
    
слухачки власними внесками, небайдужі скромними приватними пожертва-
ми, активісти – зборами від концертів та спектаклів на користь курсів, викла-
дачів-чоловіків – цілеспрямованим невеликим розміром платні за викладання 
чи безкоштовною працею. 
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МУЗЕЙНИЦТВО В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  
(1834 – 1915 РР.)  

 
У статті розглядається історія створення та діяльності музеїв Київського університету в 1834 – 
1915 рр. Розкривається внесок учених Київського університету в розвиток музейництва. Стаття 
узагальнює значну кількість літератури та джерел із питань розвитку музейної справи в Україні 
другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.   
 
The article presents the history of opening and activity of Кіеv University museums 1834 – 1915. The 
Кіеv University   scientists contribution to the museology   evolution is shown. The clause summarizes a 
great number of sources and literature for the problem of museum work evolution in Ukraine during the 
second part of XIX and early XX centuries. 

Київський університет (Університет св. Володимира) у дорадянський 
період  був провідним  осередком музейництва Наддніпрянської України. 
Саме тут були засновані перші музейні заклади історичного, художнього та 
природничого профілю в м. Києві. Створені як навчально-допоміжні заклади, 
більшість з цих музеїв поступово перетворилися на значні наукові осередки із 
багатими та часто унікальними колекціями. 

Вивчення  історії музеїв Київського університету другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. було розпочато в період їхньої роботи як дослідниками історії 
університету, так і безпосередніми учасниками розбудови його музейних за-
кладів [1–4]. У радянський період діяльність музеїв університету була висвіт-
лена переважно в загальних роботах з історії музейної справи в Україні та з 
історії Київського університету [5, 6]. У 1980-х рр. з’явилися перші спеціальні 
роботи з даної теми [7]. Сучасні дослідники також приділяють чималу увагу 
розвитку музейної справи в Київському університеті дорадянського періоду 
[8–11].  

Метою статті є висвітлення історії створення, накопичення колекції та 
функціонування музейних закладів Київського університету різних профілів  
у 1834–1915 рр. 

Актуальність обраної проблеми зумовлена необхідністю вивчення внес-
ку музеїв України ХІХ – початку ХХ ст., які були в той час провідними нау-
ково-дослідними та просвітницькими закладами, у справу збереження та на-
ціонально-культурної спадщини. Дослідження саме університетських музеїв 
дозволяє доповнити загальну картину розвитку вищих навчальних закладів 
ХІХ – початку ХХ ст., більш чітко окреслити їхній внесок у становлення віт-
чизняної науки.  

Датою заснування археологічного зібрання Київського університету 
можна вважати 15 липня 1834 р. – день урочистого  відкриття вищого навча-
льного закладу. Саме того дня К. А. Лохвицький – один  із перших дослідни-
ків археологічної минувшини Києва – передав частину своїх знахідок до „му-
зею, що може відкритися при кабінеті університету”. Археологічні матеріали 
потрапили до мінералогічного кабінету [8, с. 82].  

Водночас, першим осередком систематичного дослідження та збере-
ження київських старожитностей став Тимчасовий комітет з розшуку старо-
житностей, заснований у жовтні 1835 р. До комітету, який очолив попечи-
тель Київського навчального округу Є. Ф. фон Бридке, увійшли професори 
Київського університету Г. М. Данилович, С. Ф. Зенович, ректор М. О. Мак-
симович, археологи М. Ф. Берлінський, К. А. Лохвицький [12, с. 60]. Розумі-
ючи необхідність збереження пам’яток археології, комітет звернувся до міні-
стра народної освіти із запитом про дозвіл на заснування при Університе-
ті св. Володимира Музею старожитностей. На думку комісії,  музей мав збе-
рігати й досліджувати старожитності не лише з Києва, а й з „усього півден-
ного та південно-західного краю Росії” [13, ф. 299, оп. 1, спр. 6, арк. 48]. До-
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звіл на відкриття музею було одержано 17 березня 1837 р. Основу його  зі-
брання склали речі, що надійшли до того часу від приватних осіб. Першим 
завідувачем музею став К. А. Лохвицький [14, с. 78].  

