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Вступ. «Катакомбники». Істинно-Православна Церква.

Історія існування релігійного підпілля на Вінниччині, як і зага
лом у СРСР, залишається маловивченою проблемою. Фрагментар
ність та суперечливість наявних у науковому обігу відомостей про 
секти і нелегальні церковні угрупування радянських часів обумовлені, 
насамперед, конспіративним характером їхньої діяльності, майже 
цілковитою відмовою від ведення внутрішньої документації та, в силу 
власних переконань, небажанням віруючих йти на контакт з усіма, 
хто не поділяє їхніх релігійних поглядів.

Проте це жодним чином не виключає актуальності краєзнав
чих досліджень відповідного напрямку. Адже, по-перше, ідеологія 
релігійних спільнот та сект все ж відображала світоглядні настрої 
частини населення; по-друге, функціонування подібних груп при 
тоталітарному режимові цікаве хоча б з точки зору опису форм та 
методів протистояння жменьки дисидентів всесильній державній 
машині; по-третє, отримана інформація релігіознавчого, соціально- 
побутового та, інколи, й мистецького характеру може представляти 
дослідницький інтерес для суміжних дисциплін.

Важливість такого «релігійного краєзнавства» посилюється й 
тим, що в СРСР воно, з відомих причин, не користувалося особливою 
увагою науковців. Тому сьогодні у розпорядженні сектознавців чи не 
єдиним джерелом є розсекречені матеріали спецслужб, з погляду яких 
представники релігійної опозиції були інакомислячими, а, відповідно, 
потенційно небезпечними.

І якщо відносно сект, адепти яких, дотримуючись позиції 
«власного порятунку», вели обережну проповідницьку діяльність 
виключно з метою розширення кола вірних, ставлення каральних 
органів, особливо у часи масових репресій, було неадекватно жорст
ким, то в особі людей, для яких комунізм та атеїзм стали синонімом 
вселенського зла, радянський лад знайшов справжнього запеклого і 
безкомпромісного ворога. Приховуючи від влади власні погляди, а, 
подекуди, перебуваючи на нелегальному становищі, такі люди вели 
активну агітацію, обґрунтовуючи звинувачення більшовицького 
режиму релігійними постулатами.
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У сучасній історіографії групи віруючих, що використовували 
подібну тактику, об’єднують, як правило, під назвою «Катакомбні 
Церкви». «Сам термін, -  визначає це поняття сучасний релігійний пуб
ліцист Володимир Мосс, -  наводить на пам’ять становище християн 
у римську епоху та в епоху іконоборських гонінь, шли Церква була 
змушена жити на напівлегальному чи нелегальному становищі по від
ношенню до держави. Якщо такий крок був необхідним при язич
ницьких римських і єретичних візантійських імператорах, то природно 
було очікувати, що вона [назва -  авт.] стане у нагоді і при войовничо- 
безбожних комісарах радянської антидержави, чия ворожість до релігії 
була ще більш жорстокою, ніж у тих імператорів...»1.

«Катакомбники» були, переважно, православними за народ
женням, але належними до офіційної церкви себе не вважали, у той 
або інший спосіб порвавши з нею, через те, що вона знаходилася «на 
поверхні», -  співіснувала, а, подекуди, і співпрацювала з богобор- 
ською владою, таму не могла бути «справжньою». Безумовно, перебу
ваючи у підпіллі, створити єдине ціле ані в організаційному відношенні, 
ані в сенсі загальновизнаного віровчення було вельми проблемно. 
Окремі групи називали себе за ім’ям людини, послідовниками якої 
вони були: «іннокентіївці», «федоровці»; за спільним розумінням сут
ності ворога -  «червонодранонівці»; за ім’ям очікуваного пророка -  
«єнохівці». До організаційного оформлення у 1927-1928 році Істинно- 
Православної Церкви (ІПЦ), групи ці об’єднували виключну меншість 
віруючого населення і однозначно визнавалися сектами як світською 
владою, так і церковниками.

Але з серпня 1927 року в житті цих розрізнених «катакомб
них» громад почався новий етап. Саме тоді за підписом заступника 
патріаршого Місцеблюстителя - майбутнього Патріарха Москов
ського -  митрополита Сергія (Страгородського, 1867-1944) з’явилась 
«Декларація»*, у якій було зафіксовано формальну лояльність Тим
часового патріаршого Священного Синоду Руської Православної 
Церкви (РПЦ) до радянської влади та здійснюваної нею політики2. 
Факт появи «Декларації» на тлі масового закриття храмів та арештів 
віруючих викликав негативну реакцію значної частини кліриків та ми

* Офіційна назва —  «Послание Православным Архипастырям, Пастырям и пасомым 
Московского Патриархата»
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рян і призвів, на початковому етапі, до 
низки звернень з вимогою ЇЇ відкли
кання та звинувачень Сергія у переви
щенні власних повноважень. Поступово 
церковна опозиція почала гуртуватись 
навколо єпископату Ленінграду та його 
лідера -  митрополита Іосифа (Петрових,
1872-1937), за ім’ям якого вона і одер
жала назву «іосифлянської».

Коли переговори між митрополи
том Сергієм та іосифлянами зайшли у 
глухий кут, впродовж осені-зими 1927- 
1928 років значна частина парафій РПЦ 
(за різними оцінками -  до 12%) оголосила 
про свій вихід з-під юрисдикції Тимча
сового патріаршого Синоду та утворен
ня Істинно-Православної Церкви, за що 
і були заборонені у священослужінні.

Як зазначає українська дослідниця Л. М. Шугаєва, на самому 
початку своєї діяльності ІПЦ намагалася діяти легально, і лише ціл
ком об’єктивні обставини змусили її перейти на нелегальний стан3. 
Такими обставинами стали дії органів влади та каральних служб, які, 
зазнавши невдачі у спробах поставити супротивників «Декларації» 
під свій контроль, вдались у 1929-1930-х роках до відкритого терору 
проти них. Але і за цей короткий час, до переходу в підпілля, «істинно- 
православні» змогли створити розгалужену сітку законспірованих 
організацій, лейтмотивом діяльності яких стало вираження протесту 
проти радянської влади та заклик до її повалення.

Саме до ІПЦ, яка пішла у «катакомби» цілими парафіями, з 
єпископами, монастирями і митрополитами, потягнулися роз’єднані 
громади православного сектантства, визнавши її центром релігійно
го опору в СРСР. Найбільшою з цих груп була громада іоаннітів -  
фанатичних прихильників культу протоієрея Іоанна Кронштадтського, 
які відійшли від РПЦ ще до революції, але й категорично не прийняли 
післяреволюційні перетворення.

В умовах перманентного терору з боку радянських спецслужб 
і тиску влади ІПЦ, звісно, не могла ані формально об’єднати усі

Митрополит Іосиф 
(Петрових)
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зазначені групи у єдину структуровану організацію, ані виробити які- 
небудь визначені цілі та шляхи їх досягнення, але проповіді її пастирів 
та суцільні настрої значної частини віруючого населення призвели до 
появи явища, яке отримало назву «істинно-православні християни» 
(ПТХ). Більшість з таких громад діяла цілком самостійно, а часто й 
взагалі без зв’язку з іншими, але були й «центри» -  об’єднані навколо 
харизматичних осіб спільноти, які в слідчих справах ОДПУ, НКВС та 
КДБ виростали у справжні контрреволюційні організації.

Один з таких «центрів» існував, з перервами, у 1920-50-х роках 
на території сучасної Вінницької області. Навряд чи він становив 
справжнє об’єднання, -  надто пильним був контроль влади за будь- 
якими проявами громадського і релігійного життя. Але антирадян- 
ські настрої значного пласту селянства, що їх артикулювали в релі
гійній інтерпретації «істинно-православні» та іоанніти, а також, і це 
слід визнати, наявні зв’язки між найбільш активними проповідниками, 
все ж давали привід каральним органам «розплутувати» цю ниточку 
церковно-монархічного заколоту з початку 1920-хдо кінця 1950-хроків. 
З одного боку Вінницька організація була типовою серед більшості 
подібних нелегальних груп, а з іншого ледь не стала наприкінці 1930-х 
років центром всього істинно-православного руху в СРСР. Саме на 
Поділлі був заарештований один з останніх визнаних лідерів «ката- 
комбників» у сталінські часи -  єпископ Василь (Докторов), смерть 
якого у підвалах Вінницького Управління НКВС у листопаді 1940 року 
поставила криваву крапку в історії іосифлянської опозиції.

Отже, метою цієї публікації є спроба відтворити історію цього 
вогнища «катакомбного» руху на теренах нашого краю, прослідити 
період з часу появи на Вінниччині перших іоаннітів до їхнього оста
точного розгрому, спробувати зрозуміти мотиви, якими керувалися ці 
непохитні релігійники, твердість яких викликала, подекуди, подив і у 
звичних до всього чекістів. Джерельною базою для зазначеної роботи 
служили майже виключно карні справи, оскільки відповідні публікації 
вітчизняних та зарубіжних дослідників про ГПЦ дуже побіжно ви
світлювали історію вінницьких громад, а цілісної праці про іоаннітів 
немає ще й до сьогодні.

Радянські автори 1920-30-х років4, у книгах яких так або інакше 
згадувалися іоанніти та ШЦ, мали на меті атеїстичну пропаганду і 
лише у найбільш загальних рисах окреслювали сутність цих рухів,
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поширюючи, подекуди, найнеймовірніші плітки*. Ненабагато більше 
даних містилося і у низці опублікованих в СРСР у другій половині 
XX століття праць, жодну з яких також не можна віднести до уза
гальнюючого дослідження5.

І якщо історія ШЦ у виданій за кордоном книзі протоієрея 
М. Польського6, англомовному творі І. Андреева7 та німецькомов- 
ному А. Густавсона8, машинописах схимника Єпіфанія (Чернова)9, 
магістерській дисертації майбутнього митрополита РПЦ Іоанна 
(Сничева)10 все ж була предметом для розгляду, то іоаннітів і тут обхо
дили мовчанням.

Лише наприкінці 1990-х років з’явилась можливість підготу
вати та опублікувати важливі для розуміння іоаннітського руху та 
його зв’язку із ШЦ праці. До них можна віднести, насамперед, пуб
лікації Амвросія («фон Сіверса», Олексія Смирнова)11, а також моно
графії російських істориків Ірини Осіпової12 та Михайла Шкаров- 
ського13. Наукова цінність останніх двох видань незаперечна. Деся
тиліттями заховані в архівах КДБ документи з історії «катакомбного» 
руху пролили світло на факти, здавалося б, загублені у вирі історії. 
Неабияке значення для вивчення історії релігійного підпілля (у т.ч. 
ШЦ та іоаннітів) в Україні 1920-30-х років має докторська дисерта
ція О. П. Тригуба15.

Однак охопити усі, без виключення, аспекти існування та 
діяльності істинно-православних громад в СРСР та Україні зазначені 
дослідження також не могли. Причина цьому у тому, що матеріали 
Центральних архівів ФСБ та МВС Росії у Москві, а також деяких 
обласних управлінь ФСБ РФ та СБУ, на основі яких були написані 
книги І. Осіпової та М. Шкаровського, несуть усі притаманні карним 
справам вади, особливо, зважаючи, що підслідні не були зацікавлені у 
співпраці зі слідчими, а тому могли приховувати або викривляти певні 
відомості. Суттєвою перешкодою для об’єктивного дослідження

* Радянський автор Ф. Пугінцев, наприклад, наводив такі «дані»: «Згідно із вченням 
іоаннітів... антихрист присвоїв собі ім’я царя Миколи II. Справжній же «цар-батюшка» 
ходить світом... Лже-Микола підірвав бомбою Олександра П, отруїв Олександра III і 
скинув Миколу II. Взяв у помічники німкеню та Распутіна... Переписав усіх у свої 
книги і наложив печать антихриста (перепис 1897 р.)» // Путинцев Ф. Политическая 
роль и тактика сект. -  М., 1935. -  С. 458
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проблеми може бути й те, що значна частина оригінальних джерел 
(постанови Соборів, листування та інш.) має сумнівне походження і 
нині використовується у внутрішньоцерковній боротьбі (більшість 
матеріалів Амвросія (фон Сіверса), хоча і оголошувати їх заздале
гідь фальшивими сенсу немає.

Лише ретельне співставлення багатьох, на перший погляд, 
взаємовиключних фактів з життя громад ШЦ та іоаннітів і дальше 
опрацювання архівних слідчих справ, які зберігаються у регіональ
них управліннях спецслужб країн СНД та Балтії, може дати поштовх 
для подальшого вивчення цієї непростої теми вітчизняної історії 
XX століття.

Останнім часом подібні публікації все частіше з’являються на 
пострадянському просторі14. Слід сподіватися, що саме з цих «цег
линою) карних справ місцевих архівів спецслужб врешті-решт вдасться 
відтворити всю історію існування та відчайдушного опору режимові 
релігійної опозиції в СРСР.

Іоанніти

Митрофорний протоієрей Іоанн Кронштадтський (Іван Ілліч 
Сергієв, 1829-1908), за ім’ям якого одержали назву іоанніти, власного 
подвижницькою діяльністю, емоційними проповідями, духовними 
творами, благодійною і громадською 
діяльністю уже за життя здобув в народі 
славу святої людини. Багатьма він шану
вався як молитвеник, чудотворець, ціли
тель та прозорливець, що притягувало до 
нього тисячі віруючих.

У цієї слави був і зворотній бік.
Екзальтовані прихожанки і прочани на
товпом лізли до чаші, щоб причаститися 
від о. Іоанна, розривали на ньому одяг, 
кусали його, щоб відчути смак благодат
ної крові. Автор книги про Іоанна Крон
штадтського цілком слушно називав таких 
іоанніток «психопатками»1. Проте явище 
це поступово набуло масового характеру. Іоанн Кронштадтський
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На ґрунті такого фа
натизму і виникає іоанніт- 
ство як сектантська течія, 
її початок можна віднести 
до 1890-х років, коли меш
канка Оранієнбаума Мот- 
рона Кисельова («Богоро
диця Порфирія»), селяни 
Василь Пустошкін («ста
рець Феодосій») та М и
хайло Петров («Михайло- 
архангел») організували Проповідь прав .Іоанна Кронштадтського, 
поширення книг Іоанна Худ. М. Альгейм. 1904р.
Кронштадтського, його світлин та листівок із висловленнями, збирали 
від довірливих богомольців підношення («для нашого батюшкй»), 
спекулюючи на удаваній близькості до протоієрея. До самої револю
ції 1917 року кількість іоаннітських громад зростала, розвивалася 
книготоргівля та видавнича діяльність (журнал «Кронштадтский 
маяк» з додатками), одночасно вчення ставало все більш заплута
ним. Дехто з іоаннітів вважав Сергієва сучасним втіленням Святого 
Духа, дехто -  новим Месією, Трійцею, Боголюдиною, чи прийдеш
нім Спасителем. «У ньому перебуває Господь на престолі слави 
Своєї, а тому він і є Сам Господь, що розкрив книгу ведіння про 
швидкий кінець світу», -  твердили іоаннітські видання. «Немає для 
мене Бога, крім Іоанна», -  повторювали віруючі.

