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№ 34.1924року, травня 28.
ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ МОТРОНИНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ 
ПРО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ПРАВОСЛАВНОМУ ЄПИСКОПУ ФЫАРЕТУ.

№ 35.1924року, серпня 3.
ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ ПРИ 
МЕДВЕДІВСЬКОМУ МИКОЛАЇВСЬКОМУ МОНАСТИРІ ПРО ВИБОРИ 
ДУХОВНОГО КЕРІВНИКА  

№ 36.1924року, вересня ЗО.
ОБІЖНИК НКВС УСРР ДО ВСІХ ГУБЕРНСЬКИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ВІДДІЛІВ З ВКАЗІВКОЮ НАДАТИ ВИСНОВКИ СТОСОВНО МОЖЛИВОСТІ 
НАДІЛЕННЯ ЗЕМЛЕЮ ЧЕРНЕЧЕГО ЕЛЕМЕНТУ І ПРОПОЗИЦІЇ У ЯКИЙ  
СПОСІБ ЦЕ МАЄ БУТИ ЗРОБЛЕНО.

№ 37.1924року, жовтня 6.
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ІГУМЕНА МЕДВЕДІВСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО 
МОНАСТИРЯ АРХІМАНДРИТА ТЕРЕНТІЯ.

№38 1924року, грудня 17.
ЗВЕРНЕННЯ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА ІНОКЕНТІЯ ДО ВСЬОГО 
ЧЕРНЕЦТВА ЄПАРХІЇ КИЇВСЬКОЇ.

№39 1925року, січня ЗО.
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ЗОЛОТОНІСЬКОГО ОКРАДМІНВІДДІЛУ 
ПОЛТАВСЬКОМУ ГУБЕРНСЬКОМУ АДМІНВІДДІЛУ ПРО ЗНАХІДКУ ПІД 
ПОКРОВСЬКОЮ ЦЕРКВОЮ ЗОЛОТОНІСЬКОГО КРАСНОГІРСЬКОГО 
МОНАСТИРЯ ДВОХ СКЛЕПІВ З МЕРЦЯМИ І ПРО ЗАХОДИ, ЯКІ МАЮТЬ 
БУТИ ВЖИТІ З БОКУ ОКРАДМІНВІДЦІЛУ.

№40 1925року, березня 19.
СКАРГА УПОВНОВАЖЕНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ АРТІЛІ “ТРУД” 
АЗАРЕЦЬКОГО НА МІСЦЕВУ ВЛАДУ, ЩО БУЛА ВІДПРАВЛЕНА ДО
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ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ З 
ПРОХАННЯМ ПРО ПОЗИТИВНЕ ВИРІШЕННЯ ПОДАЛЬШОЇ ДОЛІ ЦЬОГО 
КОЛЕКТИВУ 204

№41 1925року, квітень місяць.
ПРОЕКТ ВІДПОВІДІ ЧЕРКАСЬКОГО ОКРУЖНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ (ОКРЗУ) НАРОДНОМУ КОМІСАРІАТУ ЗЕМЕЛЬНИХ СПРАВ 
ПРО ВИСЕЛЕННЯ АРТІЛІ “ТРУД” І ПЕРЕДАЧУ ї ї  ПОМЕШКАНЬ ЧЕРКАСЬКІЙ 
ЦУКРОВАРНІ. 206

№42 1925року, червня 1.
ПОВІДОМЛЕННЯ ЗОЛОТОНІСЬКОГО ОКРАДМІНВІДДІЛУ ПОЛТАВСЬКОМУ 
ГУБЕРНСЬКОМУ АДМІНВІДДІЛУ ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ “ОБНОВЛЕНЧЕСЬКОЇ” РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ ПРИ 
ПРЕОБРАЖЕНСЬКІЙ ЦЕРКВІ КОЛИШНЬОГО ЗОЛОТОНІСЬКОГО 
КРАСНОГІРСЬКОГО МОНАСТИРЯ. 209

№43 1925року, серпня 4.
КЛОПОТАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ С. СЛЮЗЧИНОЇ СЛОБІДКИ ПРО 
ПЕРЕДАЧУ ЇЙ МОЛИТОВНИХ БУДИНКІВ КОЛИШНЬОГО 
КРАСНОГІРСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТИРЯ І ПРО ПЕРЕШКОДИ, ЩО 
ЧИНЯТЬСЯ З БОКУ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ. 211

№44 1925року, серпня 20.
ПОДАНИЙ ЧЕРКАСЬКИМ ОКРАДМІНВЩЦІЛ ОМ ДО ПРЕЗИДІЇ 
ЧЕРКАСЬКОГО ОКРВИКОНКОМУ АРГУМЕНТОВАНИЙ ВИСНОВОК З 
ПОГОДЖЕННЯМ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ С. СЛЮЗЧИНА 
СЛОБІДКА ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ КОЛИШНЬОГО
КРАСНОГІРСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТИРЯ. 213

№ 45.1925року, серпня 20.
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ЧЕРКАСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРО ЗАТЯГУВАННЯ З БОКУ ВІДДІЛУ КУЛЬТІВ ПИТАННЯ ПРО 
ВІДНОВЛЕННЯ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ КРАСНОГІРСЬКОЇ ОБИТЕЛІ. 215

№ 46 .1925року, серпень місяць.
СТАТТЯ ПРО МАРНО ОЧІКУВАНЕ ВІДКРИТТЯ ЗОЛОТОНІСЬКОГО 
КРАСНОГІРСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТИРЯ, ПУБЛІКАЦІЯ ЯКОЇ ТАК І НЕ 
ПОБАЧИЛАСВІТ. 217

№ 47 .1925року, вересня ЗО.
ВИТЯГЗ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ЧЕРКАСЬКОГО ОКРУЖНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРО РОЗМІЩЕННЯ В БУДІВЛЯХ КОЛИШНЬОГО 
МОТРОНИНСЬКОГО ТРОЇЦЬКОГО МОНАСТИРЯ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ 
З М.СМІЛИ ДЛЯ УТВОРЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИТЯЧОЇ КОЛОНІЇ. 218

№ 48.1925року, жовтня 2.
АКТ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА ОБЛІК І ПЩ ОХОРОНУ ІКОНИ ЛУБЕНСЬКОЇ 
БОЖОЇ МАТЕРІ, ЯКА РАНІШЕ НАЛЕЖАЛА КОЛИШНЬОМУ ЗОЛОТОНІСЬКОМУ 
КРАСНОГІРСЬКОМУ ЖІНОЧОМУ МОНАСТИРЮ. 221

№ 49 .1926року, жовтня ЗО.
ВИСНОВОК НАРКОМАТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УСРР ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ 
ЗАКРИТТЯ ТАЇТЯНСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ З ПЕРЕВЕДЕННЯМ 
ЧЕНЦІВ ДО УМАНСЬКОГО І КОЧЕРЖИНСЬКОГО МОНАСТИРІВ. 223

№ 50 .1926року, листопада 9.
ПОСТАНОВА МАЛОЇ ПРЕЗИДІЇ ВУЦВК ПРО ЗАКРИТТЯ ТАЇТЯНСЬКОГО 
ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ. 224

№ 51 .1927року, січня 16.
ЗВЕРНЕННЯ О.М. АЛЕКСАНДРОВАДО ЧЕРКАСЬКОЇ ОКРІНСПЕКТУРИ 
НАРКОМОСВІТИ ПРО ДОЛЮ БУДИНКУ, ТАК ЗВАНОГО “КАЗНАЧЕЙСТВА”, І 
МУРОВАНОЇ ЦЕРКВИ КОЛИШНЬОГО СТАРООБРЯДНИЦЬКОГО ЧЕРКАСЬКОГО 
(ЗМАГАЙЛІВСЬКОГО) УСПЕНСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ. 225

№ 52 .1927року, травня 20.
ЗВЕРНЕННЯ НАРКОМЗДОРОВ’Я УСРР ДО НКВС УСРР З ПРИВОДУ 
УТВОРЕННЯ В МОТРОНИНСЬКОМУ МОНАСТИРІ УКРАЇНСЬКОГО 
ЛЕПРОЗОРІЮ І ПРОХАННЯ ДОПОМОГТИ У ЦІЙ СПРАВІ. 227
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№ 53.1927року, травня 24.
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ОКРКОМІСІЇ 
ПО ОХОРОНІ ПАМ’ЯТНИКІВ КУЛЬТУРИ Й ПРИРОДИ ПРО ВІДПОВІДНІ 
ЗАХОДИ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛЕПРОЗОРІЮ У 
ВИНОГРАДСЬКОМУ МОНАСТИРІ І ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ  
МОНАСТИРІВ.

№ 54.1927року, червня 17.
ВИТЯГ З ПРОТОКОКУ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОВК ПРО 
НЕМОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ КОЛИШНЬОГО МОТРОНИНСЬКОГО 
МОНАСТИРЯ ПІД УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕПРОЗОРІЙ.

№ 55.1927року, липня 8.
ЗВЕРНЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ КРАЙОВОЇ ІНСПЕКТУРИ ДО  
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ ПО ОХОРОНІ ПАМ’ЯТНИКІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ 
КУЛЬТУРИ ТА ПРИРОДИ З КАТЕГОРИЧНОЮ НЕЗГОДОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ 
ТЕРИТОРІЇ БУДЬ-ЯКОГО МОНАСТИРЯ НА ШЕВЧЕНКІВЩИНІ ПІД 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕПРОЗОРІЙ.

№ 56.1927року, липня 22.
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО 
ОКРВИКОНКОМУ ПРО ПЕРЕДАЧУ ТЕРИТОРІЇ КОЛИШНЬОГО 
ВИНОГРАДСЬКОГО МОНАСТИРЯ ПІД УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕПРОЗОРІЙ.

№ 57.1927року, серпня 2.
ЛИСТ О.М. АЛЕКСАНДРОВА ДО КРАЙОВОГО ІНСПЕКТОРА П.А КОЗАРЯ 
У СПРАВІ УТВОРЕННЯ В КОЛИШНІХ МОНАСТИРЯХ НА Ш ЕВЧЕНКІВЩИНІ 
УКРАЇНСЬКОГО ЛЕПРОЗОРІЮ.