Після офіційного відкриття музею комітет звернувся до громадськості із 
закликом передавати до закладу  стародавні речі [8, с. 83]. Завдяки цьому му-
зей одразу ж після свого відкриття поповнився значною кількістю старожит-
ностей.  Хранитель музею К. А. Лохвицький уже  в 1837 р. склав перший му-
зейний каталог. До нього було занесені  150 предметів. Ця колекція містила   
предмети, що їх передали члени комітету з розшуку старожитностей; речей, 
наданих сторонніми особами; предметів, що належали безпосередньо коміте-
ту [3, с. 65].  

К. Лохвицький протримався на посаді завідувача зовсім недовго (до січ-
ня 1838 р.). Причиною його звільнення став конфлікт, який виник між ним та 
Комітетом  з розшуку старожитностей у зв’язку з певною некомпетентністю 
завідувача й, зокрема через те, що, не будучі професійним археологом, він 
уважав, що музей має зберігати не лише археологічні пам’ятки, а й всілякі 
рідкості  [3, с. 65]. Наступником К. А. Лохвицького став А. І. Ставровський, 
який обіймав посаду хранителя музею з 1838 по 1854 рр.  

На початковому етапі діяльності музею джерелами його поповнення ста-
ли старожитності, віднайдені під час археологічних розкопок у Києві та Київ-
ській губернії; пожертви та придбання за кошти університету, предмети, 
знайдені під час дослідження  колекцій, які отримав університет перед від-
криттям [15, с. 947]. Наприклад, завідувач мінералогічного кабінету віднай-
шов серед  колекцій, отриманих з Віленського університету, „предмети, що 
відносяться до старожитностей”, які й були передані за рішенням Ради уні-
верситету до відповідного закладу [13, ф. 16, оп. 284, спр 62, арк. 1].  

Найбільшою пожертвою, що надійшла до музею в цей час, стало зібран-
ня колишнього київського губернатора І. І. Фундуклея, яка складалася з 537 
предметів, віднайдених переважно під час розкопок курганів. Особливістю 
колекції було те, що практично всі її предмети були атрибутовані [3, с. 69]. 
Загалом за цей час музей збагатився на 900 предметів [16, с. 379].  

Наступником А. І. Ставровського став завідувач нумізматичного кабіне-
ту Я. Я. Волошинський, який протягом 11 років (до 1865 р.) був хранителем  
обох університетських музеїв історичного профілю. Зібрання Музею старо-
житностей у цей період поповнювалися переважно за рахунок археологічних 
розкопок, які  проводилися під керівництвом хранителя музею [3, с. 70].  

Певний час, після введення в дію  університетського статуту 1863 р., 
Музей старожитностей було об’єднано з Музеєм красних мистецтв. Такий 
поділ усіх університетських музеїв Росії був зумовлений застарілими вже на 
той час поглядами на археологію як історію мистецтв [16, с. 379].  

Під час підготовки до проведення ІІІ (київського) Археологічного з’ їзду 
(1877 р.), намагаючись полегшити підготовку археологічної виставки, істори-

ко-філологічний факультет звернувся до Ради університету із пропозицією про 
роз’єднання  археологічних та мистецьких колекцій університету й повторного 
створення окремих музеїв. Після затвердження поділу А. І. Лінніченко очолив 
Музей красних мистецтв, а В. Б. Антонович – Музей старожитностей [3, с. 73]. 
Період, під час якого видатний історик очолював музей (1873–1908 рр.) став 
часом розквіту закладу. Якщо в 1873 р. археологічна колекція університету на-
лічувала 1287 одиниць зберігання, то на початку ХХ ст. вона складалася вже з 
понад 9 тис. предметів. До того ж, вже після смерті вченого у 1908 р. до музею 
надійшли знахідки з розкопок В. Б. Антоновича, завдяки чому кількість пред-
метів у музеї перевищила 11000 [16, с. 387]. Його учні, відомі дослідники укра-
їнської  старовини В. Ю. Данилевич та М. Ф. Біляшівський, неодноразово пере-
давали до музею предмети із власних розкопок [16, с. 386]. Не припинялися й 
пожертви від приватних осіб, періодично надходили колекції від Археологічної 
комісії [17, с. 25]. 

Значно вплинуло на розвиток університетського музею проведення в 
Києві ІІІ та ХІ Археологічних з’ їздів. Так, в основу виставки старожитностей 
ІІІ Археологічного з’ їду було покладено колекцію Музею старожитностей 
Київського університету [18, с. 27]. Після завершення з’ їзду до музею надій-
шло 114 речей [16, с. 386]. 