Але побутували і спільні ідеологічні моменти. У середовищі 
цього руху, починаючи з кінця XIX століття, були поширені, навіяні 
проповідями о. Іоанна, апокаліптичні настрої очікування у недалекому 
майбутньому кінця світу та Страшного суду. Цьому, слід сказати, давав 
привід і сам Іоанн Кронштадтський, який твердив, що останні часи 
уже наступили, оскільки виснажується віра народу у православного 
царя, а впаде монархія -  чекай на царство антихриста. Формально 
іоанніти залишалися православними, але їхні сумбурні погляди, 
фанатизм та експресивність дуже швидко викликали підозру з боку 
синодальної влади.

І хоча обрядово-літургійних та догматичних відмінностей від 
православ’я іоанніти не мали, врешті-решт було визнано, що подібна
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позиція йде врозріз із 
офіційним вченням 
РПЦ, ієрархи якої за
судили іоаннітів на IV 
Всеросійському місіо
нерському з’їзді у Києві 
у 1908 році. У грудні 
того ж року Священний 
Синод висунув вимогу 
осіб, упертих у лже
вченні іоаннітства, під
давати відлученню від Іоанн Кронштадтський із прихожанами 
Православної Церкви. Нарешті, у 1912 році Синод оголосив цю 
течію єретичною, «хлистовського складу», визначив йменувати їх в 
офіційній церковній документації «хлистами-кисельовцями» (за 
прізвищем Кисельової) та зобов’язав духовенство припиняти усіма 
законними засобами їхню діяльність2. Незадовго до смерті власних 
нестримних прихильників піддав анафемі і сам настоятель Крон
штадтського Андріївського собору.

Обгрунтовуючи необхідність таких заходів, митрополит Ве- 
ніамін (Федченков) писав наступне: «Повертаючись до іоаннітів, слід 
сказати, що ті, хто відділилися в самостійні громади і звинувачу
вали своїх суддів, уже тим винні, що вони погрішили проти Церкви 
Божої, виділившись з неї. Адже слово «сектанти» означає тих людей, 
які відділилися (секто -  січу, відрубаю, віддаляю) саме від Церкви 
Божої. А у іоаннітів це бажання відділення, безсумнівно, було: тобто 
психологія була сектантською»3.

Втім конфлікт з «чиновниками в рясах», а також страхіття 
Першої світової війни, лише додали іоаннітам популярності, особливо 
в тій частині великої селянської маси Російської імперії, у середовищі 
якої завжди панували містичні настрої. За даними радянського істо
рика А. Москаленка, іоаннітський рух ще до революції 1917 року 
нараховував десятки тисяч вірних13. Переслідування з боку Синоду 
та світської влади змусили іоаннітів переходити на нелегальне поло
ження, виробляти конспіративну структуру.

Збільшенню кількості прихильників, як було сказано, сприяли 
чисельні «книгоноші» з числа іоаннітів, які зі своїм товаром обійшли
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ледь не всю Російську імперію. Не оминули вони й Подільську гу
бернію, де на початку 1910-х років з’явились перші послідовники 
кронштадтського протоієрея.

Так, у селі Паланка (нині с. Заозерне Тульчинського району 
Вінницької області) напередодні І світової війни виникла чимала (до 
70 чоловік) група іоаннітів, лідерами якої були селяни Пімен Нечи- 
поренко та Костянтин Розанов4. Своїм духовним наставником па- 
ланківці вважали петербуржця Олександра Чернова5. Він очолював 
значну (понад 40 осіб) громаду, члени якої проживали в столиці імпе
рії за адресою: Апраксій провулок, 21/81. Трактування «черновцями» 
вчення Іоанна Кронштадтського, навіть у порівнянні з іншими іоанні
тами, відрізнялось крайньою апокаліптичністю, погляди -  фанатизмом. 
У середовищі «братів» і «сестер», як вони самі себе називали, панувала 
сувора дисципліна та була впроваджена чітка ієрархія: Чернова та його 
помічника, колишнього книгоношу та солдата Григорія Нікітіна інші 
члени громади вважали святими і слухалися їх беззаперечно.

Лютневий та Жовтневий перевороти 1917 року, повалення 
настільки шанованої Іоанном Кронштадтським монархії та прихід до 
влади більшовиків надали їм чергового свідоцтва здійснення про
роцтв улюбленого батюшки. Радянська влада, з її запереченням Бога 
та релігії, безумовно визнавалася ними уособленням антихриста, з 
яким слід боротися і чекати «останніх днів».

На початку 1918 року на загальних зборах громади Чернова 
постало питання про залишення Петрограда, жити в якому іоаннітам 
з їхніми переконаннями ставало все небезпечніше. Вирішили переїхати 
в Україну до Паланки. З місцевими іоаннітами у «черновців», судячи 
з усього, був налагоджений постійний зв’язок. До переїзду готувалася 
значна частина громади, окрім свого керівника, який залишився у 
Петрограді, за словами прихильників, «тримати квартиру», а в часи 
громадянської війни виїхав на Дон, де і загубилися його сліди6.

Паланківський скит
Навесні 1918 року до Паланки прибула група з 12 чоловік на 

чолі з Нікітіним. Приїжджі оселилися в будинку Марії Високоглядо- 
вої, але після того, як він згорів, переїхали до Пімена Нечипоренка, 
який виділив для них половину власної садиби, де іоанніти побуду
вали нову хату.
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За майже десятирічну історію до першого арешту кількість чле
нів паланківської громади, які жили під спільним дахом, коливалась 
від 10 до ЗО осіб, але її ядро з колишніх петроградців залишалось в 
основному стабільним. Окрім беззастережного лідера Григорія Нїїгі- 
тіна, керівне становище в групі займали молоді «брати» -  Василь 
Долгоп'ятов, Григорій Уткін, Федір Бойко та Іван Симаков.

У 1918-1923 роках паланківські іоанніти займались загалом 
тим же, чим і на попередньому місці проживання -  розносили по нав
колишніх селах і торгували книжками релігійного змісту, начинням, 
іконами, співали селянам псалми («Не стало царя і темрявою покрита 
вся наша земля»), читали вголос Біблію та проповідували вчення 
Іоанна Кронштадтського у власному трактуванні. Подібні проповіді 
не могли не супроводжуватися успіхом, тому що есхатологічні про
роцтва іоаннітів, які провіщали на 1923 рік’ кінець світу та загибель 
усіх грішників, наповнились в часи лихоліть громадянської війни 
та розквіту бандитизму після неї в очах 
більшості віруючого населення колиш
ньої імперії доволі конкретним змістом.

Розмовляючи з людьми, Нікітін 
цитував Друге Послання до Солунян:
«Бо вже діється таємниця беззаконня; 
тільки той, хто тримає тепер, буде три
мати, аж поки не буде усунений він із 
середини». «Той, хто тримає»-самодер
жавний цар. Його не стало, отже кінець 
світу вже незабаром1. Такі настрої при
звели, відтак, до того, що у с. Клебань у 
перший тиждень Великого посту 1922 
року декілька десятків іоаннітів зібра
лися в хаті у чистій білизні та урочисто 
чекали настання Страшного суду.

Григорій Нікітін 
. (фото з карної справи)

' «Как мы объяснили в первой книге «XX век и кончина мира», на восьмую тысячу 
пройдёт 430 лет. Если произвести расчёт, до Р.Х. было 5508, от Р.Х прошло 1907 лет. 
Сложить две суммы 5508 и 1907, получится 7415 лет. На восьмую тысячу остаток 
получится 415 лет. Следовательно, до Страшного Суда осталось только 15 лет» («Ключ 
разумения» // «Кронштадтский маяк»; 5-е вид.- Ч. 2 , -  С. 51). Щоправда, дата ця 
періодично переносилася на більш пізні часи
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Авторитет проповідей «паланківців» підкріплювався чутками, 
що Нікітін -  святий, може творити дива і зцілювати хворих. Очевид
ний релігійний фанатизм «Божих людей» викликав довіру у подолян, 
які щиро віддавали їм гроші, їжу та речі: одяг, полотно, ковдри2. Часто 
«книгоноші» повертались до Паланки з візками доверху навантаже
ними такими подарунками.

У Паланці речі зберігались у ямах, за необхідністю перешива
лись, а згодом продавались на тульчинському та вінницькому ринках. 
Крім того, члени громади Нікітіна йшли у найми да місцевих селян, 
обробляли власну землю і сад, займались чоботарством, ткацтвом, 
оздобленням іконних рамок та іншими ремеслами. На отримані гроші, 
за можливістю, закупали золото, коштовності, прикраси, які ховали у 
ямах, готуючись до кінця світу3. Не останню роль у матеріальному 
забезпеченні громади відігравали кошти, які віддавали керівникам 
громади «неофітки» -  вражені зовнішньою благопристойністю та 
набожністю іоаннітів селянки, які приходили самі або приводили 
власних дітей (як Анну Марчишин) жити до Нечипоренкової садиби.

Буденне життя насельників паланківського скита було важким. 
Харчування обмежувалось, зазвичай, хлібом та водою, іноді кашею 
зі спільного казана. Нікітін вчив, що для того, аби досягти царствія 
небесного, слід працювати і працювати; невеликий час залишився до 
Страшного суду і вціліють лише праведники та каліки. За непослух та 
різні провини він бив «сестер» Феодосію Морозову, Анну Марчишин, 
Юлію Вологодську, тримав їх у ямі, говорячи, що випробує на 
відданість справі4.

Лейтмотивом громадської діяльності іоаннітів була їхня актив
на агітація проти радянського ладу. Ходячи по селах, або приймаючи 
селян, які досить часто відвідували громаду, члени групи Нікітіна 
твердили, що більшовизм, комуни, а також війна, епідемії, неврожаї та 
голод -  все це ознаки наближення кінця світу, наслідок масового зубо
жіння віри в Бога. Всі заходи нового режиму спрямовані на шкоду 
релігії. Радянська влада -  влада драконівська, яка за гріхи людства 
прийшла на зміну істинно-православній владі -  Царя-батюшки5. У себе 
в будинку іоанніти на видному місці вивісили портрети останнього 
російського царя Миколи П та Іоанна Кронштадтського, перед якими 
вже тоді молились як перед іконами. Збираючи селян, вони домов
лялися із священиками про відправлення панахид по царській родині.
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Сам Нікітін, зберігши тісний зв’язок зі своїми одновірцями, часто 
їздив до Петрограду, звідки привозив містичні книги-одкровення на 
кшталт: «Сон монаха Єліодора», «Книга об антихристі», «XX вік», 
«Початок і кінець», «Ключ розуміння», «Слово життя», «Повчання на 
кожен день» Іоанна Кронштадтського, які паланківські «книгоноші» 
поширювали серед населення6.

Але вже на початку 1920-х років контакти керівництва групи не 
обмежувались спілкуванням з прихильниками кронштадтського про
повідника. Якщо автокефальні та обновленські храми, іоанніти завжди 
ігнорували, то до 1927 року їхні відносини з православними свяще
никами старослов’янської (тихонівської) церкви були неоднозначни
ми. У храм паланківські іоанніти інколи приходили самі і іншим не 
забороняли, але від давали перевагу спільним молебням у себе вдома. 
Настоятель місцевої парафії о. Губаржевський часто відвідував садибу 
Пімена Нечипоренка, подовгу розмовляв з Нікітіним, приймав від 
нього подарунки. Священик с. Слобода-Ладижинська о. Ферапонт 
Подолянський, очевидно пам’ятаючи рішення Синоду 1908 року, 
направив у 1922 році листа Вінницькому архієрею -  єпископу Амвро- 
сію (Полянському, 1878-1932), у якому містився запит: як право
славним ставитися до іоаннітів? Амвросій відповів, що іоанніти -  це 
секта, але відштовхувати від себе їх не варто, позаяк «у них ревності 
та віри багато»; всіх їх, на думку Амвросія, слід направляти, а не 
гнати7. Хоча, коли Нікітін спробував отримати у Амвросія руко
положения, той відмовив.

Та своїх спроб стати священиком Нікітін не полишив. Влітку 
1923 року він з Пелагеею Ковальовою поїхав до Москви. Після пер
шого арешту у 1927 році, паланківські іоанніти стверджували, що 
єдиною метою цієї поїздки було отримати духовний сан від Патріарха 
Тихона, аби одружитися з Ковальовою. Планам цим завадив катего
ричний прихильник позашлюбності Іван Симаков. Він повідомив про 
ситуацію о. ФерапонтаПодолянського, який написав листа Патріарху, 
і Нікітін не отримав сану. По поверненню Нікітіна між ним та Сима- 
ковим відбулась сварка, і останній змушений був виі'хати на деякий 
час до Новгорода.

Не відкидаючи версії про внутрішні протиріччя у середовищі 
папанківської групи, поїздку Нікітіна до Москви все ж слід розглядати 
як крок до встановлення контактів з іншими представниками релі
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гійної опозиції. І, швидше за все, такі зв’язки були налагоджені.
На початку вересня 1923 року Григорій Нікітін у супроводі 

Никифора Дмитрієва відправився до Калинівки, де з придорожнього 
хреста, у який влучив кулею п ’яний червоноармієць, потекла кров 
(«Калинівське диво»), але до Паланки з подорожі повернувся лише 
Дмитрієв. Нікітін перейшов на нелегальне становище. Хоча до 1925 
року, як з’ясувало ОДНУ, він мінімум двічі зявлявся у Паланці -  у 
прихильниці вчення Іоанна Кронштадтського Хавронії Нечипоренко 
та в Ладижині у Ферапонта Подолянського. А як стало відомо під час 
наступного слідства, Нікітін, роз’їжджаючи СРСР та працюючи на 
поденних роботах, постійно підтримував зв’язки з власною громадою, 
яку очолили Василь Долгопятов і Григорій Уткін, та особисто призна
чав керівників осередків.