№ 58.1927року, червня 15.
АКТ ПРО ПЕРЕДАЧУ ЧАСТИНИ ЦЕРКОВНОГО МАЙНА КОЛИШНЬОГО 
КОРСУНСЬКОГО ГАРБУЗИНСЬКОГО ОНУФРІЇВСЬКОГО МОНАСТИРЯ ДО  
ЧЕРКАСЬКОГО ОКРМУЗЕЮ.

№ 59.1927року, червня 16.
АКТОВИЙ ОПИС ЦЕРКОВНОГО МАЙНА КОЛИШНЬОГО КОРСУНСЬКОГО 
ГАРБУЗИНСЬКОГО ОНУФРІЇВСЬКОГО МОНАСТИРЯ, ЯКЕ БУЛО ПЕРЕДАНЕ 
ДО ЧЕРКАСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ.

№ 60.1928року, травня 18.
КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС УСПЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ 
СТАРООБРЯДНИЦЬКОГО ЗМАГАЙЛІВСЬКОГО УСПЕНСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО 
МОНАСТИРЯ, СКЛАДЕНИЙ ОЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИМ.

№ 61.1929року, квітня 9.
ЛИСТ ГОЛОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРВИКОНКОМУ МАРІЇ ЛЕВКОВИЧ ДО  
НАРКОМАТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ЗАКРИТТЯ В МЕЖАХ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРУГУ ДІЮ ЧИХ ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРІВ НА  
ПІДСТАВІ ПОСТАНОВИ ХІІ-ГО ОКРУЖОГО З’ЇЗДУ РАД ШЕВЧЕНКІВЩИНИ. 

№ 62.1929року, червня 26.
ВІДПОВІДЬ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРАДМІНВЩДІЛУ АДМІНУПРАВЛІННЮ  
НКВС ЩОДО ЕКСЦЕСІВ, ЯКІ СТАЛИСЯ У КОЛИШНЬОМУ ЛУКАШІВСЬКОМУ 
ІВАНІВСЬКОМУ ЖІНОЧОМУ МОНАСТИРІ.

№ 63.1929року, червня 26.
З ЛИСТУВАННЯ АДМІНВІДДІЛУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОВК З НКВС УСРР 
ЩОДО ВИСЕЛЕННЯ ЧЕРНИЦЬ МОТРОНИНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ З 
КОЛИШНІХ МОНАСТИРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ З ВИРІШЕННЯМ ПИТАННЯ ПРО 
ОХОРОНУ ЗАЛИШЕНОГО КУЛЬТМАЙНА 

№ 64.1929року, липня 29.
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ СЕКРЕТАРІАТУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО 
ОКРВИКОНКОМУ ПРО ЗАКРИТТЯ МЕДВЕДІВСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО 
ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ, А ТАКОЖ ПРО ПОДАЛЬШУ ДОЛЮ БУДІВЕЛЬ 
КОЛИШНІХЖАБОТИНСЬКОЇ ОНУФРІЇВСЬКОЇ ОБИТЕЛІ І МЕДВЕДІВСЬКОГО 
КОСТЬОЛУ.
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№ 65.1929року, серпня 4.
СТАТТЯ ЕМ. ЯРОСЛАВСЬКОГО “НЕ ПОРАЛИ ПРОВЕРИТЬ МОНАСТЫРИ”, 
ЯКА БУЛА ОПУБЛІКОВАНА В ГАЗЕТІ “ПРАВДА”.

№ 66.1929року, жовтня 17.
ЗВЕРНЕННЯ КЕРІВНИЦТВА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРВИКОНКОМУДО  
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ З 
ПРОХАННЯМ ПРИСКОРИТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ОСТАТОЧНЕ 
ЗАКРИТТЯ НАТЕРЕНІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРУГУ УСІХ МОНАСТИРІВ. 

№ 67.1929року, листопада 21.
ВИТЯГЗ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ СЕКРЕТАРІАТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРО ЗАКРИТТЯ ЦЕРКОВ І 
МОЛИТОВЕНЬ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРУГУ.

№ 68 .1930року, березня 21.
ОБІЖНИКАДМІНУПРАВЛІННЯ НКВСУСРР “ПРО ПОРУШЕННЯ 
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЗАКОННОСТИ У ПИТАННЯХ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ЦЕРКВИ 
ВЩ ДЕРЖАВИ”.

№ 69.1930року, квітня 1.
ГАЗЕТА “РАДЯНСЬКА ДУМКА” ПРО МЕЛЬНИКІВСЬКУ КОМУНУ “ЗАПОВІТ 
ЛЕНІНА” У МЕДВЕДІВСЬКОМУ РАЙОНІ, ЩО РОЗТАШУВАЛАСЯ НАТЕРЕНІ 
КОЛИШНЬОГО МОТРОНИНСЬКОГОТРОЇЦЬКОГО МОНАСТИРЯ.

№ 70.1930року, травня 2.
ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ СІЛЬРАДИ ПРО СТАН КОМУНИ 
“ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ”, А ТАКОЖ ВІДОМІСТЬ ПРО НАЯВНІСТЬ ЛІСОВИХ 
ДІЛЯНОК КОЛИШНЬОГО ЛЕБЕДИНСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО 
МОНАСТИРЯ, ЯКІ МАЮТЬ НАЛЕЖАТИ ЦІЙ КОМУНІ.

№ 71.1930року, травня 6.
ДОПОВІДЬ ТОВ. ЧАЙКОВСЬКОГО НА ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРВИКОНКОМУ ПРО ЛЕБЕДИНСЬКУ КОМУНУ.

№ 72 .1930року, травня 6.
ВИТЯГЗ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО 
ОКРВИКОНКОМУ ПРО ПЕРЕДАЧУ ЛЕБЕДИНСЬКІЙ КОМУНІ “ЧЕРВОНИЙ 
ЖОВТЕНЬ” РІЗНИХ УГІДЬ ТА МАЙНА В ТОМУ ЧИСЛІ І ТОГО, ЩО 
НАЛЕЖАЛО РАНІШЕЛЕБЕДИНСЬКОМУ МИКОЛАЇВСЬКОМУ 
МОНАСТИРЕВІ, ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ КОМУНАРІВ УСІМ НЕОБХІДНИМ.

№ 73.1930року, червня 15.
ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГЕОДЕЗИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДО  
ЧЕРКАСЬКОГО ОКРВИКОНКОМУ З ПРОХАННЯМ НАДАТИ ВІДОМОСТІ 
ПРО НАМІЧЕНІ ДЛЯ ЗНИЩ ЕННЯ ЧИ ПЕРЕБУДОВИ ЦЕРКВИ ТА ДЗВІНИЦІ, 
ЯКІ МОЖНА БУДЕ ВИКОРИСТАТИ ЯК ГЕОДЕЗИЧНІ ПУНКТИ.

№ 74.1930року, червня 29.
ВІДПОВІДЬ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРАДМІНВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОМУ 
ГЕОДЕЗИЧНОМУ УПРАВЛІННЮ ЩОДО ПЕРЕБУДОВИ ДЗВІНИЦЬ ТА 
МОЛИТОВНИХ БУДИНКІВ ПО ОКРУГУ.

№ 7 5 .1930року, червня 17.
ЗВЕРНЕННЯ Д. ЯВОРНИЦЬКОГО ДО ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРВИКОНКОМУ 
ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІД РУЙНАЦІЇ ЦЕРКОВНОЇ БУДІВЛІ КОЛИШНЬОГО 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО КРАСНОПРСЬКОГО МОНАСТИРЯ І ОХОРОНУ 
ТЕРИТОРІЇ, НА ЯКІЙ ЗНАХОДИТЬСЯ ЦЯ ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТКА  

№ 76.1930року, червня 25.
ЗВЕРНЕННЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРАДМІНВІДДІЛУ ДО НКВС УСРР 
У СПРАВІ ПРО ОСТАТОЧНЕ ЗАКРИТТЯ КОЛИШНЬОГО ПОКРОВСЬКОГО 
СТАРООБРЯДНИЦЬКОГО МОНАСТИРЯ У М. ЧЕРКАСАХ І ВИСЕЛЕННЯ 
МОНАШОК, ЯКІ В НЬОМУ ПЕРЕБУВАЮТЬ.

№ 77.1932року,січня 5.
ВИТЯГЗ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДВОХ ЦЕРКОВ КОЛИШНЬОГО 
ПОКРОВСЬКОГО СТАРООБРЯДНИЦЬКОГО МОНАСТИРЯ.
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№ 78.1945року, серпня 29.
ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ СРСР №2215 ПРО 
ОБКЛАДЕННЯ ПОДАТКОМ ПРИБУТКІВ МОНАСТИРІВ І ПІДПРИЄМСТВ 
ПРИ ЄПАРХІАЛЬНИХ УПРАВЛІННЯХ.

№ 79.1946року, травня 25.
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ІНСПЕКТОРА РАДИ У СПРАВАХ РОСІЙСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ УРСРТОВ. А. ЯКОВЕНКА  
КЕРІВНИЦТВУ ЦІЄЇ Ж  РАДИ ПРО ВІДВІДУВАННЯ І ОБСТЕЖЕННЯ НИМ  
ДІЙСНОГО СТАНУ ЛЕБЕДИНСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО ЖІНОЧОГО 
МОНАСТИРЯ У ШПОЛЯНСЬКОМУ РАЙОНІ.

№ 80.1956року, листопада 26.
ЗВЕРНЕННЯ КОЛИШНІХ ЧЕРНИЦЬ МАРІЇ АВРАМЕНКО І МАРІЇ 
СОРОКОЛЄТ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО У СПРАВАХ РОСІЙСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ Т.М АТЮ ХИФ. ПРО 
ВІДНОВЛЕННЯ ЧИГИРИНСЬКОГО ТРОЇЦЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТИРЯ І 
ПОВЕРНЕННЯ ДО НЬОГО УСІХ МОНАШ ОК  

№ 81.1958року, березень місяць.
ФРАГМЕНТИ ЗІ СПОГАДІВ П.С. ХРАМОВА ПРО ЗМАГАЙЛІВСЬКИЙ 
УСПЕНСЬКИЙ СТАРООБРЯДНИЦЬКИЙ МОНАСТИР.

№ 82.1958року, жовтня 16.
ПОСТАНОВА РАДИ МІНІСТРІВ СРСР №1159 ПРО МОНАСТИРІ В СРСР.