Наступником В. Б. Антоновича став Ю. А. Кудаковський, який очолював 
Музей старожитностей до 1915 р. Разом з ним  у музеї працювала дружина 
В. Б. Антоновича  К. М. Мельник-Антонович [16, с. 388].  

Діяльність Музею старожитностей Університету св. Володимира факти-
чно була припинена в 1915 р., коли його колекції разом з університетом були 
евакуйовані з Києва, зважаючи на складне становище на фронтах та небезпе-
ку окупації міста. Частина експонатів музею зберігається зараз у Національ-
ному музеї історії України.  

На відміну від Музею старожитностей, інші університетські музейні за-
клади ведуть свій початок із Кременецького ліцею. Нагадаємо, що в 1831 р., 
під час польського повстання, цей навчальний заклад було закрито царською 
владою. Саме в Кременецькому ліцеї працювали навчально-допоміжні за-
клади – так звані „кабінети” різної спрямованості. Колекції, що отримав уні-
верситет, були значними та багатими в науковому відношенні. Так, зібрання 
мінералогічного кабінету нараховували 15 тис. предметів, зоологічного – 
12 тис., нумізматичного – близько 18 тис. [1, с. 22].  Після закриття Віленсь-
кого університету його колекції також надійшли до Київського університету. 

Отже, ще одним музейним закладом університету історичного профілю 
став мінц-кабінет (нумізматичний музей). Цікаво, що під час передачі до но-
востворюваного навчального закладу майна Кременецького ліцею,  Універ-
ситет св. Володимира отримав лише 173 монети. Протягом перших трьох ро-



    
ків збірка повільно збільшувалася й сягнула в 1838 р. 640 екземплярів [2, с. 
49]. Під час реорганізації Віленського університету, як уже зазначалося, його 
майно також було передано до Києва. Нумізматична збірка університету в 
цей час збагатилася колекцією власне Віленського університету, що нарахо-
вувала 2783 монети, а також збіркою Кременецького ліцею (близько 20 тис. 
монет та медалей), яка перебувала у Вільно з 1828 р. [2, с. 49].  

У 1838 р., переймаючись значним збільшенням нумізматичної колекції, 
Рада університету вирішила відокремити нумізматичне зібрання від бібліо-
теки університету, де воно до цього часу зберігалося, та заснувати новий на-
вчально-допоміжний заклад – мінц-кабінет. Першим завідувачем музею став 
університетський бібліотекар П. О. Ярковський. Першочерговим завданням 
для нього виявилося впорядкування величезного зібрання. Протягом двох 
років він склав оновлені каталоги зібрання, до яких було внесено 
22722 одиниці зберігання [9, с. 88]. 

Починаючи з другої половини 1830-х рр., до музею надходили монетні 
знахідки з  території Київської навчальної округи. Надходження були досить 
різноманітними – до мінц-кабінету потрапили західноєвропейські, польські, 
античні, російські монети. Одним із найцінніших зібрань стала колекція 
джучидських монет, що надійшла до кабінету в 1853 р. [9, с. 88]. Практично з 
самого заснування кабінет мав змогу робити придбання на кошти, що їх ви-
діляв університет на втримання  навчально-допоміжних закладів [6, с. 42]. 
Наприклад, лише в 1845 р. кабінет придбав 19 римських монет, монету Сте-
фана Баторія,  турецьку монету та велику кількість мідних монет [13, ф. 16. 
оп. 284, спр. 5. арк. 1]. Нумізматичний кабінет отримував також і пожертви. 
Серед них найбільш цінним було зібрання з 300 монет, що передав до уні-
верситету імператор Микола І. Колекцію складали російські монети, почи-
наючи із грошей часів Петра І. Найбільш цінними з них були платинові кар-
бованці, що знаходилися в грошовому обігу Росії в 1828 – 1845 рр. [9, с. 89]. 

У 1842 р. нумізматичний кабінету був переведений із будинку Корта, де 
він знаходився з часу заснування, до щойно спорудженої будівлі університе-
ту. З’явилася можливість виставити частину зібрання (4 тис. монет та меда-
лей) для відвідувачів. Починаючи із цього часу, колекції мінц-кабінету разом 
з зібранням університетського Музею красних мистецтв мали змогу оглянути 
жителі Києва [9, с. 88]. Частина дослідників музейної справи Києва виокрем-
люють саме ці два музеї, називаючи їх першими загальнодоступними музей-
ними осередками міста. Згідно з іншою точкою зору першим публічним му-
зеєм Києва був Церковно-археологічний музей Київської духовної академії, 
заснований у 1872 р.   