Зникнення Нікітіна було обумовлено, зокрема, й тим, що у 1923 
році місцева влада почала серйозно цікавитись іоаннітами. У травні 
цього роїсу, згідно з агентурними даними Тульчинського окрвідділу 
ДПУ, для місцевого партійного керівництва підготовлено «Історію 
іонітів [таку тексті -  авт.] Тульчинської округи Подільської губернії». 
У цій доповідній з екскурсом у часи становлення течії, наводилася 
інформація про діяльність «купки дармоїдів» у Паланці, фіксувалися 
плітки, які поширювалися про них, констатувався вплив Нікітіна на 
селян навколишніх сіл. Особливо неприємним для чекістів, було те, 
що іоаннітам вдалося створити сітку структурованих осередків «ціл
ком чорносотенного характеру» із відданими керівниками. Такі 
організації, за даними спецслужби, існували в сс. Степашки, Харпачка, 
Лукашівка, Білоусівка, Ладижин Гайсинської округи, Клебань, Холо- 
дівка, Скрицьке, Мачуха, Михайлівка, Синашів, Кирнасівка, Богда- 
нівка, Гути Тульчинської округи. Загальну кількість іоаннітів ДПУ 
оцінювало у 150 осіб, що пішли «у глибоке підпілля і широко вико
ристовувалися реакційним духовенством у своїх заходах проти радян
ської влади»8. До іоаннітів почали приставати і священики. За іоанніт- 
ство автокефальним священиком був позбавлений свого місця дяк 
клебанської церкви Крижановський, який згодом став настоятелем 
храму в Богданівці, симпатизував іоаннітам піп Великої Стратіївки 
Максим Фарт. У храмах цих сіл, а також у Кінешеві, Крищенцях та 
Ладижині іоанніти мали змогу вільно молитися.
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У серпні 1923 року Тульчинське ДПУ доповіло про арешт 15 
ватажків іоаннітів в окрузі, вісім з яких передали до суду за анти- 
радянську агітацію9. Хто це був, з’ясувати складно, адже всі «палан- 
ківці» залишилися на волі. І хоча у наступних оперативних зведеннях 
констатувалося зниження активності релігійного підпілля, контррево
люційної агітації її проводирі не припинили.

15 листопада, вже після зникнення Нікітіна, відбулось засідання 
бюро Гайсинського окружного парткому, на якому підняли питання 
про діяльність різноманітних сектантських угрупувань. У числі інших 
було названо іоаннітів, які поширювали чутки, що «Влада рад -  влада 
антихриста»10. Однак конспіративність релігійного підпілля та власні 
обмежені можливості не дозволили на той час працівникам партко
му вийти на його керівництво. Кількість прихильників Іоанна Крон
штадтського в губернії та окрузі теж становила для них загадку. По
при всі об’єктивні складнощі сучасних висновків, можна припустити, 
що вже у середині 1920-х років у трьох округах Подільської губернії 
(Тульчинській, Гайсинській, Брацлавській) нараховувалося не менше 
тисячі іоаннітів, які безпосередньо визнавали зверхність палан- 
ківського центру. Лише у Паланці їх було в ті роки до 90 чоловік11. 
Так, керівництво Тульчинського окрпарткому фіксувало на початку 
1927 року близько 400 іоаннітів в окрузі, але визнавало, що «справді 
їх значно більше»12.

Не маючи харизми Нікітіна, Долгоп’ятов та Уткін, тим не менш, 
продовжували вести енергійну агітацію серед місцевого селянства, 
створюючи нові осередки з відданими їм керівниками. Слідчим ОДНУ 
у 1927 році вдалося встановити лише декілька імен з числа лідерів 
іоаннітських організацій: у селі Клебань їх очолював дехто Назарій 
[Петромаиський - авт.\, у Скрицькому -  Максим (помер від голоду, 
віддавши усі речі та гроші Нікітіну), в Степашках -  Павло13. Такі 
скромні результати були досягнуті, оскільки під час слідства «палан- 
ківці» одноголосно наполягали на тому, що зв’язок з іоаннітами з інших 
сіл мав лише Нікітін, а з 1923 року продаж релігійних книг серед 
населення майже припинилась.

Та й пасивна незгода іоаннітів із радянською владою не могла 
довго триматись у таємниці, через те, що приховувати ворожість до 
режиму, який на кожному кроці змушував демонструвати лояльність 
по відношенню до себе, ставало все складніше. «Бійтесь дракона!»
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(радянську владу) -  це гасло стало для послідовників кронштадт
ського протоієрея символом їхньої громадянської позиції.

Уже після першого арешту у 1931 році іоаннітка Марія (Гусак), 
свідчила: «.. .Перебуваючи у скиту с. Паланка, я та інші сестри ходили 
по селах і проповідували серед селянства, щоб не відправляли дітей у 
школи, адже там навчають диявольським справам... Зустрівши дітей 
на вулицях, або ж чабанів у полі, я збирала їх разом, дарувала їм 
хрестики і говорила, щоб вони не слухалися своїх вчителів... Я гово
рила, щоб християни не записувалися у комуністи, комсомольці, бо ж 
ці люди продають душу антихристу. Я закликала, щоб усі вимагали 
царську владу, яка була законною».

Прихильники Іоанна Кронштадтського демонстративно рвали 
виборчі бюлетені, кажучи, що вибори -  справа диявольська, уникали 
служби у війську, закликали відмовлятися від реєстрації та паспортів, 
як печаті антихриста, поширювали серед селян відозву емігрантського 
архієпископа Ніколая (Соловейчика), в якій той наголошував на 
фактичному знищенні Церкви в СРСР та підконтрольність обновлен
ського синод}7 органам радянської безпеки14. Ця, а також інша анонімна 
антирадянська відозва із закликом до збройного виступу проти 
радянської влади, були знайдені під час обшуку співробітниками 
місцевого відділення ОДНУ у будинку іоаннітів 5 квітня 1927 року.

Формально, приводом до арешту стала заява іоаннітки Феодосії 
Морозової, яка за її словами посварилась з «братами» та «сестрами». 
Впродовж одного дня було заарештовано 9 осіб: Долгоп’ятова В. І., 
Уткіна Г. С., Ковальову П. К., Симакова І. А., Дмитрієва Н. Ф., Олійник 
Ф. Д., Сазанську П. К., Питько І. В., Сауляк Є. Ф. Арешту уникнув 
Федір Бойко, який переховувався у Холодівці у лідера місцевих іоаннітів 
Федота Бондарчука, а згодом у Кирнасівці, а також черниці Ганна 
(Питько), Пелагея (Бойко), Галина (Гемізіна) і Марія (Гусак).

Справа «паланківських» іоаннітів, тривала більше року і набула 
актуальності у зв’язку із загальним наступом на опозиційні релігійні 
угрупування, що почався наприкінці 1927 року у відповідь на їхнє 
неприйняття уже згаданої «Декларації» митрополита Сергія 
(Страгородського).

18 травня 1928 року Долгопятов, Уткін, Ковалева та Симаков 
були засуджені до трьох років ув’язнення у Соловецькому таборі 
особливого призначення; Дмитрієв, Питько, Сауляк, Олійник -  до
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трьох років заборони проживати в Україні та столицях союзних 
республік. Сазанська -  виправдана15.

Поширення руху
Незважаючи на розгром паланківського скиту і арешт його 

лідерів, насіння, посіяне іоаннітами за декілька років у навколишніх 
селах, пустило настільки глибоке коріння, що для чергового удару по 
течії каральним органам довелося готуватися майже два роки. Згідно 
із агентурними даними, що їх почало збирати у середині 1928 року 
окружне ОДНУ, іоаннітські осередки виникли у десятках сіл Туль- 
чинщини, майже 200 іоаннітів нараховувалося у Холодівці, ЗО родин 
належало до секти у Кинашеві тощо.

Справа, заведена у січні 1929 року щодо лідерів цього угрупу- 
вання на чолі із Федором Бойком та його сестрою Євдокією Бойко, 
може, на відміну від попередніх, розглядатися, передусім, як політичний 
процес та дає уявлення -  як виглядали її прихильники в очах спів
робітників радянських спецслужб, і що крамольного бачили вони у 
їхній діяльності. Вперше, у розпалі масової колективізації, іоанніти 
фігурували у слідчій справі не лише як суспільно-небезпечний і 
шкідливий елемент нероб та мракобісів, а й як контрреволюційна 
організація зі структурою та цілями, які визначалися саме класовими 
інтересами, нахилом до активної агітаційної діяльності.

«Зовнішнім своїм виглядом члени секти іоаннітів різко від
різняються від іншої маси селянства своїм блідим, знеможеним 
обличчям і значною рослинністю на обличчі та голові. Переконані у 
тому, що нині прийшло царство антихриста, іоанніти шукають поря
тунку своєї душі у довгих молитвах, старанно, до фізичного висна
ження, посіяться, цілком виключивши зі свого раціону споживання 
всього м’ясного. Будучи вороже налаштованими по відношенню до 
радянської влади, іоанніти з ненавистю ставляться до кооперації, школи, 
кампаній із хлібозаготівлі та інших видів громадськості... Основну 
масу цієї секти становлять заможні, середняцькі господарства з 
перевагою куркульських елементів над незаможними». Чоловіки хо
дили у чорних сорочках, перепоясаних мотузками, жінки носили чорні 
хустки. Регулярними були зібрання великими групами для спільних 
молебнів. Іоанніти ухилялися від служби у війську, не пускали дітей 
до школи. До секти увій-шло декілька колишніх колгоспних активіс
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тів, значна частка молоді.
«Збільшуючись в 

умовах повної ізоляції від 
села і відкритої ворожості 
до радянської влади, іоан
ніти утворюють численні 
групи тісно зв’язаних між 
собою фанатиків, які пле
кають сподівання на 
повернення царя, якого 
іоанніти зарахували до 
лику святих і старої, святої, соборної, апостольської церкви, у яку вони 
вірять», -  констатувало окружне управління ОДНУ.

«...Государ Микола був людиною віруючою, дуже любив усіх 
святих і нашу соборну, апостольську, православну церкву; віру пра
вославну він не утискав, а навпаки любив і допомагав церкві. Я вва
жаю Миколу II святим, він любив святість і сам був святим»,- подібні 
погляди поділяла абсолютна більшість затриманих іоаннітів.

Операцію з нейтралізації угрупування каральні служби провели 
у 20-х числах січня 1929 року, коли було затримано 18 осіб, стосовно 
яких «з’явилася підозра, що вони є керівниками нелегальної секти 
іоаннітів в с.с. Холодівці, Кинашеві, Ганнополі, Клебані та ін. Туль
чинської округи». У них було вилучено значну кількість релігійної 
літератури, грошей, начиння, ікон, зображань та медальйонів зі світ
линами Іоанна Кронштадтського, портрети Миколи II, Олександри 
Федорівни, Олександра ПІ, Марії Федорівни, фото членів імператор
ської родини. При арештах та обшуках деякі іоанніти чинили опір1.

Об’єднання з Істинно-Православною Церквою

Сам Нікітін, зв’язок якого з групою Бойка було встановлено 
слідством, ще до перших арештів у Паланці виїхав з «племінницею» 
Олександрою Пастернаковою до Ленінграду, де, перебуваючи на 
нелегальному становищі, продовжував проповідувати, одночасно 
шукаючи шляхів об’єднання іоаннітів з іншими православними 
опозиційними групами, кількість яких після оприлюднення 29 липня 
1927 року «Декларації» митрополита Сергія значно зросла. Влітку-
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восени 1927 році відбулось декілька зустрічей Нікітіна з одним із 
керівників майбутньої «іосифлянської» опозиції єпископом Гдовським 
Дімітрієм (Любимовим, 1857-1936)1. За розпорядженням Дімітрія 
Нікітін вчився у протоієреїв Никифора Стрельникова і Іоанна Нікітіна, 
служив псаломщиком в «іосифлянських» храмах Ленінграда.

Таку увагу до долі сектанта-іоанніта можна пояснити тим 
фактом, що Преосвященний Дімітрій вже тривалий час займався 
питанням повернення іоаннітів до лона Церкви, вважаючи непри
миренність до радянської влади одним із факторів їх надійності як 
кліриків в умовах постійного протистояння з обновленством та 
безбожництвом. У 1923 та 1926 роках після закриття Спасо-Іоаннів- 
ського жіночого монастиря (де знаходились мощі о. Іоанна) та 
розорення більшовиками гробниці Іоанна Кронштадтського йому 
вдалося приєднати значну кількість іоаннітів, які йому довіряли2.

27 грудня 1927 року, внаслідок 
конфлікту з Тимчасовим Патріаршим Си
нодом, вікарій митрополита Іосифа (Пет
рових) єпископ Гдовський Дімітрій (Люби
мов) проголосив про розрив всіх відносин 
Ленінградської єпархії з митрополитом 
Сергієм, який у свою чергу заборонив всіх 
опозиціонерів у служінні, що лише під
штовхнуло останніх до об’єднання в єдине 
угрупування. Весь 1928 рік йшло органі
заційне оформлення Істинно-Православної 
Церкви. В умовах посилення репресій з 
боку влади та жорсткого протистояння з 
«сергіянцями» таке оформлення відбулося 
під час проведення засідань таємного 
«Кочового Собору» 1928 року, на якому, 
зокрема, відбулась дискусія стосовно мож
ливості прийняття в ШЦ іоаннітів. Попри відверто вороже ставлення 
до цих «фанатиків» значної частини ленінградського кліру, а особливо 
єпископа Копорського Сергія (Дружиніна), представникам єпископа 
Дімітрія вдалося переконати учасників Собору у необхідності такого 
кроку3. У значній мірі цьому сприяло те, що формальний глава ШЦ -  
митрополит Іосиф (Петрових) також підтримав це рішення, за що був

Архієпископ Дімітрій 
(Любимов)
(фото з сайту

http://www.histor-ipt-kt.org)
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у подальшому звинувачений у таємному іоаннітстві4.
У результаті, в постанови Собору було включено два канони, 

які стосувались іоаннітів:
...«8) Отець Іоаии Сергигв Кронштадський є людиною, 

наділеною пророчим даром та орган Духа Святого, але він не є 
втіленням Духа Святого, ніякий інший, як вказують нерозумні 
нові єретики. Хто не мислить так: Анафема» (Слова наділений 
пророчим даром та орган Духа Святого внесені за вимогою 
єпископа Авраамія (Чуріліна), зв’язок якого з іоаннітами був 
загальновідомий);

...«9) Всі іоанніти, які виправили свою помилку, прийма
ються через покаяння, як це робилось в 1923, 1926 та 1927 роках. 
Всі хіротонії, які здійснив преосвященний Дімітрій єп. Гдовський 
в 1927-1928 рр. з іоаннітів визнати, бо вони суть наші брати»5.

Мало того, згідно з матеріалами особистого архіву ієромонаха 
Нікіфора (Ріхтер-Мелліна), Дімітрій (Любимов) вирішив в антисер- 
гіанській боротьбі спертись саме на іоаннітські кадри, вважаючи їх 
найбільш придатними для такої діяльності. «Саме іоанніти є стійкими 
борцями за істинне Православ’я, ведуть праведне життя і так само, 
як і ми [іосифляни -  авт.\ ненавидять радянську владу », -  зазначав 
Владика6. Внаслідок цього, Нікітін все більше зблюкувався з 
«іосифлянами», домовившись, насамкінець, у 1929 році з возведеним 
на той час у сан архієпископа Дімітрієм (Любимовим) про повне 
об'єднання іоаннітів з ШЦ. На пункт «8» Собору уваги намагались не 
звертати ні ті, ні інші -  богословські протиріччя у сталінські часи були 
не занадто акту альними, але інколи, як це буде видно нижче, і вони 
давали про себе знати.