№ 83.1958року, жовтня 16.
ПОСТАНОВА РАДИ МІНІСТРІВ СРСР ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ 
ПІДПРИЄМСТВ ЄПАРХІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ, А ТАКОЖ І ПРИБУТКІВ 
МОНАСТИРІВ.

№ 84.1958року, жовтня 29.
ДОРУЧЕННЯ РАДИ У СПРАВАХ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ СРСР УПОВНОВАЖЕНОМУ ЦІЄЇ Ж  РАДИ ПО 
ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТОВ. МАТЮСІ Ф.Є. ЩОДО КОНКРЕТНИХ ДІЙ ПО 
ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ РАДИ МІНІСТРІВ СРСР ЗА № 1159 
ВІД 16. X. 1958 РОКУ ПРО МОНАСТИРІ В СРСР.

№ 85.1959року, вересня 21.
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ РАДИ У СПРАВАХ РОСІЙСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ СРСР ВІД 4 -7  ВЕРЕСНЯ 
1959 РОКУ ПРО СКОРОЧЕННЯ МОНАСТИРІВ, ЯКИЙ БУВ НАДІСЛАНИЙ ДО  
ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ВІДПРАЦЮВАННЯ 
ПОДАЛЬШИХ КОНКРЕТНИХ ДІЙ.

№ 86.1960року, лютого 22.
ЛИСТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ДЕРЖАРХБУДКОНТРОЛЮ ДО  
ГОЛОВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ БУДКОНТРОЛЮ ДЕРЖБУДУ УРСР ЩОДО 
ПИТАННЯ ПРО ОБСЛІДУВАННЯ ПАМ’ЯТНИКА АРХІТЕКТУРИ ТРОЇЦЬКОЇ 
ЦЕРКВИ КОЛИШНЬОГО МОТРОНИНСЬКОГО МОНАСТИРЯ З ДОДАННЯМ  
АКТУ ЗГАДАНОГО ОБСЛІДУВАННЯ І ВИТЯГУ З ПРОТОКОЛА ЗАСІДАННЯ 
ПРАВЛІННЯ КОЛГОСПУ “ЗАПОВІТ ІЛЛІЧА” ВІД 18 ЛЮТОГО 1960 РОКУ.

№87. 1960року, червня 27.
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ГОЛОВІ РАДИ У СПРАВАХ РОСІЙСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ СРСР ТОВ. КУРОЄДОВУ В.А. 
ВІД ІНСПЕКТОРА ТІЄЇ Ж  РАДИ А.П. ІСАЄВА ПРО ВІДВІДУВАННЯ НА 
ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖІНОЧИХ МОНАСТИРІВ -  
ЛЕБЕДИНСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО І ЗОЛОТОНІСЬКОГО 
КРАСНОГІРСЬКОГО.

№ 88.1961року, травня 13.
ЗАХОДИ, ЩО БУЛИ ЗАТВЕРДЖ ЕНІ КЕРІВНИЦТВОМ  ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, Щ ОДО ЗАКРИТТЯ ЛЕБЕДИНСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО  
ЖІНОЧОГО МОНАСТИРЯ,

КОМЕНТАРІ І ПРИМІТКИ
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ПЕРЕДМОВА

Автор, вивчаючи історію монастирів на території сучасної Черкаської області* після 
1917 року, добре розуміє складність зовсім незнаної теми і не тільки в аспекті 
науковому, а так би мовити, в соціальному, загальнолюдському, гуманістичному. Це -  
суцільна “біла пляма”, хронологічна лакуна, відсутність навіть початкової систематики 
фактичного матеріалу.

Будь-яка раніше “закрита” тема, ще до її наукового дослідження стає об’єктом 
прискіпливої уваги і спеціального інтересу, аргументом зацікавлених соціальних груп, 
занадто набуває політизації та ідеологізації в боротьбі за владу і вплив. Особливо це 
стосується вивчення релігійних питань, які під час розмежування суспільства часто 
виступають на передній план. Тому дослідження релігійної (конфесійної) історії 
подібне до “скриньки Пандори”: потрібна виключна об’єктивність (наскільки це 
можливо) і стриманість в оцінках подій і фактів, в остаточних висновках, що 
торкаються певного комплексу документів. Поспіх може привести не тільки до 
непотрібних спекуляцій і інсинуацій на минулому, додам, НАШОМУ БОЛЮЧОМУ 
МИНУЛОМУ, і його суб’єктивного висвітлення, а й до більш негативних наслідків, 
що вже “якісно” позначилися на сьогоденних проблемах православ’я.

Можна виключно гіпотетично, лише в “чистому” вигляді уявляти відокремлене 
вивчення релігійної проблеми (а в ній -  її конкретних складових: конфесій, церков, 
монастирів, сектантства, кадрів, управління, власності і таке інше), але реально ніякої 
її автономії немає: вона органічно зв’язана з практичним життям суспільства, з усіма 
його негараздами і здобутками, особливо у визначених вище хронологічних межах, 
коли на соціально-політичному і економічному зламі епох з’являється і ґвалтовно 
вводиться нетрадиційна, незрозуміла для більшості загалу ідеологія, з нав’язаною 
штучною зміною психології мас, руйнується віковий устрій життя з його звичаями, 
традиціями і віруваннями, в тому числі і православ’ям та заснованими в ньому 
інституціями.

Атеїзм, який органічно займав певне місце, свою нішу в будь-якому суспільстві і в 
якійсь мірі мав позитивне значення для соціального поштовху і наукового стимулу, 
перетворився на войовничого монстра, який знищує будь-що, що не відповідає догмі 
“нової” релігії -  більшовизму і принципам нового суспільства “без Бога” в 
традиційному розумінні. Такий вакуум повинен заповнити практичний марксизм- 
ленінізм.

Саме так і сталося тоді у 1917 році. Як реально у часі відбувалося зіткнення нового 
революційного мислення зі старим звичаєво-усвідомленим життям? Чи було так усюди 
однаково і чи малися якісь відмінності, локальні особливості? Питання, питання, 
питання... Історик-дослідник, як людина, що повинна бути безумовно 
незаангажованою, має обов’язково звільнятись від емоцій, апріорі надбаних поглядів 
і висновків, кон’юнктури: основою, початком стають документи, гола правда. З цього 
автор і почав.

Друга книжка із серії “Черкаська минувшина” присвячена функціонуванню й 
існуванню взагалі православних монастирів натерені теперішньої Черкаської області

* в подальшому — “монастирі Черкащини”.
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після 1917 року. В цій книзі автор також дотримується попереднього -  як і в першій 
книзі -  розподілу матеріалу, вважаючи таке за найдоцільніше.

В розділі “Документи” наводяться тексти 88 документів, в переважній більшості з 
Державного архіву Черкаської області, які розташовані відповідно хронології. Проте 
існує декілька своєрідних документальних “блоків”, які досить непомітно порушують 
такий порядок через те, що наведені матеріали пов’язані поміж собою загальною темою 
або конкретними заходами і їх хронологічне (і послідовне) відокремлення буде логічно 
невиправданим, наприклад, документи про утворення Українського лепрозорію (док. №№52- 
57) або геодезичні запит і відповідь щодо використання церков і дзвіниць (док. №№73, 
74). Крім цих документів, автор, дотримуючись існуючої структури книжки і принципу 
подання інформації, використовує архівні матеріали (там, де вважає за потрібне) для 
коментарів і приміток, намагаючись і таким чином розширити межі наведених 
документів. Повинен зауважити, що виявлений документарій з даної теми, безумовно, 
неповний.

Автор впевнений, що пошуки тільки починаються і з часом будуть заповнюватися 
помічені пропуски (нестиковки) -  фактологічні, хронологічні та ін. Незважаючи на 
це, автор намагався якнайширше показати усі сторони монастирського функціонування 
і взаємовідносин монастирів і влади. Серед наведених документів є рапорти 
настоятелів, статистичні відомості про монастирі, витяги з протоколів засідань різних 
виконавчих структур і протоколи засідань Трудового Братства Жаботинської обителі, 
заяви, договори і статути монастирських громад, зразки “присяг” і “допросів” при 
висвяченні у сан, описи монастирського майна і церковного начиння, різноманітні 
звіти, листування, обіжники й інструкції, фрагменти мемуарів сучасників й багато 
іншого. Крім матеріалів, що безпосередньо мають відношення до монастирського буття 
на Черкащині, є й і більш загальні, на яких базувалися керівництво за релігійним 
рухом взагалі і нагляд за монастирями і їх насельниками, зокрема з боку законодавчих 
і виконавчих органів влади. На жаль, велика кількість документів з монастирських 
архівів загинула, і автор не мав змоги представити матеріали пропорційно по кожній 
згаданій обителі. В порівнянні з іншими більше відомостей збереглося по 
Жаботинському Онуфріївському монастирю, особливо за 1917-1921 роки. Але знаючи, 
що так звана “потясминська” група монастирів* мала спільні риси у своєму 
функціонуванні і за територією (географічно, адміністративно) і в господарчому, 
економіко-фінансовому, кадровому плані, і яка також була в єдиному ієрархічно- 
адміністраційному підпорядкуванні (благочиния, єпархія) і т. ін., автор, щоб заповнити 
наявну лакуну, наводить більше саме таких документів Жаботинського монастиря, 
які за своїм фактажем і інформативністю могли б належати до будь-якого монастиря 
Черкащини у цей період.

Доречною є публікація матеріалів мовою оригіналу (чи копії з нього) з дотриманням 
майже усіх стилістичних, орфографічних, мовних та інших особливостей наведених 
текстів, виправляючи при цьому лише механічні помилки, технічні опечатки, деяку 
пунктуацію (або виправдано додаючи розділові знаки), принципово заперечуючи 
невиправдане втручання в самий текст, олітературизовуючи його, штучно наближаючи 
до сьогоденного -  правильного! -  мовного вживання (що часто тепер робиться), 
змінюючи наявний тоді суржик і використання великої кількості русизмів поряд з

* Див.: Ю .Ю . Мариновський. Документальні свідчення про останні роки монастирів на 
Черкащині: 20-ті роки XX ст. / /  Український археографічний щорічник. — К., 1993. — Вип. 2. 
— С.73. Сюди треба додати Лебединську Миколаївську і Мошногірську Вознесенську обителі, 
які за загальними регіональними ознаками мали багато спільного з цією групою.
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українською мовою. В текстах українською мовою виправлені застосовані в українських 
словах літери Э, Ы, И, Е на Е, І, ї, Є там, де автор вважає за потрібне, адже розуміє, 
що таке могло статися ще й і за рахунок використання друкарських машинок з 
російським шрифтом, успадкованих державними структурами від царату, а також і за 
традиційною російською вимовою українських слів і т. ін.