Наступниками П. О. Ярковського на посаді завідувача нумізматичного 
кабінету були: О. Я. Красовський (1845–1852 рр.),  Я. Я. Волошинський та 

К. Ф. Страшкевич (1865–1868 рр.) [6, с. 192]. За час їхньої роботи колекція 
кабінету продовжувала поповнюватися досить інтенсивно. Цей процес був 
значно загальмований після  видання у 1866 р. урядового розпорядження, за 
яким усі монетні скарби мали надходити до Археологічної комісії [2, с. 56]. 
У зв’язку із цим кабінет втратив можливість отримувати найбільш чисельні 
та багаті надходження – скарби, що були знайдені на території губерній Ки-
ївської навчальної округи.  Проте, деякі монети зі скарбів усе ж таки повер-
талися комісією до нумізматичного кабінету Київського університету [19, 
с. 63]. Незважаючи на подібні труднощі, поповнення та систематизація коле-
кцій, їхня наукова обробка не припинялися. Наприкінці перебування на по-
саді К. Ф. Страшкевича колекція нумізматичного кабінету налічувала близь-
ко 30 тис. одиниць зберігання [9, с. 89].  

З 1868 до 1872 р. посаду завідувача посідав видатний український істо-
рик В. С. Іконніков. За цей час кабінет поповнився 348 монетами, серед яких 
виділялася колекція зі 190 сасанідських монет [11, с. 110]. 

Наступником В. С. Іконнікова став інший видатний вчений – 
В.Б. Антонович, який  одночасно обіймав посади хранителя мінц-кабінету 
(1872–1908 рр.), Музею старожитностей університету та декана історико-
філологічного факультету [154, с. 89]. Лише за перші 12 років перебування 
В. Б. Антоновича на посаді  завідувача до мінц-кабінету надійшло близько 
5000 монет та медалей. Найбільш численними надходженням стала колекція 
з 1500 медалей та монет, переважно польських та римських, що потрапили 
до музею за заповітом професора Волинського ліцею Ульдинського [2, с. 56]. 
У 1906 р. колекція вже нараховувала близько 60 тис. одиниць зберігання [9, 
с. 90]. У період Першої світової війни, восени 1915 р., нумізматична колекція 
була евакуйована до Саратова. До Києва вона повернулася вже наступного 
року.  Після встановлення радянської влади, у 1920-х рр., колекцію музею 
було передано у власність Всеукраїнської академії наук,  а в 1936 р. – у роз-
порядження Центрального історичного музею. У період Другої світової вій-
ни частина колекцій була евакуйована, а частина вивезена до Німеччини (по-
вернута в 1947 р.) З 1964 р. колекція знаходиться у Музеї історичних кошто-
вностей України [9, с. 90–92].  

Ще одним музейним закладом Київського університету, колекції якого 
були започатковані у Волинському ліцеї, став Музей красних мистецтв. Його 
було відкрито під назвою „Музей художніх витворів” у 1834 р. [4, с. 77]. До 
зібрання Волинського ліцею (450 предметів) у 1835 р. було долучено худож-
ні колекції, що раніше належали скасованим царською владою Віленському 
університету (50 картин, 40 скульптурних творів та 1777 гравюр) та Умансь-
кому училищу (209 малюнків) [1, с. 222].  Колекції музею були розподілені 



    
на три відділи: живописного, гравірувального та скульптурного мистецтва 
[20, с. 461]. 

Згідно з університетським статутом 1842 р., було засновано три окремих 
мистецьких музеї: красних мистецтв та старожитностей, зібрання архітекту-
рних моделей та зібрання для школи малювання [4, с. 77]. За статутом 1863 
р. два останніх музеї були скасовані, а їхні експонати ввійшли до складу Му-
зею красних мистецтв та старожитностей. Після того як у 1876 р. було від-
крито кафедру теорії мистецтв, Рада університету постановила відокремити 
мистецькі предмети від старожитностей. З 1877 р. в Університеті св. Воло-
димира працювало два окремих навчально-допоміжних заклади – Музей кра-
сних мистецтв та Музей старожитностей. У середині 1880-х рр. колекція ху-
дожнього музею нараховувала близько 100 предметів пластичного мистецтва 
та 238 книг з історії та теорії мистецтва [4, с. 79]. Загалом, експонати Музею 
красних мистецтв використовувалися лише під час вивчення студентами ку-
рсу історії мистецтв. Видатних творів у ньому не було [21, с. 241].  