У 1929 році, за наказом архієпископа Дімітрія, Григорій Нікітін, 
якого він посвятив у сан іподиякона, виїхав до Новомосковська на 
Дніпропетровщині, де проживав, окормлюючи близько 70 громад по 
всій Україні, Воронежчині та Північному Кавказу, «іосифлянський» 
єпископ Іоасаф (Попов, 1874-1938). Там відбулась його зустріч з 
Пелагеєю (Бойко) та Ферапонтом Подолянським, який, також буду
чи незадоволеним «Декларацію», через Ганну (Питько) уже встано
вив зв'язок із архієпископом Дімітрієм, київськими священиками 
Борисом Квасницьким та Леонідом Рохлицем, одержував від них 
послання та читав їх в Ладижині. У жовтні Іоасаф згодився прийняти
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під своє окормлення 5 подільських громад та призначив Ферапонта 
благочинним.

26 серпня 1929 року Іоасаф рукоположив Нікітіна у диякони, а 
29 серпня -  у священики та направив, згодом, їздити по селах і містах 
Донбасу та Чорноземної Росії, проповідуючи Слово Боже. У лютому 
1930 року Нікітін виїхав до Тамбова, де наступного місяця був за
триманий за справою «воронезького» філіалу ІПЦ та перевезений до 
Воронежу, де його знайшла Олександра Пастернакова. У цей час 
Нікітін, вірогідно, зміг вказати на факт об’єднання іоаннітів з ІПЦ, але 
донести ці відомості до членів своєї громади Пастернакова не змогла, 
позаяк тут же була заарештована та засуджена до 3 років7.

Втім справа була зроблена, і так або інакше до 1930 року всі 
члени «паланківської» громади були оповіщені та погодились з тим, 
що віднині іоанніти є складовою частиною ІПЦ. На допиті це під
твердив Василь Долгопятов: «У 1927 році Нікітін встановив зв’язок з 
керівництвом ШЦ -  єпископами Гдовським та Поповим. З того часу 
наш іоаннітський рух діяв спільно з організацією ШЦ та під керів
ництвом мною вище названих [Іоасафа, Дімітрія -  авт.] осіб»8.

Архіви ОДНУ зберегли скупі відомості про те, що 28 липня 
1930 року Нікітін Г. М., 1870р.н.,був засуджений за ст.ст. 58-10та 11 
КК РСФРР до вищої міри покарання та разом з 11 священиками та 
мирянами страчений в околицях Воронежа 2 серпня того ж року9.

70 років по тому, на Архієрейському Соборі РПЦ священик 
Григорій Микитович Нікітін був зарахований до лику святих. Пам’ять 
його святкується 20 липня (2 серпня) в Соборі новомучеників і спо
відників Російських10.

Ладижинське благочиния Ш Ц
Входження іоаннітів до громад новоствореного благочиния 

Ферапонта Подолянського взаємно зміцнило їх. У складі ладижен- 
ської православної «тихонівської» парафії перебувало близько 30 «сест- 
риць»-іоанніток, з числа яких 12 (за кількістю членів церковної ради) 
було обрано до «старших». «Сестриці» ці вели у навколишніх селах 
активну агітацію, до якої долучалися й інші члени громад ШЦ. Чутки, 
що церкву закриють і молитися та сповідатися більше не буде де, 
приводили взимку 1929-1930-х років на службу до Ладижина по 300- 
400 осіб щоденно1.

22



Під час церковних служб істинно-православні священики чита
ли антисергіанські відозви іосифлянського єпископату, виголошували 
проповіді проти радянської влади та закликали ігнорувати її заходи. 
На ініційованих владою зборах у Ладижині з приводу самообкладання, 
продподатків, позики індустріалізації тощо, присутні там віруючі 
голосно вигукували: «Нам не потрібно!», «Чому нас грабують?!», 
здіймаючи такий галас, що зібрання нерідко зривалися. 25 березня 
1930 року у Паланці, де залишалося багато іоаннітів, спалахнуло 
повстання. Двох радянських активістів було вбито, багатьох -  відлуп
цьовано. Люди закликали розбирати колгоспне майно та посівне 
збіжжя2.1 хоча виступ швидко придушили, а призвідників затримали, 
уже влітку 1930 року натовп віруючих вдався до наступного виступу -  
було зламано замок на дверях закритого у минулому році храму у 
Паланці та організовано цілодобове чергування навколо нього. Знову 
лунали гасла виходити з колгоспу і роздати людям його майно, не 
здавати хліб3.

Сам Ферапонт перебував на волі після утворення ладижин- 
ського благочиния ШЦ недовго. Уже 17 лютого 1930 року, спільно із 
головою церковної ради Андрієм Прокопенком (на горищі якого було 
знайдено російський прапор із вишитим вензелем Миколи II, а також 
холодну зброю) він був заарештований за звинуваченням в антира- 
дянській агітації. До цілком стандартної фіксації у протоколах промов 
Ферапонта проти колективізації, виконання плану хлібозаготівель, 
підписки на державні позики, його закликів не пускати дітей до школи 
та уникати служби у війську*, похвал старому ладу, додалося і свід
чення благочинного старослов’янської (тихонівської) церкви Олек
сандра Логоцького.

Лотоцький відверто заявив, що Ферапонт Подолянський зв’я
зався з сектантами-іоаннітами, надає їм для служби власну церкву, 
їздив до Новомосковська «до якогось єпископа», а також тримає 
контакти з Григорієм Нікітіним -  «авантюристом і жуліком»5. Сам 
Лотоцький, незважаючи на його активні виступи проти колективіза
ції, арешту уникнув.

Свідки говорили також, що група Ферапонта молилася за «послання війни, яка має 
врятувати від гніту антихриста», але визнавали, що це лише чутки4.
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Засуджений до трьох років заслання на Північ, Ферапонт 
Подолянський звідти не повернувся.

Момент входження іоаннітських громад до ІПЦ, приватний 
випадок якого ми розглянули на вищенаведеному прикладі, був в 
масштабах СРСР явищем масовим. Як зазначав радянський автор 
А. Демьянов: «не існує ритуальних або догматичних відмінностей між 
«іоаннітами» та «істинно-православними». Єдина оригінальна різ
ниця... обожествления Іоанна Кронштадтського... зникло, оскільки 
культ Іоанна проник в усі напрями «істинно-православних»... Багато з 
них мають рукопис «Видіння Іоанна Кронштадтського», у багатьох у 
будинках портрети цього священика чорносотенців висять поруч із 
іконами»6.

Новим благочинним Іоасаф призначив настоятеля храму 
с. Ладижинські Хутори Макарія Нечаевського, який прибув до нього 
до Новомосковська разом із Ганною (Питько). Однак незабаром у 
Макарія з архієреєм виник конфлікт, як не дивно, на національному 
ґрунті. Нечаєвський якось обмовився, що він українець, любить Ук
раїну і виступає за читання проповідей в церкві рідною мовою. На що 
єпископ відповів, що сам він «українську мову терпіти не може»7. 
Внаслідок цього зіткнення у липні 1930 року благочинним над поділь
ськими парафіями був призначений священик Макарій Лесик, який 
після арешту Подолянського був переведений до Ладижина. Восени 
1930 року у Кирнасівці та Лукашівці проповідував брат Іоасафа -  
Андрій Попов.

Впродовж 1930 року кількість іосифлянських приходів зросла з 
5 до 15 в селах Тульчинської та Гайсинської округ. Очолювали їх свя
щеники Павло Юсупов (Скрицьке), Степан Дзюбинський (Степашки), 
Григорій Зафієвський (Ярмолинці), Сидір Грох, Авреній Базилюк, Павло 
та Євгеній Магазинські, Павло Мацкевич (Гути), Михайло Стець 
(Степашки), Максим Редько (Ладижинські Хутори), Олександр Кри- 
жанівський (Ладижин), Фома Штельмах (Кирнасівка), Василь Дубе- 
нюк (Білоусівка), ієромонахи Паладій Гичка (Лукашівка) та Тихон 
Бурдейний (Паланка/Заозерне)8.

Того ж року про об’єднання з ІПЦ дізналися керівники іоанні
тів з групи Нікітіна: Федір Бойко, Йосип Недогода, Агрипина (Хри- 
жантовська). Винятково важливе місце в конспіративній системі «ката- 
комбників» відігравала ще одна іоаннітка -  черниця Марія (Гусак),
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яка виконувала обов’язки зв’язкової'мізк подільськими парафіями та 
Іоасафом. '

Особливо фанатичні прихильники ШЦ проповідували на рин
ках. Внаслідок цього в деяких селах Тульчинської округи (наприклад, 
Скрицькому), незважаючи на форсовайі темпів колективізації, до 
початку 1931 року так і не було створено колгоспів.

«У розмовах з селянами, -  зазначав пізніше Іоасаф, відозви якого 
неодноразово виголошувались у подільських храмах ІПЦ, -  я їм 
роз’яснював, що гасло «пролетарі всіх країн єднайтесь», є гаслом 
антихриста, який сяде на престол і заволодіє не лише Росією, але й 
усім Всесвітом, який підкорить всі закони та знищить всі вірування, 
національності і змушуватиме кланятись йому єдиному як богу». 
Політичні переконання «катакомбників» Ладижинського благочиния 
не відрізнялися від поглядів членів інших груп і зводились, згідно із 
термінологією каральних служб, до закликів реставрації монархії 
Романових, як влади «істинно-православних царів», які одні в змозі 
протистояти наступу темних сил. «За царя молилася так, -  свідчила 
Марія Гусак, -  щоб Господь Бог заспокоїв його серце і втішив його 
смуток, і силою своєю поставив його назад на царство. А радянську 
владу -  бридке і богохульне антихристове царство знищив і повернув 
у Росію православного царя...»9.

Звісно, така активізація прихильників ШЦ (не лише на Поділ
лі) не пройшла поза увагою республіканського ОДНУ, співробітники 
якого почали на початку 1931 року операцію «Чорні павуки», у рам
ках якої 16 січня був заарештований єпископ Іоасаф. Тоді ж розпо
чались арешти на Поділлі, де до 17 лютого було затримано 33 особи з 
групи Лесика-Гусак, у тому числі 8 священиків: Лесик, Нечаєвський, 
Палладій (Гичка), Тихон (Бурдейний), Юсупов, Дзюбинський, 
Зафієвський, Штельмах. Загалом, в Україні по справі ШЦ проходило 
2 єпископа, 52 священика, 19 ченців, 1 диякон, 6 псаломщиків та 
60 мирян.

«Кожна група і осередок, -  «розплутували» нитку змови чекіс
ти, -  мали своїх безпосередніх керівників з [числа -  авт. ] особливо 
довірених і надійних осіб, пов’язаних з керівниками філій... Дякуючи 
постійним зв’язкам центрів з філіями, було забезпечено систематичне 
керівництво контрреволюційною діяльністю периферійних відгалужень 
контрреволюційної організації».
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Усіх підслідних засуджено до різних строків ув’язнення. Але 
багатьом, у тому числі священикам Василю Дубинюку*, Павлу Мацке
вичу, Іларіону Подопригорі та майже всім подільським іоаннітам 
вдалося на деякий час зберегти свободу, тим більше, що затримані 
на допитах тримались стійко і намагались заплутати слідство’0.

Погляди. Організація. Діяльність.

Процес об’єднання інших іоаннітів з групи Нікітіна з ШЦ 
йшов паралельно. Як було зазначено, у травні 1927 року В. Долго
пятов, Г. Уткін, П. Ковалева та І. Симаков були вислані на Соловки. 
Там вони познайомились з іосифлянами, яких на Соловках очолював 
єпископ Іларіон (Бєльський), брали участь у Богослужіннях віруючих 
в’язнів та були ознайомлені з об’єднавчими рішеннями «Кочового 
Собору».

У квітні 1930 року Долгопятов був звільнений з табору та ви
сланий до Тобольську, де й перебував до листопада 1933 року, по
стійно тримаючи зв’язок з паланківськими іоаннітами. Зокрема, у 
середині 1933 року до нього приїжджала звільнена з табору Пастер- 
накова. Долгопятов передав їй послання єпископа Іларіона, яке вона 
перевезла до Укршни в каблуці чоботу1.

Інші іоанніти з групи Нікітіна боротьби також не припинили. 
У серпні 1930 року Іван 
Симаков втік з Архангель
ського заслання до Кир- 
насівки, де переховувався 
в Івана Пинькаса та вів ак
тивну роботу з організації 
нових груп церковної опо
зиції. Масова колективіза
ція 1929-30-х років та жахи 
колгоспного життя лише 
додали впевненості іоанні
там та істинно-православ-

Йосип Недогода 
(фото з карної справи)

* Заарештований у листопаді 1931 року, після 6 місяців перебування на нелегальному 
становищі.
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ним, на зібраннях яких тривали проповіді, що «колгоспи -  це дия
вольське покарання», а радянська влада пригнічує простих людей2. 
Симаков та ще один втікач -  Федір Бойко наставляли нових лідерів 
подільських іоаннітів, які знаходились на легальному становищі: Йосипа 
Недогоду Євдокію Сауляк, Пелагею (у чернецтві -  Агрипину) Хри- 
жантовську тримати своїх людей в істинній вірі та вести активну 
агітацію проти радянської політики.

Наприкінці 1930 року Симаков виїхав до єпископа Іоасафа 
(Попова), від якого дізнався, що у 1929 році з Нікітіним була досяг
нута домовленість про об’єднання іоаннітів з ІПЦ (всі відзначають 
факт, що до свого арешту Попов керував ШЦ) та отримав вказівки 
щодо конспірації3. Після арешту Іоасафа у січні 1931 року Симаков 
(з цього часу він сам себе відносив до керівників ШЦ, хоча сану не 
мав) та Федір Бойко виїхали до Києва, де впродовж року організову
вали таємні збори «катакомбників» у сторожці Покровської церкви, 
які відвідували до ЗО чоловік. Через Пелагею (Бойко) Іван Симаков 
та Федір Бойко встановили зв’язок одним із лідерів київських 
«іосифлян» священиком Леонідом Рохлицем4.