Наполягання на такій публікації документів пов’язане з тим, що дослідникові і 
читачеві надається не тільки інформація, а саме така інформація, яка несе ще 
ситуаційне “навантаження”, прояснюючи мовою сучасні тоді обставини, дії, факти, і 
таким чином -  відчуття тогочасності, що, без перебільшення, має чимале значення 
для розуміння епохи (початкової її фази). Важливим є й знання тієї мовної ситуації, 
яка мала місце як перехідний етап, і для філологічного дослідження. Наприклад, 
збережено використання однакових за змістом слів (не синонімів) в одному і тому ж 
тексті (реченні), проте написання і вимова яких дещо відмінна, але їх вживання тоді 
було звичним у діловодстві і ніяких незручностей не викликало: МЕНТ -  МОМЕНТ, 
ЗДОРОВЛЯ -  ЗДОРОВ’Я, МОНАСТИРІ -  МАНАСТИРІ (МОНАХИ -  МАНАХИ), 
ЗНАЧЕННЯ -  ЗНАЧІННЯ і т.п.

Автор знає про конкретні недоробки, які об’єктивно мають місце, і головне -  це 
неповні біографічні відомості про людей, що наводяться в примітках і коментарях, а 
згадки про деяких осіб, на жаль, так і залишились в книзі тільки прізвищами і 
конкретизацією їх посад. Прагнення виявити повну біографію людини, про яку йдеться, 
обов’язкова умова цього дослідження, проте, не завжди збереглися архівні матеріали 
(або поки не виявлені) і такі розвідки попереду.

Хронологічно дослідження усвідомлено доводиться тільки до 1980-х років, коли 
православні монастирі знов повільно відновлюють своє існування на Черкащині у 
так звані перебудовчу і постперебудовчу епохи, а також і в перші роки суверенітету 
України (з 1991 року). Таке відродження монастирського життя має особливості, які 
якісно відрізняються від попереднього періоду “розвинутого соціалізму”. І тому автор 
вважає, що потрібен час для усвідомлення і осягнення нових, зовсім непростих і 
суперечливих процесів у релігійному житті українського суспільства. Тільки 
дистанціювання, певна відстань дозволить більш об’єктивно висвітлити принципові 
ланки всієї монастирської “перебудови”...

Автор зізнається в навмисному недотриманні жорстких меж “монастирської*” теми 
і, попереджуючи справедливі в чомусь дорікання за порушення певних наукових 
канонів, пояснює, що виходи за такі рамки обумовлюються можливістю розширення 
подальших історико-краєзнавчих досліджень, наприклад, про закриття церков у 20-ті рр., 
про долю бібліотек Давидових і гр. Бобринських, про наслідки розгрому і пограбування 
поміщицьких маєтків на Черкащині після 1917 року, в яких зберігалась досить значна 
культурна і духовна спадщина народу, про наявність землі і її розподіл в селах і волостях 
Черкащини поміж без- і малоземельними у І9І9-І922 рр., про невичерпну проблему 
репресованих з униканням кон’юнктурного підходу і багато ін. -  все це теми курсових 
і дипломних робіт в учбових закладах, краєзнавчих розвідок, статей, книг, дисертацій...

Вивченню історії монастирів на Черкащині допомогли попередні авторські 
публікації й інші статті*. Деяка відмінність книги від цих публікацій полягає не тільки 
в розширенні фактологічної бази, але й і в окремих висновках і особистому погляді 
на проблему.

Допомогу у виявленні матеріалів і документів надавали керівники і співробітники 
Черкаської обласної наукової бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка, Державного архіву

* Автор в подальшому посилається на них, див. Вступ і коментарі.
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Черкаської області, Державного архіву Полтавської області, Центрального державного 
історичного архіву України в м. Києві, Центрального державного архіву виконавчих 
органів влади і управління України й інших наукових установ. Зокрема, хочу сказати 
спасибі Т. Клименко, С. Кононенко, С. Кривенко, Н. Шипович, Л. Ромодан, В. Холодній, 
Т. Юращенко), Н. Харитоновій та ін. (ДАЧО), О. Музичук, Л. Гісцовій, О. Кудлі
(ЦДІАУК), Л. Яковлєвій (ЦДАВО), співробітниці Православного Свято-Тихонівського 
Богословського інституту в Москві пані О. Хайловій, а також Н. Атамась, 
М. Васильєву, О. Волошиній, М. Долгульову, І.А. Єлінецькому, Ю. Ігнатенко, 
С. Корепанову, О. Костюковій, К. Русаліну.
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ПРАВОСЛАВНІ МОНАСТИРІ НА ТЕРЕНІ СУЧАСНОЇ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПІСЛЯ 1917 РОКУ

На 1 січня 1917 року на території сучасної Черкаської області, а в тодішніх повітах 
Київської і Полтавської губерній офіційно діяли такі православні монастирі або їх 
філії (відділення):

1. Корсунський Онуфріївський жіночий позаштатний;
2. Ірдинський (Виноградський) Успенський чоловічий позаштатний;
3. Мошногірський Вознесенський чоловічий позаштатний;
4. Мотронинський Троїцький жіночий позаштатний;
5. Жаботинський Онуфріївський чоловічий позаштатний, його подвір’я в 

м.Черкасах;
6. Медведівський Миколаївський чоловічий позаштатний;
7. Чигиринський Троїцький жіночий позаштатний;
8. Лебединський Миколаївський жіночий третьокласний;
9. Золотоніський Красногірський Іоанно-Богословський жіночий третьокласний;
ІО.Черкаський Покровський старообрядницький жіночий;
И.Змагайлівський Успенський старообрядницький чоловічий;
12. Лукашівський (Іванівський) Троїцький жіночий;
13. Тальянський Миколаївський чоловічий, філія;
14. Кочержинський Георгіївський чоловічий, філія;
15. Уманський “Божої Матері Начальная Радості” чоловічий.

До лютого 1917 року всі православні релігійні установи, в тому числі і монастирі, 
функціонували в правовому полі, яке чітко було визначене і детально регламентовано 
чинним законодавством Російської імперії. На цій підставі монастирі, спростовуючи 
стереотипну думку про надані їм великі пільги, сплачували обов’язкові податки до 
державного скарбу, губернських, повітових і міських фінансових установ, робили певні 
відрахування і виплати до єпархіальних правлінь, допомагали коштами різним 
державним, громадським і місіонерським організаціям, благодійним фондам, окремим 
особам і т.п. При цьому треба зауважити, що сім монастирів Черкащини рахувалися 
позаштатними і їх життєспроможність базувалась виключно на позитивній економічній 
і господарській діяльності. Як приклад, нижче подається перелік деяких зазначених 
виплат, що робилися монастирями Черкащини:

1. Державний земельний податок з монастирського майна17.
2. Губернський земський збір з нерухомого майна27.
3. Повітовий земський збір з нерухомого майна37.
4. Виплати за землю до Черкаської міської управи47.
5. Повітова дорожна повинність57.
6. Збір з сільськогосподарського парового котла67.
7. Державний податок зі всіх прибутків77.
8. Страхові внески87.
9. Надання продовольства бідним родинам, члени яких пішли на війну97.
10. Відрахування 1% валового доходу монастиря на утримання шпиталів 

(“лазаретів”) для поранених воїнів107.
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11. Розміщення в монастирях Київщини військових інвалідів117.
12. Утримання притулку для дітей-сиріт загиблих воїнів127.
13. Надання помешкань у монастирях для насельників, яких було евакуйовано з 

інших обителей, які знаходилися в зоні бойових дій137.
М.Закупівля одягу для біженців147.
15. Призначення ієромонахів, монахів і послушників з монастирів для організації 

“особого духовно-санитарного отряда, который принял бы на себя труд уборки 
на полях сражений раненых и убитых и погребения последних по христианскому 
обряду, поспешая туда, где в помощь ему будет ощущаться большая нужда”157.

16. Утримання церковно-парафіяльних шкіл167.
17. Витрати, пов’язані з розпорядженнями військового командування щодо 

нормування необхідних продуктів, площ полів і сінокосів, чого і скільки засівати 
і таке інше177.

Певне уявлення про фінансове і економічне самозабезпечення монастирів 
Черкащини, принаймні позаштатних, може дати нижчеподана таблиця щорічних 
загальних доходів і видатків Жаботинської обителі*, а також інформація її ж 
прибутково-видаткових книг за 1912-1918 рр. про оптово-роздрібні ціни купівлі- 
продажу промислових товарів, сільськогосподарської продукції (і їх обсяги), худоби, 
птиці і послуг з урахуванням щорічних коливань ринкових цін у Черкаському і 
Чигиринському повітах (через вплив інфляції, врожайності, попиту-пропозиції й ш.)**. 
Аналіз таких відомостей, незважаючи на певні труднощі, що з’явилися як наслідки 
світової війни (з 1914 року), а саме: інфляційні процеси, додаткові фінансові і 
матеріальні відрахування, деякі обмеження господарчої діяльності (в тому числі і у 
сільськогосподарському виробництві), кадрові негаразди, пов’язані з виконанням 
монахами і послушниками військових і духовних обов’язків, показує, що монастирі 
Черкащини не зазнали будь-яких помітних якісних змін у своєму функціонуванні і 
життєдіяльності і не відчули виняткового законодавчого чи майнового утиску. 3 1912 ро
ку економіка монастирів мала позитивне сальдо(+ їх цінні папери, що забезпечувались 
і гарантувались державою, з отриманням обумовлених часом відсотків), помітне, 
правда, дуже повільне якісне і кількісне обмеження асортименту товарів і продуктів, 
які закуповували монастирі, проте, це не носило різкого характеру (падіння), не 
відчувалося скорочення послуг і їх оплати, продовжувалась, як це не дивно, будівельна

* Використання матеріалів виключно Жаботинської обителі пояснюється тим, що аналогічні 
відомості інших монастирів за цей час поки що не виявлені. Очевидно, відсутність таких документів 
обумовлюється розтрощенням монастирських архівів під час подій, що сталися після 1917 року 
як наслідки громадянської війни з її  анархією, бандитизмом і вандалізмом, а також знищенням і 
зникненням документів під час їх  ревізування і опису у 1921-1924 рр. — все це підтверджується 
документально на прикладах Лебединського, Медведівського, Мотронинського монастирів 
(Державний архів Черкаської області, ф .Р-228, оп.1, спр.228, арк.50-50 зв .,52-52 зв., 55-62  
зв.). Особливо це стосується благочинного архіву, знищеного у 1920 році “переходящими 
войсками” у Мошногірському монастирі, коли там знаходилась благочинна канцелярія (ДАЧО, 
ф .Р-471, оп.1, спр.2, арк.63-63 зв.). У ній також зберігалися і документи за 1884-1909 рр., що 
були передані колишнім благочинним монастирів архімандритом Євгенієм настоятелю  
Мошногірського монастиря ігумену Макарію, який зайняв його посаду (ДАЧО, ф .149, оп.1, 
спр.39, арк.20).Але загальна економіко-фінансова подібність (не тотожність!) у функціонуванні 
монастирів Черкащини і, в першу чергу, вже згаданої “потясминської” групи (як ми бачимо за 
документами 1893 року, і така тенденція прослідковується і в подальші роки на підставі поодиноких 
фрагментів з монастирських відомостей), дозволяє в якійсь мірі і за аналогією припустити апріорі 
схожість наведених даних Жаботинського монастиря з іншими обителями регіону.

