения и того ниже. К примеру, главный корпус ХНУ им. В. Н. Каразина – 
всего около 70 м. На колокольне установлены куранты. Их мелодичный бой 
каждый час раздается над городом. 