У березні 1932 року вся київська група Симакова була заареш
тована органами ОДНУ. Після суду Симаков і Бойко засуджені до 
трьох років ув’язнення. Але, за їх словами, вже у грудні вони втекли з 
Харківської колонії та повернулися спочатку до Брацлава, а згодом до 
Кирнасівки5. У квітні того ж року у Києві затримано і засуджено до 
трьох років позбавлення волі Пелагею (Бойко), свідчити яку слідчі 
змусили лише за півроку безперервної «обробки»6.

Але й за таких умов, незважаючи на потужний репресивний 
пресинг початку 1930-х, у 1933-1934 роках обласна організація това
риства «Безбожник» фіксує наявність 460 іоаннітів, громади яких 
поширені у чотирьох районах Вінниччини7.

У 1934 році на Поділля повернулися з тобольського заслання 
Василь Долгопятов (який за підробку документів вже встиг відси
діти місяць у Єнакіївській в’язниці), а з казахстанського -  Григорій 
Уткін. З цього часу відбулась значна активізація діяльності групи ІПЦ 
під керівництвом Долгопятова (іоаннітами до війни вони себе майже 
не називали). У 1934-1938 роках Долгопятов, Бойко, Симаков, Уткін 
та Пастернакова проживали на нелегальному становищі у знайомих 
«катакомбників» в селах Тульчинського, Гайсинського та Брацлав-
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ського районів, проводили 
спільні молебні, влашто
вували збори, на яких ви
голошували палкі проповіді, 
навіть стисле викладення 
змісту яких під час слідства 
дає уявлення про погляди та 
переконання членів групи:

Василь Долгопятов:
«Будучи глибоко впевнений 
в антирадянських монархій- Іоаннітка Феодосія Плаксій
них поглядах, я, як і інші (фото з карної справи)
учасники нашої організації, вважали радянську владу «владою 
безбожною антихристовою». Я проповідував своє вчення, в якому 
говориться, що настав останній час, скоро прийде антихрист, а тому 
слід твердо триматись христової віри.

З початком церковних розколів, коли митрополит Сергій ви
знав радянську владу та допустив втручання в управління церкви 
радянської влади, ми залишилися твердими послідовниками Тихона 
та вели активну боротьбу за невизнання радянської влади законною 
владою. На власних молитовних зібраннях ми прославляли родину 
Романових і в цьому монархічному напрямі вели роботу серед 
однодумців»8.

Олена Пензюр: «Симаков говорив нам, що радянська влада -  
це влада диявола, що підтримувати радянську владу -  це підтриму
вати диявола і за це покарають на тому світі... Справжня свобода 
була лише за царського ладу... Для боротьби з радянською владою... 
слід об’єднатись віруючим, нести слово Боже в народ і виховувати у 
народі віру в Бога і ненависть до радянської влади, і тут же Симаков 
пропонував нам втягувати в нашу секту іоаннітів нових людей, але 
попереджував, щоб ми це робили обережно, так як якщо органи 
радянської влади про це дізнаються -  нас заарештують. Симаков казав, 
щоб ми молилися за царя і за швидку загибель радянської влади»9.

Йосип Недогода: «не вступати у колгоспи, оскільки там всі 
будуть працювати як раби; колгоспи не творіння від бога, а радянської 
влади, і що вони повинні у скорому часі загинути... -  ця влада 
чортова»10.
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Іван Симаков: «Нам віруючим християнам Істинно-Право
славної Церкви [слід -  авт.] суворо дотримуватись релігійних свят, 
недільних днів, а хто їх буде порушувати, той віддає свою душу бісу. 
Ось у колгоспах цих свят не дотримуються, тому всі колгоспники 
віддались у владу антихриста»11.

Пелагея (Бойко): «Радвлада не визнає Бога, насильно закриває 
церкви і утискає релігію, а тому слід молитися Богові і не підкоря
тися радвладі. Не слід вступати до колективу, адже незабаром буде 
зміна влади і всіх, хто перебуває у колективі будуть вбивати»12.

Євген Магазинський: «Книг, крім Євангелія не читати, та 
культурні заклади не відвідувати -  все антихристове, ... хто запи
шеться у колгосп -  той віддасть чортові душу»13.

Марія (Гусак): «Я особисто у 1930-1931 роках писала митро
политу Сергію, що радвлада викидає сотні кращих людей віруючих на 
голод і муки смерті, розбещує мільйони дитячих душ, зневажає наші 
релігійні почуття карнавальними дійствами у святі дні... Бридкий і 
страшний цей незрозумілий більшовик у рясі вбивці, який не має ні 
стразу Божого, ні хоч би примітивної тваринної совісті»14.

Марія Склярук: «...Настало царство антихриста, необхідно 
каятися і триматися своєї віри... У колгоспі змушують працювати день 
і ніч, а також і у свята. А хліба не дають, і люди вмирають з голоду. 
В одноосібному господарстві жити краще, ми вільні...»15.

Дарія Бурдейна: «Влада нам не подобається, вона грабує 
людей... Я визнаю Святе Писання, в якому пишеться, що повстане 
царство на царство, народ на народ, брат на брата і діти на батьків. 
Що буде гоніння на православну релігію і нашу віру, що буде всюди 
голод, нарешті настане кончина світу цього, всі предстануть перед 
Страшним Судом. Ось Святе Писання уже збувається, настає царство 
антихриста... Я припиню вірити цьому, лише тоді, коли помру»16.

Агітація «катакомбників» проти колгоспів, викриття ними про
вини влади у недавньому страшному голоді, масове закриття право
славних храмів -  все це сприяло значному збільшенню прибічників 
ШЦ, заснуванню на Поділлі нових громад та підпільних монастирів у 
хатах та на квартирах вірних.

У Кирнасівці громаду ІПЦ очолювала таємна черниця Свдо- 
кія Пинькас, у Тульчині -  Фекла Олійник, в Ганнополі -  Марія Ясько, 
в Клебані -  Йосип Недогода (з 1936 року -  Микола Горенко), в
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Паланці -  Павло Маценко, 
у Холодівці -  Гофляк, в Сте
пашках -  Антон Гура, в Ла- 
дижині -  Ольга Музиченко, 
в Кинашеві -  Трофим Крох- 
малюк, у Самгородку -  
Микола Грибнюк, у Коби- 
лівці -  Марфа Швець, у 
Брацлаві -  Марія Тупчієнко, 
в Тиманівці -  Михайло 
Дідич-Куцан, Людмила Молитовники іоаннітів
Вовк та Тимофій Яровий. У селах Брацлавського району підпільною 
роботою керував Григорій Уткін, який вів спосіб життя бродячого 
ченця. Найбільший з катакомбних монастирів у Тульчині очолювала 
черниця Агрипина (Хрижантовська).

Невідомо, чи мав зв’язок (а, швидше за все, мав, але не видав) 
із цією організацією звільнений з Соловецького табору у 1934 році 
Паладій Гичка, адже жодних зізнань про співучасників слідчі НКВС 
від нього не добилися. Хоча його діяльність, яка в середині 1930-х 
років у селах Тростянецького району охопила чималі версти сіль
ського населення, постійно знаходила собі підтримку з боку місце
вих однодумців. «Пройдисвіт-чернець» та «організатор куркулів», 
як його характеризують документи радянських спецслужб Гичка 
перейшов на нелегальне становище відразу ж по поверненню на 
Вінниччину, мандруючи у районі Лукашівка-Четвертинівка- 
Тростянець-Ладижин і відправляючи обряди й таїнства. Його про
повіді проти колгоспного ладу, заклики ігнорувати радянські 
зобов’язання, організація опору селян при закритті та розборі хра
мів, проведення у лісах і садах нелегальних зібрань і молебнів не 
могли не викликати відповідного інтересу каральних органів. Зреш
тою, після декількох вдалих спроб втечі, Паладій Гичка був затри
маний 31 липня 1937 року у Тростянці. «Я релігійно переконаний 
фанатик», -  переводили слідчі на мову офіційної термінології вис
ловлювання Гички, і фіксували його свідчення: «...цьому царству 
[радянській владі -  авт.\ приходить кінець, і буде кінець світу цього..., 
скоро буде друге пришестя і настане Страшний Суд, візьміть ярмо 
на себе і терпіть, хто буде терпіти до кінця, той врятований буде...
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Хто залишиться у колгоспі, тому не буде добра після смерті»17.
Справу у «розстрільному» 1937 році затягувати не стали і вже 

за два тижні -  15 серпня -  Паладій Степанович Гичка був засудже
ний трійкою НКВС у Вінницькій області до вищої міри покарання -  
розстрілу.

Одночасно з Гичкою було затримано інших «активних керів
ників і організаторів секти іоаннітів» у Ладижині: Марію Склярук, 
Дарію Бурдейну, Діонісія Поліщука, які проводили спільні молебні у 
хаті Івана Барана. Під час нетривалого слідства з’ясувалося, що на 
такі молебні збиралося до 50 осіб; що Склярук, майже 4 роки пере
буваючи на нелегальному становищі, проповідувала у навколишніх 
селах швидке настання царства антихриста та агітувала проти колгос
пів; що іоаннітка з дитинства Дарія Бурдейна була зв’язковою та ви
їжджала до ув’язнених одновірців, передаючи їм речі та привозячи 
послання; що вплив підслідних на «відсталу частину селянства» був 
вельми значним. В одному Ладижині на середину 1937 року зали
шалося понад 100 господарств одноосібників.

Згідно із постановою трійки НКВС по Вінницькій області від 
2 вересня 1937 року Марію Склярук, яка, згідно з протоколом, заявила, 
що «нам, сектантам, влада не потрібна, ми їй не підкоряємось» та 
усіх радянських людей вважала чортами, а також Діонісія Поліщука 
було засуджено до страти, Іван Баран отримав 8 років позбавлення 
волі, Дарія Бурдейна -  10і 8. Місцезнаходження лідерки ладижинських 
іоаннітів Ольги Музиченко відділ НКВС, який розглядав справи 
конвеєрним методом, встановити не зміг.

Зазначена справа, окрім іншого, дає змогу розглянути соціальну 
мотивацію учасників релігійного підпілля. Так, родина М. К. Склярук 
у 1931 році була розкуркулена та заслана на Північ, де загинув її чоло
вік та дві доньки. Д. Ф. Поліщук був двічі судимий за саботаж загот- 
зобов’язань. У чорноробочого І. М. Барана, дві доньки якого теж стали 
активними іоаннітками, за невиконання плану здачі хліба, було вилу
чено і продано майно та нежитлові приміщення. У батьків Д. 3. Бур- 
дейної — конфісковано землю та майно. Усі її близькі розкуркулені, а 
долю брата Івана, заарештованого у 1919 році більшовиками, вона 
так і не дізналася. Все це призвело до того, що перед смертю Поліщук 
«зізнався»: «До цієї секти входять куркулі і особи, репресовані 
радянською владою, а також одноосібники».
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Схожі долі і в учасників інших груп «істинно-православних», 
зв’язок яких з колишніми «паланківцями» можна встановити лише за 
непрямими свідоцтвами. У селах Бершадського району -  Голдашівці, 
Кидрасовці, Рогузці, Березках селяни-одноосібники, чимало з яких були 
колишніми членами антирадянського загону Заболотного, не лише 
регулярно зривали у 1929-1935 роках колективізацію та хлібо
заготівлі, а й агітували відмовлятися від служби у війську, отримувати 
паспорти, не пускали дітей до школи. У Кидрасовці таких дітей нара
хували 31, а у Голдашівці -  43 (загалом 200 господарств «сектантів»), 
В останньому селі, натомість, діяла підпільна школа, де вчитель 
Цибулько читав учням Святе Писання19. Неформальним лідером цієї 
групи до свого арешту у березні 1933 року був Семен Кулинич. Власну 
конфесійну приналежність він визнавав досить розпливчасто: «пра
вославний християнин», «євангеліст». Але погляди Кулинича були 
цілком «істинно-православними». «Влада зараз грабує, забирає хліб, 
забирає худобу і останні речі... Це влада не від Бога, а  від антихриста... 
це дракон, якому не можна підкорятися». А тому, «сіяти землю не 
потрібно, тому що влада хліб забере... птахи Божі не сіють, а  живуть»20. 
Безумовно, маючи в селі таку людину, місцеве керівництво не заба
рилося із «довідкою»: «сільрада в особі Кулинича та секти має запек
лого ворога радянської влади, який зриває всю роботу активу села». 
У 1935 році Кулинич був висланий на Північ терміном на три роки, 
але вже 1937 року розстріляний у Карелії.

Уже після арешту і заслання Кулинича у Бершадському районі 
декілька разів з’являвся Григорій Уткін, під впливом якого діяль
ність груп істинно-православних християн не лише не згорнулася, а  й 
значно активізувалася.

Фактичне злиття кордонів між ШЦ й подібними громадами, які 
характеризувалися у владних документах як «істинно-православні 
християни» (ШХ), з середини 1930-х років відзначав у 1937 році і про
курор УРСР Г. Железногорський: «Особливо звертає на себе увагу 
робота так званої «істинно-православної церкви» (ШЦ), яка майже 
зімкнулася з так званими «червонодранонівцями». Як одні, так і другі, 
відмовляються одержувати паспорти («печать антихриста»), викону
вати державні зобов’язання, «не визнають» радянську владу тощо»21.

Під час слідства Долгопятов неодноразово заявляв, що голов
ним завданням його групи було об’єднання всіх православних вірую-
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чих в єдину організацію. Здійснюючи цю мету, йому вдалося доби
тись налагодження постійних зв’язків не лише між подільськими 
осередками (для чого була розроблена конспіративна сітка зв’язко
вих), а й з групами на території всього СРСР: у Києві (знаходилась з 
1933 року за адресою Велика Китаївська, 84, її очолювали архімандрит 
Володимир та черниця Катерина), Новгороді, Ленінграді, Маріуполі, 
Луганську, Авдіївці, Актюбінську. Працюючий у Клебанівській сіль
раді Йосип Недогода зміг до 1936 року видати більше сотні паспортів 
на чужі прізвища, якими наділялись «катакомбники», що знаходились 
на нелегальному становищі. Так, у серпні 1937 року за вказівкою 
Долгопятова, Олександра Пастернакова відвезла Симакову, який за 
рік до того був у третій раз заарештований і висланий до Магадану, 
фальшивий паспорт, з яким він втік та виїхав до Новгорода, очоливши 
там «катакомбний» монастир22.

Єпископ Василь (Докторов) і арешти подільських 
«катакомбників»

Навесні 1938 року, рятуючись від арешту; на Поділля прибув 
один з останніх «катакомбних» архієреїв на волі -  єпископ Василь 
(Докторов), який оселився у садибі Миколи Грибнюка у селі 
Самгородок Тульчинського району1.