** Див.: ДАЧО, ф.149, сп.1, спр. № № 118-122.
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діяльність монастирів187. І найголовніше -  православна Церква ще була складовою 
імперського державного управління відповідно з його захистом і гарантіями. 
Підсумковуючи вище сказане, автор робить висновок про стабільну діяльність і 
життєспроможність монастирів Черкащини і як культово-релігійного і економіко- 
фінансового осередку до 1917 року.

Таблиця №1.
Щорічні доходи і видатки Жаботинського монастиря (з подвор’ємТ

ДОХОД ВИДАТОК

Роки рублі КОПІЙКИ рублі КОПІЙКИ

1912 23 389 33 23 114 53
1914 24 424 62 24 081 56
1916 43 244 12 23 252 15
1917 58 226 96 44 439 91

1918 84 058 31 69 416 86

1917-й рік -  це межа, яка відокремлює старе і усталене буття суспільства від нового, 
поки що незнаного і неусвідомленого, це новий відлік часу в існуванні і розвитку 
народів на терені колишньої Російської імперії, в тому числі і народу 
багатостраждальної України, це зміни державно-політичного устрою, соціально- 
економічних відносин, ідеологічно-психологічний злам у свідомості тогочасного 
суспільства і окремої людини зокрема, кардинальні зміни у православній Церкві з її 
інституціями. В історії Імперії сталися глобальні події:

-  Лютнева буржуазно-демократична революція в Росії і повалення монархічного 
режиму династії Романових з відреченням останнього царя Миколи II і його 
брата Михайла;

-  утворення демократичного російського Тимчасового уряду і підпорядкованої 
йому Української Центральної Ради і її Генерального секретаріату;

-  скликання Всеросійського Помісного Православного Собору, відновлення
патріаршества і обрання Патріарха; раніше відновлено єпархіальні з ’їзди з 
правом обрання єпископів197.
Жовтневий більшовицький переворот у Петрограді і повалення влади 
Тимчасового уряду;

-  утворення незалежної Української Народної Республіки207 -  і все це сталося на 
тлі 1-ї світової війни з її обов’язковими наслідками: інфляцією, безробіттям, 
скороченням і падінням промислового і сільськогосподарського виробництва, 
дезертирством, анархією, максимальною напругою у суспільстві і назріванням 
революційної ситуації, і, природно, -  центробіжними національними силами, 
які розривали на шматки велику Російську імперію. На таке загальне становище 
наклалися і всі складові державно-політичної кризи. На Україні -  це об’єктивна 
спроба, врешті-решт, реалізувати здавна плекану національну ідею.
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Закони, універсали, програмні документи, резолюції, постанови нових державних 
утворень, легалізованих партій і рухів (громадських об’єднань), різноманітних 
всеукраїнських зборів і з’їздів стосовно земельного питання були майже одностайні: 
приватна власність на землю, в тому числі на церковну і монастирську -  скасовується, 
земля -  це надбання всього трудового народу України. Тобто монастирі мали 
позбавитися своєї економічної бази -  землі: орної, сінокосної, лісової, луків, що зводило 
нанівець функціонування монастирського господарства, знищувало монастирську 
економіку, ще більш негативно впливало на економічні і соціальні відносини в районах, 
де монастирі були певною і об’єктивною складовою таких відносин. Це мало 
позначитися на зменшенні і зміненні кількісного складу монастирських насельників 
і в цілому якісно порушувало весь механізм кадрової політики в обителях. Різке, 
всупереч об’єктивно-історичним і традиційним реаліям, скасування монастирської 
земельної власності перекривало кисень обителям і, в першу чергу, позаштатним.

Ось деякий перелік таких рішень:
-  28 травня -  2 червня 1917 року відбувся Перший Всеукраїнський селянський

з’їзд; за резолюцією №6 “Про землю” було прийнято постанову, за якою приватна 
власність на землю має бути скасована, в тому числі і на церковну і 
монастирську217;

-  10 червня 1917 року виданий Перший Універсал Центральної Ради, за яким 
підтверджувалось намагання одібрати по всій Росії і монастирської землі також 
“у власність народів”227;

-  11-14 (24-27) липня 1917 року відбувся Перший Всеукраїнський робітничий з’їзд;
за резолюцією про земельну справу зазначається, що власні землі, в тому числі 
і монастирські і церковні, переходять в Український земельний фонд без усякого 
викупу237;

-  9 вересня 1917 року на засіданні Малої ради фракція українських соціал-
революціонерів наполягає на включення в програму майбутнього революційного 
соціалістичного кабінету положення про “конфіскат” і монастирських земель з 
передачею їх “в руки трудового народу”247, і тоді ж, для наказу на Демократичну 
нараду в Петрограді, прийнято резолюцію про передачу і церковних і 
монастирських земель в відомство земельних комітетів257;

-  7 листопада 1917 року був виданий Третій Універсал Центральної Ради, за яким
право власності і на монастирські землі проголошувалось скасованим267;

-  9 січня 1918 року IV Універсал Центральної Ради підтвердив скасування власності
й соціалізацію землі277;

-  18 січня 1918 року за “Тимчасовим земельним законом” право власності “на всі
землі з їх водами, надземними й підземними багацтвами в межах Української 
Народної Республіки віднині касується”287.

Згідно такого правового базіса монастирські і церковні землі мали бути 
реквізовані.У березні 1918 року за рішенням Київського земельного комітету 
монастирська земля повинна бути відібрана і роздана селянам, при цьому обіжником 
до духовних консисторій пропонувалось терміново надати повну інформацію стосовно 
кількості церковних і монастирських володінь та асигнувань попереднього уряду на 
утримання духовенства, монастирів та ін.297 Але не тільки на підставі офіційних 
документів експропріювалася монастирська земля: постійні скарги і заяви від 
монастирів свідчать про те, що такі правові дозволи йшли вже навздогін за стихійним 
і часто насильницьким вилученням і розподілом монастирської власності на місцях. 
22 квітня 1918 року Департамент ісповідань звертався до Міністерства земельних 
справ з проханням хоча б дати “скористатись духовенству тією озиминою, яку вони
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засіяли в минулому році” і знайти можливість наділити служителей культу “землею по 
законній трудовій нормі”.Чернецтво домагалося того, “щоб монастирські землі не 
відбиралися сільськими громадами та земельними комітетами від монастирської братії, 
а зосталися в розпорядженні монастирів, яко працьових господарств, котрі 
обробляються монастирською братією для життьових потреб і піддержання свого 
існування, а також утримання громадського значення інституцій”, тобто відрахування 
прибутків на утримання шкіл, лікарень, притулків, а також -  на агрокультуру307. Вже 
наприкінці квітня того ж року були спроби затвердити трудові спілки монастирів Київщини 
й у такій спосіб залишити їм землю згідно із зазначеною в законі трудовою нормою317.

Але треба визнати, що всі закони, універсали і правові акти щодо скасування права 
власності на землю (зі всіма нюансами), в тому числі і на монастирську, мали бути 
підтверджені Всеросійськими або Всеукраїнськими установчими зборами і поки що, 
незважаючи на правову силу, залишались в якійсь мірі програмним декларуванням, 
проголошенням лише “загальних підвалин”. До того ж і в самій Центральній Раді (в її 
фракціях і серед визначних діячів) і в Генеральному Секретаріаті не було не тільки 
виробленого механізму переходу (передачі) землі до рук трудового народу, але й були 
полярні розбіжності щодо самого поняття “повного скасування приватної власності”, 
або що вважати “нетрудовим господарством” і скільки землі має бути у власних 
господарствах, також не всі одностайно сприймали термін “соціалізація” землі327. Все 
це вказувало на серйозні труднощі у даному питанні, особливий вплив і тиск проти 
скасування власності відчувався як з боку “Союзу земельних власників” (й інших 
союзних йому партій і рухів)337, так і німецького військового командування на Україні 
(в тому числі і “о несбыточности социализации земли”)347, в зв’язку з чим були заяви 
Центральної Ради про те, “что новому министерству Центральна рада поручает 
пересмотреть земельный закон... в смысле приспособления его к требованиям жизни” 
і “с восстановлением частной собственности для мелких землевладельцев” 357. Проте 
Центральній Раді об’єктивно не вистачило на все це часу: 29 квітня 1918 року стався 
державний переворот -  до влади прийшов гетьман П.П. Скоропадський й було 
проголошено Українську Державу. Тоді ж були видані “Грамота до всього українського 
народу” і “Закони про тимчасовий державний устрій України”, які проголошували, 
що “права приватної власності, як основа культури і цивілізації, відновлюються в 
повному обсязі” і “власність є неторканою”, а “примусове відчуження нерухомого 
майна, коли це потрібно для якої-небудь державної чи громадської користі, можливо не 
инакше, як за відповідну платню” 367. При цьому скасовувались усі закони і законодавчі 
акти Центральної Ради, що протирічили поверненню права приватної власності, і новий 
уряд, затверджуючи саме такий принцип, видавав і відповідні закони377.