Окрім історичних та художнього музеїв у Київському університеті пра-
цювали й природничі музейні заклади. Мінералогічний кабінет Київського 
університету був відкритий у 1834 р., проте початком його існування варто 
вважати заснування тотожного за назвою кабінету Кременецького ліцею.  
Упорядкуванням колекції, яка на момент закриття ліцею нараховувала близь-
ко 15500 предметів, займався С. Ф. Зенович [1, с. 212], який у 1834–1836 рр. 
був завідувачем музею. Першим значним надходженням кабінету стала  ве-
лика геологічна колекцією з Гейдельберга. Наступник С.Ф. Зеновича – 
Е. К. Гофман значною мірою впорядкував колекції, позбувшись великої кіль-
кості дублетів, нецінних предметів та експонатів, що не належали до профілю 
кабінету.  

Протягом понад 40 років завідувачем мінералогічного кабінету Універ-
ситету св. Володимира працював видатний вітчизняний вчений 
К. М. Феофілактов. Якщо на початку цього періоду роботи кабінету колекція 
нараховувала 7 тис. предметів, то в 1883 р. – 27500 експонатів на суму 
20000 крб. К. М. Феофілактов зумів зібрати значні палеонтологічні колекції, 
переважно місцевого походження (до цього в кабінеті зберігалися лише гео-
логічні та мінералогічні колекції, чого було недостатньо для повноцінного 
вирішення навчальних та наукових завдань). Колекції кабінету постійно по-
повнювалися за рахунок наукових екскурсій та пожертв від різноманітних 
інституцій та приватних осіб [22, с. 106, 107].            

Зоологічний кабінет (музей) університету також був заснований у 1834 р. 
на основі колекцій Кременецького ліцею. У 1835 р. до неї долучилося зібрання 
закритого царською владою Віленського університету, а в 1841 р. – ліквідова-
ної Віленської медико-хірургічної академії. Загальна кількість експонатів кабі-

нету в цей час налічувала 20 тис. предметів. Справжньою науково-дослідною 
інституцією музей став під час перебування на посаді завідувача професора 
зоології К. Ф. Кесслера (1843–1862 рр.). У 1870-х рр. було складено каталог 
виставкових колекцій, а дещо пізніше – каталог наукових колекцій [23, с. 239]. 
Поповнення колекцій відбувалося за рахунок пожертв з боку Академії наук, 
приватних осіб та завдяки придбанням на кошти університету. У 1884 р.  фонди  
університетського зоологічного музею вже нараховували близько 44 тис. пред-
метів [24, с. 111, 120]. У музеї зберігалися колекції фауни Чорного, Азовського 
та Середземного морів, озера Байкал тощо [7, с. 107]. На жаль, до сьогодні ця 
багата колекція не збереглася – вона була частково знищена, а частково вивезе-
на до Німеччини під час Другої світової війни.  

Діяльність музеїв Київського університету була призупинена в 1915 р. 
Це було пов’язано з евакуацією університету до Саратова. Разом з універси-
тетом були евакуйовані його найцінніші колекції. У 1917 р. університетські 
зібрання повернулися до Києва.        

Отже, в 1834–1917 рр. у Київському університеті працювали музейні за-
клади різної спрямованості: Музей старожитностей, Музей красних мистецтв, 
Нумізматичний кабінет, Зоологічний музей та Мінералогічний кабінет. Знач-
ний внесок у розвиток університетського музейництва зробили вітчизняні 
вчені – професори Київського університету.  Становлення  музеїв було безпо-
середньо пов’язано із розвитком відповідних наук в університеті св. Володи-
мира. Залишаючись у першу чергу навчально-допоміжними закладами уні-
верситету, музеї поступово перетворилися на значні наукові та просвітницькі 
осередки м. Києва. Сьогодні музейні експонати, які пережили  громадянську 
війну та німецько-фашистську окупацію, є прикрасою провідних українських 
музеїв. 