Останні роки життя цієї людини до кінця 1990-х років залиша
лись невідомими, зазначалося лише, що у 1930 році він був заареш
тований у Ленінграді та, відбувши 5-річне заслання, зник2. Після виходу 
монографій Ірини Осіпової3 та Михайла Шкаровського4 в історичній 
науці сформувалась думка, що єпископ Василь був знищений у табо
рах до 1938 року. І лише робота з матеріалами фондів архіву управ
ління СБУ у Вінницькій області, проведена автором даної публікації 
за підтримки Вінницького обласного товариства колишніх політв’язнів 
та репресованих, дозволила встановити обставини загибелі цього 
«катакомбного» архієрея, який наприкінці 1930-х років зробив від
чайдушну спробу створити на Поділлі єдиний «істинно-православний» 
центр для боротьби з радянською владою.

Володимир Іванович Докторов (Дохтуров, Дохторов, 1870-1940) 
народився у Санкт-Петербурзі (за іншими даними -  в с. Губачево, 
Углицького повіту Ярославської губернії) в родині прикажчика.
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3 13 років Володимир був паламарем в одному зі столичних храмів, 
через рік пішов на виховання у монастир Никандрова пустинь Псков
ської губернії, де тривалий час був послушником, а згодом висвячений 
у ченці під ім’ям Василь. Закінчивши Санкт-Петербурзьку духовну 
семінарію та Казанську духовну академію (1905), молодий ієромонах 
присвятив себе місіонерській діяльності у сибірських монастирях.

У 1923 році, з початком тотального наступу більшовиків на 
церкву та першими масовими арештами священнослужителів, його 
було призначено настоятелем Донського монастиря у Москві, де під 
постій-ним наглядом ОДНУ перебував Патріарх Тихон (Бєлавін, 1865- 
1925). За рік до своєї смерті Тихон здійснив хіротонію Василя во 
єпископа5 та призначив на місце єпископа Каргопольського, вікарія 
О донецької єпархії. З серпня 1924 року -  керуючий Алтайською 
єпархією, у 1925-1927-х роках був на засланні у Барнаулі.

Повернувшись у 1928 році до Ленінграду, Владика Василь 
підтримав «іосифлян». У 1929 році відбулось його знайомство з єпис
копом Гдовським Дімітрієм (Любимовим), від якого він почув пропо
зицію брати участь у зборах опозиційного духовенства. Під час цих 
зборів Дімітрій вказував на необхідність організації опору колек
тивізації -  на його думку, учасники осередків ІПЦ у першу чергу повин
ні вести робоїу серед населення проти вступу у колгоспи, проти ви
плати державних зобов’язань6. «Бачив і чув попрания святої віри 
Христової боговідступниками, -  свідчив пізніше Василь (Докторов),-  
тому вирішив твердо і згоден страждати з людьми Божими навіть до 
крові, готовий йти заради Христа на смерть». Проводячи служби у 
храмі Воскресіння на Крові, Василь активно постригав у чернецтво, 
не уникаючи контактів і з представниками інших релігійних опозиційних 
груп. Так, під час наступного слідства з’ясувалося, що він посвятив в 
архімандрити не менше десяти ченців-іоанниів, оскільки був впевнений, 
що «іоанніти власною відданістю Церкві, власною гарячою вірою у 
Бога допомагають нам [істинно-православним -  авт.\ вести 
боротьбу з ворогахми Церкви Христової, поширюючи за допомогою 
своїх книгонош не лише релігійно-православні брошури, а й брошури 
нашої організації»7.

У 1929-30-х роках Василь (Докторов) здійснив декілька поїз
док регіонами СРСР, створюючи нові підпільні організації «катакомб- 
ників» та проповідуючи проти радянської влади. 7 грудня 1930 року,
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у справі «Ленінградського центру ІПЦ» він був заарештований і, після 
проведення слідства, 8 жовтня 1931 року засуджений за статтею 
58-10 на 5 років заслання8.

Покарання Владика, як і багато інших церковних діячів, відбу
вав у (Половецькому таборі особливого призначення, де познайомився 
з колишнім міністром УНР Володимиром Чехівським, який пореко
мендував йому після звільнення їхати до Маріуполя, де жив брат 
Чехівського о. Микола9.

«Після звільнення радянську владу я розглядав, як і раніше, як 
владу сатани, яка переслідує релігію», -  визнавав Владика Василь 
під час наступного слідства10. А, отже, проти цієї влади слід було боро
тися. Тоді ж він знову перейшов на нелегальне становище і наступні 
три роки провів у роботі по створенню єдиної мережі підпільних 
організацій та монастирів ШЦ, які визнавали його зверхність як одного 
з небагатьох вільних архієреїв. До 1938 року йому вдалося налаго
дити зв’язки з громадами Ленін
града, Новгорода, Астрахані, Актю
бінська, Києва, Ворошиловграда,
Маріуполя, Бердянська, Тульчина.
Саме до подільських «катакомб- 
ників» він і вирішив переїхати, коли 
господарі надійних квартир в інших 
містах виявилися під контролем 
спецслужб.

Присутність справжнього ар
хієрея, до того ж одного з наближе
них покійного Патріарха Тихона, 
послідовниками якого вони вважали 
себе, надзвичайно надихнула міс
цевих істинно-православних, які 
задля спільних молебнів великими 
групами до 50 осіб почали збиратись 
на його конспіративній квартирі. Пристрасні проповіді Владики 
Василя в селах Тульчинського району, під час яких він закликав 
виходити з колгоспів, ігнорувати соціалістичні зобов’язання та 
готуватись до рішучого протистояння з антихристовою владою, 
притягували до нього маси людей.

Єпископ Василь (Докторов) 
(фото з карної справи)
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Однак до іоаннітства, незважаючи на свої попередні дії, єпис
коп Василь поставився негативно: «Моя мета була роз’яснити іоанні
там, що Іоанн Кронштадтський був не бог, а свята людина», -  казав 
Владика Василь11, намагаючись об’єднати всі опозиційні православні 
течії в єдину організацію. На цьому ґрунті у нього виник конфлікт з 
Долгопятовим, якого він сам на той час вже рукоположив в архіманд
рити під ім’ям Володимир.

12 червня 1938 року в Кобилівці Тростянецького району (нині 
с. Зарічне Тульчинського району) на квартирі Марфи (Швець) від
булись збори керівників «катакомбних» громад, на яких гостро постало 
питання про ставлення до Іоанна Кронштадтського та подальші форми 
роботи. Єпископ Василь виступав за збільшення кількості вірних та 
відкриту проповідь, натомість Долгопятов виступив проти прийому 
колгоспників та наголосив на винятковості есхатологічних положень 
Іоанна Кронштадтського. Його підтримав Симаков, після чого було 
вирішено направити Пастернакову з листом Долгопятова в Турткунь, 
до висланого єпископа Іоасафа (Попова), звідки вона привезла вісті, 
що віднині подільських «катакомбників» буде очолювати саме Іоасаф, 
а поки що намісником призначається Долгопятов12.

27 жовтня 1938 року в селі Антопіль Тульчинського (нині 
Томашпільського) району під час спільної молитви випадково було 
затримано велику групу «катакомбників», серед яких виявився і 
Долгопятов13. Розкриття центру ІПЦ призвело до слідства і по
дальших масових арештів по всій області, тікаючи від яких, Владика 
Василь наприкінці жовтня 1939 року перейшов у Кобилівку, де і 
оселився у Марфи Швець.

Незважаючи на те, що було заарештовано значну кількість 
прихильників ІПЦ, спільні молебні та проповіді не припинялись. До 
Вінницького облуправління НКВС постійно надходили нові аген
турні дані про проповіді Василя, який говорив тоді, що «настав остан
ній час, на православних гоніння. Влада антихристова нас переслідує, 
хоча нас залишилось дуже мало і ті ховаються по кутках»14.

Нарешті, 5 січня 1940 року в хаті Марфи Швець єпископ Василь 
(Докторов) був заарештований співробітниками НКВС. Під час обшуку 
у нього було вилучено значну кількість ікон, хрестів та богослужебних 
книг. Книги «енквеесівці» спалили, а срібні хрести та ланцюжок 
передали до фінвідділу обласного управління.
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За результатами слідства, 24-30 липня 1940 року у Брацлаві 
відбулась виїзна сесія Вінницького обласного суду, який приговорив 
до різних строків ув’язнення більше 50 чоловік. П ’ятьох з них: Василя 
Докторова, Пелагею Хрижантовську, Йосипа Недогоду, Феклу Олій
ник та Марію Гусак, яка кинула в обличчя судді, що вона думає про 
владу трудящих, за статтями 50-10 ч.2 та 54-11 КК УРСР було засуд
жено до вищої міри покарання -  розстрілу. 3 1 липня Докторов напи
сав прохання про помилування: «Прошу мене помилувати. Мені зараз 
70 років, я старий. Я хвора людина, інвалід... Прошу Верховний Суд 
України помилувати мене та дарувати мені життя». Прохання зали
шилось без відповіді, і 19 листопада всі п’ять звинувачених були 
страчені у Брацлавській в’язниці15.

За рік до цього, у березні 1939 року, до 10-річного ув’язнення 
було засуджено Василя Долгопятова. 26 травня 1941 року за вироком 
Актюбінського обласного суду він був розстріляний16. У листопаді 
1938 року в Новгороді був заарештований Іван Симаков, якому 
присудили 5 років таборів, а у серпні 1940 року, в Актюбінську, -  
Григорій Уткін, покаранням якому було визначена смертна кара.

Навіть втративши своїх лідерів, істинно-православні своєї діяль
ності не припинили. Взимку 1940 року їх очолив Микола Козлов- 
ський, якого заарештували лише у травні 1940 року в Тульчині (у нього 
в сховищі знайшли друкарську машинку та 102 релігійні книги)17, а 
після нього -  Федір Бойко, якого єпископ Василь висвятив на архі
мандрита під ім’ям Феодосій. Брацлавських «катакомбників» очолив 
Іван Антонов. Проте проводити діяльність цим громадам доводилося 
майже не контактуючи одна з одною.

У ніч з 25 на 26 червня в хаті Лукіана Бондаренка в селі Дмит- 
ренки Гайсинського району та у насту пні дні в навколишніх селах було 
затримано 14 осіб, серед яких були Феодосій (Бойко), Феофанія 
(Єпистимія Швець, донька Марфи Швець), Олена Тупчієнко, Сера
фима (Анісія Панадій), Улита (Ольга Матус), Ганна (Баран).

Під час допитів заарештовані вперто наполягали на тому, що 
«іоаннітів» вони не знають, а є істинно-православними християнами і 
належать до Істинно-православної апостольської соборної церкви. 
Антирадянської діяльності вони не проводили, членами організації не 
були і нових прихильників не вербували, молилися у себе вдома і лише 
в день арешту познайомилися між собою. Жодного зізнання співро
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бітники УНКВС у Челябінській області, куди евакуювали підслід
них, незважаючи на неодноразові пропозиції «подумати», добитися 
не змогли, побудувавши обвинувачувальний вирок лише на згад
ках зазначених осіб у попередніх справах. А Феодосій (Бойко), 
Лукіан Бондаренко та Павло Книш поплатилися за власну незговір
ливість життям, не доживши до кінця слідства.

У 1943 році всі іоанніти, які залишилися у живих, були засуд
жені Челябинським обласним судом до різних (від 5 до 10 років) 
строків ув’язнення18.

Під час окупації області деякі групи іоаннітів та істинно- 
православних діяли під керівництвом осіб, яким вдалося уникнути 
арешту: Євгенії Воротнюк (Ілляшівка Тульчинського району), Тимо
фія Ярового (Тиманівка Тульчинського району) та Василя Тонкопія 
(Кинашів Тульчинського району), призначеного старостою сільуправи. 
В Ілляшівці всі іоанніти на чолі з Воротнюк, одягнувшись у чернець
кий одяг, зустрічали хлібом і сіллю передові німецькі частини19. 
Яровий, будучи членом комісії з розбору колгоспного майна, нама
гався, щоправда, безуспішно, передати список радянського активу села 
німецькому коменданту.

«Вовчими стежками»
У перші післявоєнні роки співробітники МДБ відправили 

декількох іоанніток, які, відсидівши 5-10 років, поверталися до рідних 
місць, у повторне заслання. Але справді чисельних громад вдалося 
викрити не так багато. У квітні 1948 року у Тиманівці було затримано 
групу Ярового, до складу якої входило більше ЗО осіб. Члени групи 
традиційно вели агітацію за вихід з колгоспу, відмову від служби у 
війську, ігнорування заходів радянської влади. Одночасно вони «зво
дили наклеп на адресу колгоспного ладу, матеріальних умов трудящих 
в СРСР, одночасно вихваляючи життя при німцях та румунах»1, 
ухилялися від сплати податків, «образливими словами» висловлю
валися на адресу уряду.

Керівники громади Тимофій Яровий, Феодосія Плаксій, Леон- 
тій Дмитри к та виявлений у криївці під пічкою Михайло Дідич-Куцан, 
якого ще у 1938 році Василь (Докторов) висвятив на архімандрита під 
ім’ям Філарет, були заарештовані та засуджені до різних термінів 
ув’язнення. У членів громади було вилучено декілька ікон Іоанна
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Кронштадтського та значну кількість релігійної літератури. Наступного 
року до 25 років таборів 65^  засуджений о. Василь Дубенюк, який 
повернувся після першого ув’язнення на Поділля.

У лютому-березні 1951 року у Голдашівці, де у 1930-ті роки 
діяла група Кулинича, було заарештовано 13 осіб, яких МДБ харак
теризувало як «скопців-червонодраконівців». Самі затримані так себе 
не називали. Один з лідерів громади, Сергій Ковальчук свідчив так: 
«Я є істинно-православним християнином», що проявляється у тому, 
що «я визнаю лише Бога і підкоряюся Закону Божому. Радянської 
влади я не визнаю та її законам не підкоряюся. Яка б влада не була, 
для мене байдуже, я вірую у загробне життя і моя родина на небесах»2.

Група Кулинича
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Члени цієї групи також ухилялися від виборів, не отримували доку
менти, не давали розписок і не підписували відозви (наприклад -  
Стокгольмську), не працювали у колгоспі, не пускали дітей до школи. 
Але, на відміну від доволі войовничо налаштованих вірних ІПЦ, 
свою відмову від служби у війську пояснювали тим, що «істинно- 
православним християнам забороняється брати в руки зброю, так як 
ворогів ми, православні християни, не маємо, всі люди -  брати і слу
жити у війську нам забороняє Закон Божий». Подібні переконання 
було оцінено від 6 до 25 років позбавлення волі.

Остання спроба відродити істинно-православний рух на Він
ниччині припадає на початок 1950-х років, коли з місць ув’язнення 
повернулись іоаннітки з групи Долгопятова-Докторова-Бойко. Тоді їм 
вдалося об’єднати в єдину організацію до 500 чоловік на території 
Бершадського, Брацлавського, Гайсинського, Іллінецького, Тростя- 
нецького та Тульчинського районів. Але створити діючий катакомбний 
монастир заважала відсутність істинно-православного священика, 
який освятив би підпільні церкви. Спілкуватись зі священиками- 
«сергіанцями» вони відмовлялись3.