Треба зазначити, що земельна політика гетьманату була направлена на створення і 
підтримку середнього класу селян-хліборобів, які дістали б землю за викуп від продажу 
великих маєтків. Саме за цими “пересічними хлібосіями” -  майбутнє387, саме такий 
землевласник, що мав би, за Є. Чикаленком, від 15 до 150 десятин землі,був би 
“найпевніший, найздоровіший елемент на селі” 39/. Саме у таких кількісних межах 
знаходилась орна, сінокісна і лісова земля у монастирській власності* -  і питання 
про те, на чій бік стануть монастирі, не виникло б**.

* Див. док. № 21. Приблизно в таких межах тоді на одного монаха (монашку) мало припадати землі.
** Автор не має критикувати чи, навпаки, виправдовувати або, борони Боже, ідеалізувати будь-які 
закони згадуваних державних утворень; на меті лише показати, загально окреслити наявне правове 
поле у земельному питанні у цей час, яке в тій чи іншій мірі впливало на функціонування монастирів як 
дійсних земельних власників.
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Після повалення гетьманату Директорією державна політика Українською Народної 
Республіки щодо права власності на землю повернулась: 26 грудня 1918 року 
Директорією видана “Декларація”, де, зокрема, сказано: “Впредь до полного 
разрешения вопроса о земельной реформе Директория УНР оповестила, что все мелкие 
крестьянские хозяйства и все трудовые хозяйства остаются в неприкосновенности в 
пользовании прежних их владельцев, остальная же земля переходит в пользование 
безземельных и малоземельных крестьян... Верховное управление этой землей 
принадлежит Директории УНР. Это постановление относится также к монастырским, 
церковным и государственным землям”407, а вже 8 січня 1919 року постановою Ради 
Міністрів УНР ухвалено “Закон про землю”, за яким “право приватної власності на 
землі з їх водами, надземними і підземними природніми багацтвами та лісами, в межах 
УНР касується” і вони “стають добром народу УНР”417. Це ж було підтверджене 
універсалом Директорії до трудового селянства від 10 січня того ж року, за яким “земля 
переходит в руки трудового народу”427, та універсалом “Трудового конгресу України” 
від 28 січня 1919 року, що проголошував “передачу землі без викупу трудящому 
народові”437.

З самого початку утворення Центральної Ради, а згодом Української Народної 
Республіки не було правового визначення державного ставлення до Церкви: закон 
про відокремлення держави від Церкви і церкви від школи не прийнято і це питання 
переносили до Українських Установчих зборів, хоча частина членів Малої Ради 
висловлювались за те, що ніякого зв’язку між державою і Церквою не повинно бути, 
а поки що інформацію про релігійне життя Центральна Рада отримувала від відділу 
справ віросповідних при Секретарстві внутрішніх справ. Усі спроби утворення при 
Секретаріаті “особливого комітету для порядкування релігійними справами УНР” 
зустрічали в Малій Раді перешкоди: одні висловлювалися, що тут “немає предмету 
для законопроекту”, інші -  що це справа виключно духовенства і “ніякого зв’язку між 
державою і церквою не повинно бути”; врешті-решт, Мала Рада 16 листопада 
1917 року доручила Генеральному Секретаріатові внести конкретний законопроект у 
цій справі, “коли знайде це потрібним”447. У січні 1918 року при новому уряді УНР, 
який очолив В. Голубович, при Міністерстві внутрішніх справ утворено Департамент 
ісповідань, директором якого було призначено М. Безсонова (колишнього єпископа 
Красноярського Никона)457.

29 квітня 1918 року урядом гетьмана П. Скоропадського були оголошені “Закони 
про тимчасовий державний устрій України”, за якими у розділі “Про Віру” православна 
віра проголошувалась “первенствуючою”, а інші віри натерені держави мали “свобідне 
відправлення”467. Було утворено Міністерство сповідань (культів), яке спочатку очолив 
В. Зіньківський, потім -  О. Лотоцький, а згодом -  М. Воронович477. І Зіньківський, і 
Лотоцький відстоювали в уряді Скоропадського ідею автокефалії Української 
православної церкви, але з призначенням 14 листопада 1918 року міністром ісповідань 
М. Вороновича, за словами волинського архієпископа Євлогія, “впала і автокефалія”487.

Вже при Директорії 1 січня 1919 року офіційно проголошено автокефалію 
Української православної церкви4837, проте влада при цьому не тільки не відокремила 
Церкву від держави, а, навпаки, сама активно втручалася у релігійне життя, маючи 
наміри таким чином керувати релігійним питанням.

Деякі вади мав також і “Закон про віру”, за яким принижувались в певній мірі 
права віруючих інших конфесій497.

Після лютневої революції 1917 року Св. Синод сказав своє “ні” монархії і звернувся 
до народу із закликом про підтримку Тимчасового уряду Росії: вже 5 березня того ж 
року оголошено послання Св. Синоду про його підпорядкування новій владі, а 8 березня
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у своєму ж “определении” за № 1226-м зобов’язував священнослужителей “возносить 
при богослужении поминовение” Тимчасовому уряду50/. Почалася офіційна підготовка 
до скликання Всеросійського Православного Помісного Собору. З цього приводу 
Св. Синод у зверненні від 29 квітня 1917 року за №2491-м зазначив: “Происшедший у 
нас государственный переворот, в корне изменивший нашу общественную и 
государственную жизнь, обеспечил и Церкви возможность и право свободного 
устроения”517, і того ж дня постановою за №2500-м визначив: “Созвать для обсуждения 
назревших вопросов, касающихся устроения православной Российской церкви 
предсоборный Совет”, який мав би підготувати відкриття Помісного Собору527. До 
речі, у підготовленому Передсоборною Радою за згодою Св. Синоду документі з 
переліком законопроектів, що мають бути розглянуті Помісним Собором, ставилися 
питання про функціонування православних монастирів на сучасному етапі, а саме: 
“О монастырском богослужебном уставе. О братстве ученых иноков. О 
государственном правовом положении монастырей. О культурных задачах монастырей 
по отношению к их насельникам. Об участии ученого монашества в просветительской 
деятельности монастырей. О главных основаниях, на которых должен быть выработан 
нормальный монастырский устав для русских монастырей. О прохождении архиереями 
должностей настоятелей монастырей и о порядке денежных отчислений с монастырей 
в пользу архиереев”, а також мали бути вирішені і питания про монастирське 
господарство, організацію управління монастирями і місіонерсько-просвітницько- 
добродійну діяльність монастирів537. Майже все це, детально визначене, було прийнято 
31 серпня (13 вересня) 1918 року на Помісному Соборі547.

Цей час відзначався максимальною активізацією різних сил у самій Всеросійській 
Православній Церкві, але не меншим було вирування церковного життя і на Україні. 
У грудні 1917 року організаційний комітет по скликанню Всеукраїнського церковного 
собору перейменував себе на Тимчасову Всеукраїнську Православну Церковну Раду, 
яка стала своєрідним “тимчасовим урядом” Української православної церкви557 до 
Всеукраїнського собору, що почав свою роботу 7 (20) січня 1918 року “за 
благословінням” нового патріарха Тихона567. Основна і досить гостра дискусія 
розгорнулась на тему подальшої долі Української православної церкви: якою їй бути -  
автономною чи автокефальною (незалежною)?

9(22) липня 1918 року більшістю делегатів було прийнято положення про тимчасове 
вище управління православною церквою на Україні “на началах автономії” і в 
канонічному зв’язку з патріархатом Московським, як невід’ємною його часткою. При 
цьому обумовлювалося, що всі постанови Всеросійського Церковного Собору і 
Святійшого Патріарха повинні бути “обов’язковими” для усіх парафій України. 
7 вересня 1918 року Всеросійський Помісний Собор затвердив таке положення577.

На цей час митрополитом Київським і Галицьким був Володимир587, який відстоював 
позицію канонічної єдності з патріархом Московським597. Після звірячого вбивства 
київського митрополита у січні 1918 року Києвською єпархією тимчасово мав 
управляти єпископ Канівський Василій607, після відмови якого на цю посаду було 
призначено єпископа Чигиринського Никодима617, а 19 травня 1918 року на Київському 
єпархіальному з’їзді київським митрополитом було обрано митрополита Харківського 
і Охтирського Антонія627, якого на цій посаді затвердив патріарх Тихон637.

Зазначений стан державного ставлення до земельного питання і релігійного життя, 
їх практичне невирішення і наявна правова неконкретність мали вплинути (і впливали!) 
на існування православних монастирів на Україні, зокрема на Черкащині. Наприклад, 
“с начала революции” постійно грабується селянами Мотронинський Троїцький 
монастир647, про захист своїх угідь від місцевої влади просили черниці Золотоніського
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Красногірського монастиря657; очевидно, перспектива залишитись без землі примусила 
більшість монастирів на правобережній Черкащині -  Виноградський, Медведівський, 
Корсунський, Мотронинський, Жаботинський, Мошногірський -  зорганізувати з братії 
трудові спілки667. Природно, що на ці проблеми нашаровувались і всі вищезгадані 
кризові явища, і супутні їм події, в першу чергу -  анархія, бандитизм, розруха, 
дезертирство, погроми, австро-німецька окупація, більшовицькі військові втручання 
й інше, від чого монастирське господарство і відправа церковних служб зазнавали 
певних труднощів і, в якійсь мірі, занепаду. В таких умовах становище монастирів 
погіршувала і державна податкова політика. Наявні податкові документи дозволяють 
вважати, що монастирі продовжували сплачувати як державний поземельний податок, 
так і земські -  губернський і повітовий -  збори 1917,1918 і 1919 роках, сюди додавались 
і виплати до міського бюджету677.

На п’ятій сесії Центральної Ради 28 червня 1917 року після довгих дискусій 
винесено постанови, за якими на 1917 рік “встановлюється прогресивно-подоходний 
налог в розмірі четвертини ставок загальноросійського подоходного налогу, і цей 
український налог платиться Центральній раді. Сей український подоходний налог 
має платити, незалежно від платні Російській державі, кожна особа, установа та 
підприємство, котрі обложені загальнодержавним подоходним налогом” і також 
“встановлюється український поземельний налог, яким оподатковуються на 1917 р. 
по 10 коп. з десятини усякі землі: селянські, приватних власників, церковні, 
монастирські і ті казені, котрі здаються в оренду”. В примітці до цих постанов вказано, 
“що сільськими земельними власниками вважаються ті, що мають землі польової, 
усадебної або лісової взагалі не менше як 1 десятину” 68/.