Подальші дослідження історії створення та діяльності  музейних закла-
дів інших українських університетів, що працювали в ХІХ – на початку 
ХХ ст. – Харківського, Одеського, Львівського та Чернівецького – необхідні 
для узагальнюючого розкриття історії університетського музейництва відпо-
відного періоду.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЕКТИ ХЛИСТІВ НА  
СЛОБОЖАНЩИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

 
У статті, на підставі широкого кола джерел, зроблено спробу виявити та проаналізувати особли-
вості розвитку секти хлистів на Слобожанщині в другій половині ХІХ століття, зокрема, акценту-
ється увага на історії харківського хлистівства.. 
 
The thesis deals with the problem of religious sects development in Kharkiv Province in the late XIX 
centurie. Special attention is paid to the following aspects: the appearance of religious sects of khlysts 
and spiritual spadones, the dynamics and the main factors of their development, the character of sectari-
ans relations with the state bodies, Russian Orthodox Church and its community in Kharkiv Province.     
 

Історія православного або так званого «містичного» сектантства є важ-
ливою складовою релігійного життя в Україні. За умов офіційного статусу 
Руської Православної Церкви (далі – РПЦ) та її монопольного права на опіку-

вання духовними потребами населення в народному середовищі з’являлися 
прихильники різноманітних сект і єресей.  Найбільш численною серед них 
була секта «Людей Божих», яку православні місіонери назвали хлистівською. 

На жаль, на сьогодні відсутні будь-які дослідження як з історії секти 
хлистів на Харківщині, так і в цілому в Україні. Можна відзначити  лише ро-
боти дореволюційного дослідника Т. І. Буткевича [1], радянського історика 
О. І. Клібанова [2], сучасних українських релігієзнавців А. М. Колодного та 
П. Л. Яроцького [3], російського літературознавця та філософа О. Еткінда [4], 
американської вченої-етнолога Л. Енгельштейн [5].   

Досить складно відобразити становище хлистівської секти в межах Хар-
ківської губернії в 2 половині ХІХ ст., оскільки офіційні джерела того часу 
взагалі не згадають про неї. Сучасні вчені А. М. Колодний та П. Л. Яроцький 
у своїй праці "Історія релігії в Україні" називають Слобожанщину в переліку 
місцевостей, де хлистівські "човни" з’явилися ще в XVIII ст. [3, с. 312–313]. 
Ми погоджуємося з цією думкою, оскільки, за логікою подій, христововірст-
во, як певною мірою материнська течія по відношенню до скопецтва, повинно 
було з’явитися раніше за останнє або, як мінімум, одночасно з ним. Скопці ж 
були відомі на Харківщині з самого початку ХІХст. Будучи завжди більш ма-
совим, ніж рух скопців, хлистівство часто відігравало роль певної опори для 
"білих голубів" (скопецька самоназва). "Чернецький орден", як часто назива-
ли скопців, міг отримувати від братніх, схожих на них догматами та церемо-
ніалом, сект матеріальну допомогу і, головне, нових адептів у свої "човни".  

Відсутність писемних свідчень про наявність у XVIII ст. на території 
Слобідської України секти хлистів можна пояснити декількома чинниками. 
Основною ознакою приналежності до секти скопців для влади завжди зали-
шалося фізичне оскоплення, лише у випадку підтвердження такого факту мо-
гли бути застосовані карні заходи [6, арк. 17; 7, арк. 1–2]. Разом із цим, чино-
вники МВС не виявляли бажаної активності при пошуках цих сектантів. Хли-
сти, які не проходили через хірургічну операцію, взагалі мали небагато шан-
сів бути затриманими. Звичайні, зовні глибоко віруючі люди, часто найкращі 
християни парафії, вони не викликали підозри. Однак вони відрізнялися від 
інших деякими звичками: не пили горілки, не палили тютюну, не лаялися, не 
носили прикрас, не брали участь у сільських святах, не мали дітей. Звичайні 
православні священики із причини відсутності будь-якої літератури про цю 
секту також не могли впевнено стверджувати, що хтось з парафіян є хлистом. 
Таким чином, будь-які неоскоплені знайомі скопців залишалися поза увагою 
офіційних спостерігачів та їхні прізвища не потрапляли до документації. 

Судовий процес 1847 р. над 38-річним Нестором Сомковим зі слободи 
Попівка Старобільського повіту відкрив нове явище в історії слобожанського 
сектантства: була викрита хлистівська група. Серед зв’язків скопця 
Н. Сомкова слідство виявило 77 підозрілих молодих хлопців та дівчат віком 
від 20 до 30 років. У них провели обшук, за результатами якого всіх було при-
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