Нарешті, на початку 1956 року Феофанія встановила зв’язок з 
ієромонахом Аркадієм (Ткаченко), який, повернувшись з третього 
ув’язнення, приніс їй покаяння за службу в легальному православному 
приході та був прийнятий в громаду4.

Того ж року в селі Тиманівка на квартирі Любові Вовк відбу
лись нелегальні збори іоаннітів, на яких було прийнято рішення 
заснувати монастир, під керівництвом ігумені Феофанії (Швець). 
Духовним наставником монастиря став Аркадій (Ткаченко), який 
протягом року освятив домашні церкви в будинках Дар’ї Бурдейної 
(Ладижин), Івана Березюка (Северинівка), Юхима Голибороди (Дем- 
ківка Тростянецького району)5. Аркадій, Феофанія, а також пропо
відниця матушка Улита (Пендих), псаломщиця Серафима (Панадій), 
черниці Улита (Матус), Ганна (Баран), Ганна (Бурдейна), Олександра 
(Зозуляк), Агафія (Федчук), Серафима (Панадій), зв’язкова Олена 
(Тупчієнко) склали ядро монастиря, на спільні молебні якого почали 
сходитись десятки людей, у том}' числі й діти. Було налагоджено 
зв’язок з одновірцями з Черкаської, Астраханської, Ростовської, 
Кіровоградської, Московської, Ленінградської областей. Загальновиз
наним лідером прихильників Іоанна Кронштадтського у 1950-х роках
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був черкащанин М ит
рофан Коваль6.

Спільні молебні 
іоаннітів тривали, як 
правило, 2-3 рази на тиж
день з 19 години вечора 
до 6 ранку. На них виго
лошувались проповіді, у 
яких пророкувалось дру
ге пришестя та загибель 
радянської влади. Про
повідники вголос читали 
та тлумачили «24 про- Феофанія (Швець)
токоли сіонських мудре- (фото під час ареппу)
ців», «Чудесне видіння Іоанна Кронштадтського», «Тлумачник одкро
вення Іоанна Богослова», закликали всіх вірних вести чернечій та 
постницький спосіб життя, виходити з колгоспів, не працювати на 
безбожну владу. Було організовано декілька майстерень з виготовлення 
ікон та медальйонів із зображенням Іоанна Кронштадтського. У пов
сякденному житті «брати» і «сестри» наймались, зазвичай, на поденні 
та кустарні роботи. Якщо потребували грошей -  просили у одновірців 
з усього СРСР, якщо мали зайві -  віддавали самі. Жінки носили чорні 
хустки, чоловіки не голилися.

Налагодження проповідницької діяльності призвело до певного 
збільшення кількості послідовників Іоанна Кронштадтського на Він
ниччині. У 1959 році в УКДБ у Вінницькій області поступила низка 
даних про значну активізацію іоаннітів, які відмовлялись брати участь 
у виборах та будь-яких інших заходах влади, забороняли дітям ходити 
до школи та вступати в піонери. Особливе занепокоєння спецслужб 
викликали факти масових молебнів. Так, на Великдень, 2 травня 
1959 року, в церкві Демківки (будинок Голибороди) зібралося більше 
80 іоаннітів, 21 вересня, у Ладижині, у Бурдейної -  65 осіб7.

У жовтні 1959 року співробітники обласного управління КДБ 
розпочали операцію з нейтралізації іоаннітського угрупування на Він
ниччині. 14 жовтня 1959 року в селі Баланівка Бершадського району 
була ліквідована найбільша іконна майстерня Феофіла Кукурудзи, який 
працював легально з дозволом на столярні роботи. Розпочалися допити
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свідків. Дізнавшись про це, Феофанія та Аркадій виїхали з будинку 
Бурдейної та сховались в с. Громи Уманського району Черкаської 
області у свого одновірця Власа Кулинича.

Звісно, протистояти наймогутнішій державної інституції КДБ 
лідери подільських іоаннітів довго не змогли, і вже 20 листопада були 
затримані в Громах. Під час обшуків у Кулинича, Бурдейної, Бере
зюка та інших вилучили значну кількість друкованої та рукописної 
релігійної літератури, портретів та ікон із зображенням Іоанна Крон
штадтського, конфіскували все листування, адреси організаційних 
зв’язків, кошти, промислові товари та продукти8.

Зрештою, часи були не сталінські і іоаннітів після допитів та 
«роз’яснювальних бесід» відпустили додому, поставивши на облік у 
міліції. Одночасно міс
цеве партійне керівниц
тво зобов’язали про
вести анти-іоаннітські 
суди громадськості.

У рамках профі
лактичних заходів га
зета «Вінницька прав
да» від 7 лютого 1960 
року, вперше на Він
ниччині, оприлюднила 
присвячену іоаннітам 
статтю під промовис
тою назвою «Вовчими 
стежками», у центрі якої знаходилася багаторічна історія їхньої 
громади.

Після цього «катакомбний» рух на Вінниччині пішов на спад. 
Спільні молебні стали рідкістю, про жодну проповідницьку діяльність 
ніхто і не думав. В «Інструкції із застосування законодавства про 
культи», затвердженій постановою Ради у справах релігійних культів 
16 березня 1961 року громади ЕПЦ виявилися включеними до пере
ліку сект, «віровчення яких несе антидержавний і бузувірський 
характер», а тому позбавлені права на будь-яку легалізацію. За десять 
років по тому уповноважений зі справ культів при Радміні УРСР по 
Вінницькій області Куликов нарахував до 300 іоаннітів у 27 селах

Аркадій (Ткаченко)
П ід час арешту намагався сховатися під ліжком. 

Таке фото потрапило на шпальти «Вінницької правди»
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області, але зазначив, що майже всі вони -  люди похилого віку та 
жодної роботи не ведуть9.

Інформація про випадки виявлення «катакомбників», зреш
тою, ще зустрічалася у звітах партійного керівництва, але не лише у 
контексті протидії цьому явищу, а, швидше, як ілюстрація кричу
щої відсталості окремих родин. У січні 1962 року, наприклад, у 
Берізках Чечельницького району міліцією з підземної криївки був 
піднятий 30-річний Леонід Мазур, який на всі питання відповідав, що 
він є «християнином». Розслідування цього факту виявило, що з кінця 
1920-х років у селі діяла громада ШХ на чолі із Пантелієм Караваєм 
та Іваном Корбутом. «Істинно-православні» об’єднували понад 40 
осіб -  «спекулянтів, одноосібників і дармоїдів». 30% господарств 
Берізок не перебували у колгоспі. Але жорстких заходів щодо цього 
керівництво вживати не стало, справедливо розраховуючи, що за 
декілька років громада розпадеться сама собою.

Остання згадка про іоаннітів в області відноситься до 1982 року, 
коли уповноважений зафіксував біля 130 осіб, які на свята ще про
довжували збиратись невеликими групами по 10-15 чоловік10. Нині 
жодна з громад послідовників кронштадтського протоієрея на Він
ниччині не відома. Сама необхідність перебування у «катакомбах» 
відпала.

8 червня 1990 року під час Архієрейського Собору РПЦ Іоанн 
Кронштадтський був канонізований.

43



ДОДАТОК:

Вовчими стежками

Перша зустріч

Коли хвора з допомогою санітарів переступила поріг палати, 
одразу наче повіяло могильним холодом. Тонкі, як палиці, ноги. Вкрите 
старечими зморшками, бліде обличчя з глибокими западинами очей. 
Навіть звичні до всього лікарі 10-го відділення обласної психонев
рологічної лікарні мовчки стежили, як пересувається ця висохла, 
обезкровлена істота.

Де була, звідки вирвалася ця нещасна жінка? Які події так 
підкосили його здоров’я?

На ці запитання лікарі не могли дати відповіді. Почалася бо
ротьба за життя людини. В перші дні хвора вперто відмовлялася від 
їжі і тільки з жахом дивилася на кожного, хто підходив до неї. Аналізи 
показали: внутрішні органи здорові. Єдиним ворогом, що виссав з неї 
життя і зробив схожою на живого мерця був... голод.

Хто ж вона, ця жінка, що в наш час ледве не вмерла з голоду? 
Як могли на це байдуже дивитися люди, її сусіди?..

Доки вона поправляється в лікарні, облишмо її на деякий час і 
розповімо про події, які мають відношення до змученої хворобою жінки.

Феофанія обирає жертву...

Ніна Талай, семикласниця Ладижинської школи, була чи не 
найвеселішою серед подруг. Добре вчилася, збиралася вступати в 
комсомол.

Як знати, може б і стала тепер комсомольським ватажком у 
школі, якби не захворіла. Ніна знітилася, перестала сміятися. А тут 
ще дома постійні надокучання: «Бога, доню, прогнівила, от тобі й кара 
небесна...»

Час брав своє. Піддавшись умовлянням, Ніна, нарешті, пішла з 
матір’ю на молитву. «От і добре, доню... Адже він, святий Іоанн, на 
те й зветься зцілителем, що від хвороб зціляє...»

Так п’ятнадцятирічна школярка Талай опинилася в таборі тих, 
хто йменував себе «істинно-православними» християнами. Керівник 
цієї групи «істинних» -  ігуменія Феофанія (група існувала у вигляді
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негласного монастиря, розосередженого по квартирах єдиновірців на 
території Тульчинського, Тростянецького та інших районів) таки 
добилася свого: в їх рядах з’явилось нове поповнення.

Минав рік, другий. Дівчина тепер щодня допомагала святій 
«матінці»: носила воду, рубала дрова, а у вільну хвилину клала пок
лони перед іконою Іоанна-зцілителя. Врешті-решт, під впливом тієї ж 
ігумені Ніна кинула школу, не перестаючи проте, день у день пости- 
тися. Матінка Феофанія ж бо повчала: «Не щади тіла, щоб врятувати 
душу...» Закінчилось тим, що дівчина стала дистрофіком, а згодом 
потрапила у психоневрологічну лікарню, де й зустріли ми її на початку 
розповіді. Лишається лише додати: Ніні тепер не сорок років, як зда
лося на перший погляд, а всього-на-всього вісімнадцять...

$ $ $ $ $ $

Так, ігуменя Феофанія взяла дальній приціл, зробивши ставку 
на молодь. їй потрібне свіже поповнення, особливо за рахунок молодих. 
І з часом в рядах «істинно-православних» появилась 20-річна жителька 
села Кобелівіш, Тульчинського району, Надія Нємая, 25-річна дівчина 
з Северинівки, Тростянецького району, Валя Самоєнко... А негласна 
«божа організація» простягала далі свої липкі отруйні щупальця...

Уникаючи денного світла
Тепла літня ніч 1959 року. Полохливі, невиразні тіні, то припа

даючи до землі, то ховаючись поміж дерев, повзуть і зникають у великій 
хаті на одній з околиць села Ладижина.

Заглянемо туди незримо й ми. Стіни просторої, з затемненими 
вікнами кімнати зі стелі до підлоги увішані іконами. Особливою пиш
ністю серед них виділяються дві: святого Іоанна Кронштадтського 
і... Миколи Другого. Так, так, того самого Миколи, «самодержця 
всеросійського», якого історія давно вже викинула на смітник.

У хаті десятка півтори жінок в хустках, пов'язаних до самих 
очей. Серед них і дехто з наших старих знайомих. А ось і сама «ма
тінка» Феофанія -  поперед всіх, як і лічить повелительці такого 
незвичайного зібрання. За її знаком урочисто запалюють свічки й 
лампади. Очі присутніх звернені до величезного портрета «імпе
ратора, помазаника божого». Починається молитва -  за упокій 
Миколи, далі -  за здоров’я його брата «великого князя» Михаїла. 
А уста духовного наставника ведуть молитву далі. Ось уже він
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просить бога, щоб той швидше возвів на вакантний нині «престол 
російський» Михаїла.

Богомольці і самі не дуже вірять у те, чого просять. Але молять
ся. Так велить Феофанія, а, значить, і сам господь-бог. Потім моляться 
за здоров’я матінки Феофанії і брата Аркадія. Аркадій -  це ієромонах, 
монастирській піп.

Під кінець богослужіння «брата» Аркадія замінила черниця 
Улита, любимиця ігумені. Не поспішаючи, витягла вона з-за пазухи 
пом’ятий зшиток, на обкладинці якого виведено: «Видіння Іоанна 
Кронштадтського», і, слинячи пальці, почала гортати сторінки.

-  Не буде, ой, не буде нам добра пам’ять на цім світі, людонь
ки, -  проказувала Улита, -  Ще в дев’ятсот восьмому році святому 
отцю Іоанну таке ось прийшло видіння. Слухайте, людоньки: «А на 
престоле не крест, а большая звезда... Стоит чаша. Сильное оттуда 
зловоние идёт. Ползают жабы, пауки, скорпионы...»

Улита на мить замовкає, відриває очі від зшитка і заучено 
коментує:

-  А павуки і скорпіони -  це безбожники, антихристи й бого
хульники, що теперечки біля влади всюди... Не буде добра, доки вони, 
антихристові діти нами правитимуть...

Врешті-решт, вона втомлюється читати. Починає говорити так, 
без зошита. Нагадує ще раз настанови матінки Феофанії: тим, хто 
прийняв «істинно-православну» віру, забороняється вступати до 
професійних спілок, виходити заміж, ходити в кіно, читати газети...

Іншого разу в руках Улити, замість звичних «Видінь», появ
ляються «Протоколи сіонських мудреців». І тоді все радянське обли
вається брудом, а на голови «антихристів» закликаються всі громи 
небесні. В цих «Протоколах», до речі, відверто вихваляється бісну
ватий Гітлер і його фашистський «новий порядок».

... Надворі -  далеко за північ. Проповідь скінчено. Від хати, де 
живуть сестри Дарія і Ганна Бурдейні, відділяються полохливі тіні і 
поволі тануть в нічній імлі. Іоанніти розходяться, щоб назавтра 
зібратися знову, але вже не тут, в Ладижині, а десь в Северинівці, в 
хаті свого єдиновірця Івана Березюка чи Валі Самоєнко, чи, може, в 
Демківці цього ж Тростянецького району, у Юхима Голибороди.

Ці ж домівки одночасно служили й притулком для перехо
вування верхівки підпільного іоаннітського монастиря: ігумені
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Феофанії, ієромонаха Аркадія, черниці Улити, а також Олександри 
Зозуляк (уродженки с. Кинашева, Тульчинського району), Агафії 
Федчук (уродженки с. Михайлівни, Тульчинського району), Онісії 
Панадій (з с. Марксово, Брацлавського району), монастирського 
«прозорливого» Ісака Губаренка (житель с. Михайлівни, Гайсин- 
ського району) і інших.