Ще у травні 1917 року Тимчасовий уряд видав низку законів, постанов, 
розпоряджень тощо про волосне земство,про його склад, управління, оподаткування, 
кошторис і т. ін.; розмір оподаткування волосними управами мав не перевищувати 
30% повітового обкладення697. На волосні податки повинні були утримуватись в 
основному місцеві лікарні, школи тощо, але майже повна несплата податків призводила 
до “припинення усього культурно-хозяйського життя повіту” (із звернення Черкаської 
повітової управи до волосних народних управ у листопаді 1917 року)70/. З цього приводу 
цікавість викликає постанова Жаботинської волосної управи (Черкаський повіт), яка 
була надіслана до Жаботинського Онуфріївського монастиря 29 травня 1917 року за 
№1649-м, і яку автор наводить повністю:

“Ж АБОТИНСКАЯ ВОЛОСТНАЯ УПРАВА -  В ЖАБОТИНСКИЙ  
ОНУФРИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ. Жаботинский Волостной сход ввиду того, что 
в связи с теперишними событиями потребовались новые средства на нужды 
волостного правления сверх средств, кои уже имеют поступить, и не находя 
источников дохода, а также не имея возможности обложить дополнительно 
надельные земли ввиду их обремененности и без того уже большим непосильным 
платежем, по приговору своему 11 мая с.г. за №15 ПОСТАНОВИЛИ: обложить 
мирским сбором на волостные надобности по 59 коп. десятину во все 
расположенные в пределах волости церковные, монастырские, частно
владельческие и др.земли, еще необложенные, и просит владельцев этих земель 
пойти навстречу нам и неотложных нужд и потребностей наших при проведении 
в жизнь новых порядков. О таком постановлении схода довожу до Вашего 
сведения, прошу не откажитесь внести в Волостную управу по возможности 
в непродолжительном времени 132 р. 20 коп. мирского сбора за 224 дес. 963 саж. 
монастырской земли, расположенной в черте Жаботинской волости”717.
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Також збереглися документи про аналогічне оподаткування володінь Жаботинської 
обителі і в Медведівській волості Чигиринського повіту727, що підтверджує думку про 
оподаткування усіх церковних737 і монастирських земель принаймні у Черкаському і 
Чигиринському повітах Київщини у 1917 -  1919 рр. Саме на цих територіях розташо
вувались майже усі монастирі Череркащини: 9 обителей і Жаботинське подвір’я у 
Черкасах. При цьому документами фіксується зростання (також і за рахунок інфляції) 
щорічних податків тільки на землю в декілька разів, наприклад, по Жаботинській оби
телі: 1916 р. -  379 руб. 37 коп., 1917 р .-6 9 9  руб. 7 коп., 1918 р. -3035 руб. 93 коп.747

Крім вищезазначених податкових й інших виплат і усяких допомог, з’являлися ще 
і нові відрахування, що збільшували видаткову частину досить помітно, наприклад: 

розпорядження Київської духовної консисторії благочинному монастирів поза 
м. Києвом ігумену Макарію від 19 грудня 1917 року про набір ієромонахів до 
Німеччини і Австрії “для релігійно-пастирського опікування російських 
військовополонених, які перебувають у цих державах”757; 
таке ж від 14 березня 1918 року про обов’язкове стягнення свічковими заводами 
з 1 січня п.р. додатково до закупівельної ціни з пуда свічок ще по 5 рублів на 
утримання Всеросійського Церковного Собору767;
розпорядження управляючого Київської єпархією єпископа Черкаського 
Назарія777 про щомісячне відрахування, починаючи з травня 1919 року, 5% з 
валового “кошелькового, кружечного и свечного дохода монастырских церквей” 
на підтримку єпархіальних установ, що потерпали від більшовицького закону 
про відокремлення церкви від держави787;
додатковий державний земельний податок (на підставі закону від ЗО вересня 
1918 року), виплати з 1 грудня того ж року797.

Треба зазначити, що наслідки 1-ї світової війни, яка ще продовжувалася, а також і 
перебування Київщини у специфічних умовах “прифронтової*” і “фронтової*” смуги 
накладали відчутний відбиток і на монастирі, що підпадали під дію загальнодержавних 
законів і військових розпоряджень, постанов і наказів керівництва Південно-Західного 
фронту щодо жорсткого регулювання засіву наявних площ (чого і скільки), кількості 
врожаю і нормування його продажу, розподілу і відчуження за твердими цінами; 
вимагалися обов’язкові відомості про запаси хліба, сіна, вівса, обмеження відпуску 
продовольства на їдця, а також плановий розподіл використання приватних млинів і 
баг. ін.807 Неодноразово Жаботинський монастир мав зобов’язання від місцевих 
волосних продовольчих комітетів про поставку продовольства, зокрема борошна 
(з додаванням 15 коп. за перемол пуду пшениці) й іншого для потреб діючої армії, 
наприклад, 23 лютого 1917 року обитель поставила 50 пудів ярового хліба і 20 пудів 
гречихи, повністю вівса, а 23 квітня того ж року ченці самі перемололи 1000 пудів 
пшениці на борошно, яке разом із висівками направили на фронт817. Кожний власник, 
що мав 50-т і більше десятин орної землі, згідно з постановою 3-ї сесії Київського 
губернського продовольчого комітету від 27-30 червня 1917 року і на підставі закону 
про хлібну монополію повинен був надавати щомісяця (кожного 1 і 15 числа) 
губернському і повітовому продовольчим комітетам усі відомості про орні і сінокосні 
землі, врожай, запаси збіжжя як за минулі, так і за поточний роки тощо827. Така 
інформація потрібна була для складання плану постачання армії і населення хлібом, 
розподілу для перемолу збіжжя між млинами, розташованими на терені Київщини. 
Для всього цього кожний власник(і монастирі також) мав облікову картку з усіма своїми 
даними, наприклад, згідно постанови Головного начальника постачання Південно- 
Західного фронту про продовольчі норми від 14 лютого 1917 року, на п’ять місяців
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цього року на 82-х осіб братії Жаботинської обителі потрібно 574 пуди збіжжя, а на 25- 
ть її слуг і служниць -175  пудів83/. А на використання монастирського парового млина 
жаботинські ченці повинні були отримати дозвіл за спеціальним посвідченням 
Черкаської агенції Київської контори державного хлібного бюро: наприклад, у жовтні 
1918 року був отриманий такий дозвіл на перемол 2310 пудів збіжжя для 154-х осіб 
братії монастиря847. Можна вважати, що все перелічене стосувалось усіх зазначених 
монастирів Черкащини без винятку і, вірогідно, на загальних і безпільгових засадах.

Помітними, особливо відчутними і якісно прогресуючими в українському 
суспільстві після лютого-березня 1917 року були насильницькі і розбійні дії по 
відношенню до власності -  поміщицької, заможно-селянської, церковної і 
монастирської*. І російський Тимчасовий уряд і уряди Української Народної 
Республіки і Української держави, кожне у своїх інтересах, приймали постанови і 
розпорядження, інструкції і обіжники й т. ін., що стосувалось: охорони власності і 
засіву полів, додержання твердої платні у сільськогосподарському виробництві, 
запровадження заходів проти спекуляції хлібом із забороною його вивозу за певні 
адміністративні межі, припинення аграрних безпорядків тощо; також вводилися 
відповідні закони і законодавчі акти, щоб припинити негативний вплив анархії на 
життя суспільства, але об’єктивно зарадити такій стихії, особливо на периферії, не 
мали змоги857. Все це супроводжувалося й відчутним тиском на Україну окупаційного 
німецького командування у 1918 році, яке також мало свою зацікавленість у виконанні 
згаданих державних дій для більш спокійного пограбування народу867.

Особливо “якісною” насильницька майнова експропріація сталася після прийняття 
НІ-го Універсалу Центральної Ради про скасування власності на землю від 7 (20) лис
топада 1917 року, що призвело до ще більшої полярізації суспільства, якнайбільше у 
сільській місцевості877. Про недосконалість будь-яких “соціалізацій”, “націоналізацій” 
або “муніпалізацій”, а також проти негайного їх практичного запровадження в життя, 
що повинно було привести (і привело!) до катастрофічних наслідків, попереджував 
тоді ще Володимир Косинський, який писав: “Ведь конфисковать, выкупить, разорить 
известную часть землевладельцев и сделать для них дальнейшее хозяйничанье 
невозможным, -  сделать все это несравненно легче и проще, чем устроить на этой 
земле нового хозяина” і “Страшно становится за страну при виде бушующего моря 
раскаленной лавы. -  Теперь темные массы бросились громить помещичьи имения, и 
скоро бросятся друг на друга -  село на село, волость на волость -  делить награбленное 
имущество и землю. Эти темные массы могут стереть с лица земли нашей все хоть 
сколько-нибудь культурное, совершенно разорить население и опустить страну в самое 
мрачное варварство” 887. Незабаром таке й сталося, що підтверджують і документи і 
спогади незаангажованих сучасників, один з яких писав: “майже скрізь селяне 
захоплювали маєтки хаотично, в багатьох випадках нищили будови, вирубували сади, 
навіть калічіли худобу. Між самими селянами та поміж селами, які сперечалися за те, 
до якого села належав пан, а тому і земля, доходило до гострих конфліктів... Це було 
наслідком млявості нашого центрального уряду, зокрема -  земельного відділу” 
(Радомисльський повіт, 1917 рік) 897. Подібні явища набули такого розповсюдження 
по Україні, що 15 листопада 1917 року Генеральне секретарство внутрішніх справ 
листом за №3004-м сповістило, що проти “самочинних захватів земель, лісів, лісних

* Автор лише констатує самі факти як дестабілізуючий суспільний фактор, що були складовою 
негативних явищ на Україні на той час і певною мірою мали впливати на існування і функціонування 
монастирської власності.
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матеріалів, нищення маєтків, грабування майна” й ін. будуть вжиті усі заходи, таке 
попередження “щодо припинення бешкетів і грабіжництва” 21 листопада було 
розіслано до всіх повітових комісарів Київщини907.