* $  $  $  $  $

Моління молінням, але одним святим духом ситий не будеш.
-  На які ж кошти існували «кадри» монастиря? -  відверто 

запитуємо у колишньої ігумені.
-  Птахи небесні не сіють, не жнуть, а ситі бувають, -  голос у 

«матінки» Феофанії вкрадливий, медоточивий. -  Бога просили, бог 
послав...

Така відповідь, звичайно, не задовольнила нашу допитливість, і 
ми почали шукати інших шляхів. Як виявилось, «матінка» була права 
лише наполовину: «птаство небесне» дійсно не сіяло, зате збирало 
сповна.

Пообіцяла Феофанія «вічне блаженство» на тім світі, скажемо, 
«грішниці» Ірині Майбородюк, і та продала свою хату в Сільниці 
Шпиківського району, а виручені гроші внесла «на монастир». Точні- 
сенько так зробили з своїми домівками заманені в лоно «істинно- 
православних» Ганна Баран і Олексій Неловкін (перша -  в Ладижині, 
другий -  в с. Петропавлівці Владимирського району Архангельської 
області). Виручку ж від продажу, як і довірлива Майбородюк, від
дали «на святі потреби» володарці Феофанії...

Час від часу згадувана вже дияконіса Серафима (монашеське 
ім’я Онісії Панадій) роз’їжджає по близьких і далеких областях, 
«оживляє» старі і встановлює нові зв’язки. І звідти «на святе діло» від 
однодумців починають текти грошові перекази й «гостинці». Такі 
«дари» попливли особливо густим косяком після того, як Серафима 
відвідала Астраханську область. А побувала вона там у багатьох 
единовірців-іоаннітів.

А на Поділлі, у володіннях матінки Феофанії, виникає своєрід
ний виробничо-торгівельний «комбінат». Іван Березюк, Феофіл Куку
рудза і сестри Бурдейні штампують Іоанна Кронштадтського та інших 
святих угодників, а ладижинська «раба божа» Настасія Вербовенко 
ці ікони збуває. Але нащо обмежуватися іконами? І «птахи небесні»
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беруться за виробництво медальйонів із зображенням Іоанна. Ком
бінат «Феофанія і К°» тепер починає приносити чималі барипгі. їх вис
тачає вже не тільки на райське життя монастирським верховодам, 
а й на щедрі «командировочні» для далеких роз'їздів дияконіси 
Серафіми.

Ні, не могли поскаржитися на життя верховоди «божої обителі». 
Закликаючи інших постится, вони не відмовляли собі у ясгвах-питвах. 
Ті ж, за чий рахунок солодко їлося в монастирі, нерідко платили за це 
життям. Втягнута в іоаннітське кубло Мотрона Тунда з с. Летківки, 
Тростянецького району, так ревно постилася, що захворіла на тубер
кульоз. Інший іоанніт -  І. Березюк (с. Северинівка, Тростянецького 
району) довів постами дружину до повного виснаження і смерті.

Так, на совісті «істинно-православних» душогубів чимало зло
чинів. Це ж вони розбили сім’ї Андрія Речела (с. Северинівка) і Миколи 
Прщценка (Ладижин). Але чи не найчорнішим їх злочином є посягання 
на дітей. Не тільки згадувана вже Ніна Талай, а й Ганна Майданюк, 
Вася Неловкін (Северинівка), Ганна Голиборода (Демківка), Свєта 
Солдатова (Ладижин) та інші школярі потрапили в тенета, розстав
лені «істинно-православними» людоловами.

Зловісна тінь
Іоанніти, послідовники святого Іоанна... Мало хто з його ниніш

ніх шанувальників знає твердо, що перш, ніж стати чудотворцем, і 
потім і святим, отець Іоанн був звичайнісіньким шарлатаном і за 
сумісництвом -  настоятелем Кронштадтського собору. Прагнення 
прославитись (а заодно й розбагатіти) робить його хитрим. І ось на 
десятки років Кронштадт стає місцем паломництва фанатиків з усієї 
Росії. Минав час, росла слава Іоанна-зцілителя, а з нею і золота ріка 
пожертвувань, що зробили святого пройдисвіта багатієм. Та не лише 
цим прославився кронштадтський настоятель. В 1908 році, після 
смерті Іоанна, виникла судова справа, що привела до обслідування 
майна померлого. Саме тоді й відкрилося, що найближчими до свя
того отця представниками «прекрасного полу» виявилися... дві повії: 
відома всім кронштадтським матросам Катька Коргачова і не менш 
популярна Мотрона Кисельова. Остання з них згодом і заснувала 
іоаннітський напрямок у православ’ї і стала відомою серед його при
хильників під іменем «богородиці Порфирії».
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Характеристика Іоанна Кронштадтського буде неповною, якщо 
не згадати про його зв’язки із Чорною сотнею, як і про те, що саме 
він, святий Іоанн, був душею й натхненником відомого кишинівського 
й одеського погромів та кривавих розправ з трудящими в дні революції 
1905 року.

Може б і не варто сьогодні ворушити прокляту народом пам’ять 
святого душогуба, коли б його зловісна тінь не падала на нинішній 
його шанувальників...

Хто вони?
Так, хто ж вони, верховоди й наставники іоаннітів -  ігуменя 

Феофанія, ієромонах Аркадій, черниця Улита? Які в них цілі, до чого 
кличуть?

Перш, ніж відповісти на ці запитання, розкажемо спочатку про 
речі сторонні -  про любов Петра Денисовича Ткаченка до книг.

Саме вона, любов нестримна, привела юного Петьку Ткаченка 
в ... органи ЧК. Було це в 1918 році. Разом з недорозпроданими кни
гами у нього було вилучено тоді 15 тисяч карбованець грошей, виру
чених за реалізовану антирадянську церковно-монархічну літературу. 
Книги відібрали, а їх розповсюджувача відпустили «під чесне слово».

Та перше знайомство з ЧК не відбило у Ткаченка любові до 
книг. Через кілька років він засновує сільськогосподарську артіль під 
поетичною назвою «Живий колос». Щоправда, проіснувала вона не
довго, оскільки в антирадянській суті цієї лжеартілі компетентні органи 
розібралися відразу: замасковану общину іоаннітів не прикрити на
віть найпоетичнішою вивіскою. Що ж до самого організатора -  Петра 
Ткаченка, то йому в 1923 році довелося вдруге давати відповідним 
органам пояснення про свою «стару любов». Виявилось, що крім служ
би богові, він служив ще й його земному представництву -  контр
революції, займаючись розповсюдженням антирадянської літератури. 
Ткаченка заарештували знову. Надії на те, що випустять під «чесне 
слово», на цей раз не було. І Петро Денисович, переодягнувшись у 
жіноче вбрання, тікає з-під варти.

Як здичавілий вовк, уникаючи денного світла, блукає він вов
чими стежками по землі донецькій, астраханській.

В роки колективізації куркульський син Ткаченко проти влади 
агітував обережніше. «Колгоспи -  творіння антихристове, -  наголо
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шував він у проповідях. -  Не гнівіть, люди, бога, виходьте з колгоспів...»
В 1937 році Ткаченко був «рукоположений» в ієромонахи, одер

жавши монашеське ім’я Аркадій.
За антирадянські гріхи іоаннітському попу, здавалось би, не 

минути тюрми, але почалася Велика Вітчизняна війна. Опинившись 
на окупованій території, Ткаченко швидко «переорієнтувався» і тепер 
вже цілком відкрито, з благословення властей з церковного амвона 
закликав парафіян молитися за фюрера і «победу прославленої німець
кої зброї». Радянські люди на фронті і в тилу, кров’ю і потом боронили 
рідну землю. Петро ж Ткаченко в ці лихі для нашої Батьківщини часи 
продавав її чужинцеві, вірою і правдою служачи богу й гітлерівцям.

Закінчилась війна. Десь в Запорізькій області отець Аркадій 
продовжує службу божу. Знову, як і колись, закликає паству не вико
нувати радянських законів. Скінчилося тим, що запопадливого іоанніт- 
ського проповідника оселили за гарти. Проте невдовзі, в 1956 році 
Ткаченка достроково звільнили з ув’язнення. Жити б йому чесно, тру
дитись, як люди. Де там! Отець Аркадій знову береться за старе. 
Правда, на цей раз не в Придніпров’ї, а на Поділлі, в селі Кобелівці, 
Тульчинського району, в підпільному монастирі, де з 1956 року стає 
офіціальним духовним наставником...

* * * * * *

Житіє іншої святоші -  ігумені Феофанії, «матінки» й верховоди 
негласного монастиря, багато в чому нагадує біографію Ткаченка- 
Аркадія. Ще в тридцяті роки в будинку її батьків знаходили таємний 
притулок люди, що переховувалися від радянського правосудця. Тут 
же, в цьому ж домі, в 1938-1939 роках проживав на нелегальному 
становищі сам єпископ -  «владика» Докторов, який і створив в ті часи 
іоаннітських монастир. Не стало Докторова -  монастир очолила 
Єпистимія Швець, яку «владика» власноруч «возвів у сан» ігумені під 
іменем Феофанії.

Напередодні війни Швець-Феофанія за ворожу, антирадянську 
пропаганду позбавили волі. В 1946 році вона повернулася у рідні краї. 
Та замість того, щоб, одержавши паспорт, почати нове життя, знову 
переходить на нелегальне становище. Переховуючись у своїх єдино
вірців, вона розгортає бурхливу діяльність по виявленню уцілілих 
кадрів довоєнного монастиря, а згодом очолює його...
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* * * * * *

Улита. Права рука ігумені. «В миру» -  Ольга Дмитрівна Матус, 
виходець з куркульської сім’ї. Перед війною з рук того ж «владики» 
Докторова прийняла монашеський постриг. Далі в біографії Матус- 
Улити звичне: активна участь у церковно-монархічних антирадянських 
проповідях, нарешті, ув’язнення. Повернувшись в 1946 році додому, 
береться за колишнє. На таємні нічні сходки іоаннітів вона завжди 
тепер бере «Видіння Іоанна Кронштадтського» і пронизані антира- 
дянським духом «Протоколи сіонських мудреців»../

Висновки, що напрошуються
Група іоаннітів, що тривалий час діяла на Вінниччині, тепер 

викрита. Її ватажки і духовні наставники спіймані на гарячому і дали 
слово припинити діяльність. Про їх далеко не святі діла скаже ще 
слово громадськість.

Та справа не тільки в цьому. Хочеться запитати: а чи немає у 
всій цій прикрій історії й нашої вини? Чи не надто багато благодуш
ності у наших рядах?

Адже могли б, скажемо, педагогічний колектив і комсомоль
ська організація Ладижинської школи не допустити до падіння Ніну 
Талай, якби своєчасно втрутилися в життя дівчини, заглянули в її ще 
не зміцнілу душу. Могли б, але не зробили цього.

Міг би, очевидно, запобігти скочуванню в релігійне болото 
робітниці Тульчинського плодзаводу Наді Нємої директор цього під
приємства. Міг би, якби поцікавився долею дівчини, шо раптом 
занедужала і перестала виходити на роботу.

А які виправдання є у голів Ладижинської і Северинівської 
сільрад, на території яких по півроку і більше проживали верховоди 
іоаннітського підпілля?

Не день і не два -  цілих п’ять років був студентом Львівського 
зооветеринарного інституту Микола Дураєв. Комсомольська органі
зація, дирекція вузу питали з нього за кожну «двійку». Вони дивилися 
в його студентський матрикул, але не заглядали в душу. Так чи ж не 
винні в якійсь мірі й вони за те, що їх колишній студент, а нині трос- 
тянецький районний ветлікар М. Т. Дураєв під впливом дружини і 
тещі «вдарився» у віру, пішов на повідку у «істинно-православних» 
пройдисвітів?
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Нарешті, що у своє виправдання можуть сказати товариші з 
відділів пропаганди того ж Тростянецького, Тульчинського чи Брац- 
лавського райкомів партії, які на атеїстичну роботу (особливо серед 
жінок) дивляться, як на щось другорядне? Тим часом саме у вказаних 
районах верховоди «істинно-православної» церкви звили кубло, втягли 
в нього не один десяток обдурених жінок.

Таких «чим» -  багато. Справа, повторюємо, не тільки в цьому.
Там, де послаблюємо виховну роботу ми, там не дрімають наші 

ідейні противники. Цю істину не можна забувати. Особливо сьогодні, 
коли ми боремося за виховання людини з комуністичними рисами і 
новою мораллю.

JL Волохатих, К  Крижанівський,
спецкори «Вінницької правди»

- Джерело: Вінницька правда. -1960. -  2 лютого
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ПІСЛЯМОВА

Іоаннітів як течію в цілому, так і їхні подільські осередки, без
умовно, не можна розглядати як унікальний феномен православного 
сектантства. Подібні харизматичні рухи, головною рисою яких була 
крайня містичність, ґрунтована на очікуванні близького кінця світу, 
виникали впродовж усієї церковної історії. У різні часи в Росії при
шестя антихриста знаменували ніконовські та петровські реформи, 
а сам антихрист, в очах темного селянства, то приймав обличчя Пет
ра І, то приходив в особі Наполеона. Офіційна церква такі переконання 
не поділяла -  духобори, молокани, різні толки хлистів і старообрядців 
оголошувалися єретиками і піддавалися гонінням (хоча інколи, як це 
було з багатьма течіями старообрядців, і приймалися назад, у лоно 
церкви). Неформальне об’єднання («по духу») фанатичних прихіль- 
ників Іоанна Кронштадтського -  іоаннітство -  навряд чи проіснувало 
би більше кількох років після його смерті, якби не здійснення його 
пророцтв про падіння монархії як початок апокалігггичних подій.

Антирадянськість, монархізм і релігійний фанатизм аргіогі зро
били іоаннітів найлютішими ворогами комуністичної влади. Радянські 
дослідники виводили усе це з факту розуміння класового характеру 
діяльності іоаннітів та істинно-православних християн, пояснюючи 
таким чином причини виникнення церковного підпілля через призму 
опору сільської буржуазії і церковників соціальним перетворенням на 
селі.

Але класова боротьба, здається, не була ключовою при визна
ченні основних мотивів діяльності «катакомбників». їхнє царство було 
по той бік земного життя. І розмінювати його будівництво анонсова
ного владою раю земного -  комунізму -  який для мільйонного селян
ства у 1920-30-ті роки при ближчому розгляді швидше був схожий на 
пекло, вони не збиралися.

Публікацію цю слід сприймати як краєзнавчу розвідку, здобуті 
під час якої факти зможуть стати у нагоді всім тим, кого цікавить 
таємничий і замкнений світ релігійного сектантства.
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