Ще 1 травня 1917 року, як реакція на грабунки і розбій, Черкаським повітовим 
комісаром Сочавським був розісланий до всіх сільських і волосних управ обіжник за 
№1940 для об’яви на сходах, цитую повністю:

“Самовольный захват чьих бы то ни было земель недопустимо, ибо это 
будет самоуправство, а всякое самоуправство карается законом. Граждане, 
воздержитесь от захватов! Не постановляйте приговоров и постановлений, 
которые касались бы отобрания земли, когда об этих землях состоялись 
решения Суда либо волостного, либо Окружного, либо Мирового, либо 
Судебной Палаты. Ни Судебные законы, ни Суды еще не отменены, 
следовательно они для нас обязательны, и мы должны им подчиняться. 
Всякий, кто не уважает закона, тот не уважает себя, своей родины и 
свободы”917.

Проте самочинні загарбання земель, сільськогосподарського реманенту, худоби, 
розорення маєтків з їх господарством, майном і будівлями, вируб лісів, грабування 
цукрових і горілчаних заводів та ін. на Черкащині продовжувалося: документи 
фіксують розграбування Костянтинівської економії, як і інших маєтків гр.Т>обринських, 
Самгородського володіння поміщика Альбрандта, Матусівського -  П.Л. Урусова, 
М ошногородищенського -  К. Балаш ової, Куцівсько-Лебединського -  
Олександрівського Товариства і баг. ін., таке саме мало місце і в селах Байбузи, Буді- 
Орловецькій, Будищах, Свідівку, Надточаївці, Секірній. Типовим явищем були і так 
звані військові “реквізиції” збіжжя, борошна, коней, худоби, реманенту тощо, 
наприклад, в Лебединській, Журавській, Туріянській економіях -  23 Черкаським і 
Корсунським полками, а в маєтку с. Юрчихи -  військами, які називали себе 
“петлюрівськими”, і таких фактів велика кількість927. Для припинення і придушення 
таких протизаконних дій селян і цілих сільських громад, різних ватаг (в тому числі і 
дезертирів) в Черкаському повіті, наприклад, були розквартировані військові армійські 
підрозділи: 7-й Донський Козачий полк, 19-а Окрема Козача сотня, 5-а Донська Козача 
стрілецька дивізія, 2-й Гірсько-Моздокський полк й ін., мав прибути Український полк, -  
ці військові частини використовувались для негайного реагування безпосередньо за 
викликами з місць937. До цього треба додати і повідомлення Черкаського повітового 
старости П.Королевича947 від 16 листопада 1918 року (“Об’ява” №51 і №52) про 
прибуття до м. Черкаси англо-французьких військ “для совместного с германскими 
войсками поддержания порядка и спокойствия”, і тоді ж гетьман оголосив про введення 
у Київській губернії “військового стану”, а охорона державного порядку і громадського 
спокою покладалася на командира 4-го Українського корпусу957.

Треба визнати, що перерозподіл власності прийняв масовий характер і 
супроводжувався ексцесами, збройними сутичками, іноді виселенням або вбивствами 
поміщиків й ін. власників разом з їх сім’ями, і ще набагато посилився, коли гетьманська 
адміністрація стала вимагати повернення експроприйованого. Як приклад для цього, 
була “Об’ява “Черкаської повітової земельно-ліквідаційної комісії у серпні 1918 року, 
яка приймала заяви і скарги власників і орендарів земель і промислових підприємств 
про порушення їх прав власності після 1 березня 1917 року і поновлення таких прав 
на підставі чинного законодавства967. Як і по всій колишній Російській імперії, на 
Черкащині церкви977 і монастирі зазнавали лиха. Очевидно, що насильницьке
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вилучення церковних і монастирських земель прийняло такі масштаби, що викликало 
втручання місцевої влади. Про це свідчить звернення Черкаського повітового старости 
П. Королевича 27 червня 1918 року до громадян повіту:

ОБЪЯВЛЕНИЕ №21

Мною дознано, что во многих селах Черкасского уезда сельчанами 
самовольно захвачена Церковная земля, чем поставили в безвыходное 
положение причт, для которых земля являлась главным источником их 
сущ ествования. П редставляя себе происш едш ий захват как акт 
недоразумения, основанный на агитации безответственных лиц, ибо трезвое 
население, понимающее бедственное положение нашего духовенства, 
никогда не позволило бы отнимать у нищего котомку, Я ПРИЗЫВАЮ 
СЕЛЬЧАН К ИХ БЛАГОРАЗУМИЮ. Немедленно в тех местах, где 
произошли подобные захваты, сельчане обязаны войти в добровольное 
соглашение с причтом, оформив все это письменно, для чего уста
навливается НЕДЕЛЬНЫЙ срок со дня получения настоящего объявления. 
Волостным головам и сельским старостам приказываю наблюдать за этим 
и стараться склонить стороны к соглашению. В тех же случаях, когда 
добровольное соглашение не состоится, что должно быть также оформлено 
актом, обязываю голов и старост, и прошу настоятелей приходов немед
ленно меня уведомить дляпринятия соответствующих мер. Предупреждаю, 
что меры эти будут решительные и весьма невыгодные для захватчиков. 
Такой точно порядок и ответственность устанавливается при разрешении 
вопросов, касающихся посевов на захваченных землях, принадлежащих 
лесному ведомству987.

31 травня 1918 року відбулося зібрання землевласників (і їх представників) 
Черкаського повіту, на якому було утворено спеціальний фонд для організації 
міліційного загону кінноти; кожний власник повинен був відрахувати з однієї 
десятини по 1 рублю і здати одного коня “натурою”. На цьому зібранні був, очевидно, 
присутній і представник Жаботинського монастиря, тому що, як свідчить звернення 
повітового старости від 2.0 червня 1918 року, обитель повинна була перерахувати до 
фонду зі своїх 188 дес. 233 кв. саж. землі у Черкаському повіті 188 рублів і одного 
коня, що й було зроблено 4 липня 1918 року (коня передано Черкаському загону 
державної варти)99/.

Таким чином, можна вважати, що монастир приймав участь і в своїй охороні через 
державну варту. Але цього, як виявилось, було недостатньо. Така думка підкріплюється 
фактом прохання настоятеля Жаботинського монастиря о. Іоаникія до отамана охорони 
Жаботинської волості від 24 грудня 1918 року про виділення обителі двох гвинтівок і 
набоїв до них. В зверненні ігумен зазначав, що монастирю вистачить і своїх хлопців, 
котрих “багацько”, і які вже воювали на фронті і із 6 чоловік вже утворено загін охорони. 
При цьому о. Іоаникій дякував за можливість надіслати з Черкас 10-ть козаків, але 
ліпше допомогли б зброєю “для ночной охраны монастыря”. На таке звернення було 
отримано відмову1007. В більш тяжкому становищі опинилися черниці Мотронинського 
монастиря, які 9 вересня 1919 року звернулися до єпархії з воланням про допомогу, а 
звідти 18 вересня було відправлено листа (№2689) на ім’я київського губернатора з 
проханням про надання захисту цій обителі, “с начала революции и до последнего 
времени подвергающейся систематическому разграблению со стороны и местного
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крестьянства, и различных неизвестных лиц. Настоятельница игумения Мелитина со 
священником должна была запечатать церкви и оставить монастырь в виду постоянных 
нападений на него вооруженных людей и опасности для жизни насельниц обители. 
Весь урожай с поля, огорода и сада крестьяне с. Мельник не дали снять монастырю, 
а всю землю поделили между собою для будущих посевов. Монастырь доведен, таким 
образом, до полного разорения и обнищания” І01/. В листі висловлюється сподівання 
“об оказании возможного содействия сохранению существования и защиты законных 
интересов Мотронинского монастыря” через надання озброєнної охорони і повернення 
вилученого нерухомого майна,02/.

Актуальною проблемою у цей час і у такій ситуації для монастирів були безробіття 
і виплати заробітньої платні найманим робітникам, особливо в сільськогосподарському 
виробництві. Про це свідчать події, що сталися у червні 1917 року, коли мешканці 
села Чубівки вимагали у жаботинських ченців роботу з підвищеною платнею, а у разі 
відмови погрожували насильництвом монастирю (див. док. №2). Цей конфлікт тоді 
був вирішений волосним продовольчим комітетом на користь монастиря, постановою 
наголошувалося: “Предписать Чуковскому сельскому голове немедленно прекратить 
самоуправство и предложить жителям д. Чубовки не вмешиваться в дела монастыря 
и не требовать от монастыря работ, когда монастырь не имеет надобности в рабочих” 1037.

1919-й. Це перший рік початку остаточного закріплення на Черкащині Радянської 
влади, її рад і ревкомів, незважаючи на тимчасове їх усунення (= вигнання, знищення) 
петлюрівськими, григор’євськими, махновськими, денікінськими й ін. військовими 
загонами і збройними формуваннями1047.

Встановлення Радянської влади на Україні супроводжувалося не тільки прийняттям 
на державному рівні відповідних декретів, законів і законодавчих актів, але й 
одночасним відпрацюванням механізму їх впровадження, спираючись і на 
насильницькі методи і дії, застосовуючи збройну силу. При цьому, на переконливу 
думку автора, були наймаксимальніше використані помилки і вади -  саме так! -  
попередніх державних утворень -  Української Народної Республіки (за доби 
Центральної Ради і Директорії) і Української держави (за гетьманату), особливо вагання 
і нерішучість (сумніви, хитання) “соціалістичних” реформаторів, коли наявним був 
розрив між прийнятими рішеннями у Центрі (Києві) і їх практичним виконанням на 
місцях. Треба віддати належне більшовикам (і їх ідеології), що у своїх діях вони майже 
завжди були послідовними і у своєму відношенні до власності і у своєму войовничому 
атеїзмові1057. Природно, мали місце і періоди тактичної гнучкості при збереженні 
стратегічної мети -  диктатури пролетаріату. Також треба пам’ятати і про майже 
стовідсоткове використання більшовиками на свою користь тяжкого становища на 
Україні, яке ще посилювалося німецькою, англо-французькою і польською 
інтервенцією, а також атаманщиною і відвертим бандитизмом.

У перші роки встановлення Радянської влади на Україні були прийняті базові 
декрети і закони УСРР*, відповідні документи наркоматів республіки, що 
безпосередньо або в тій чи іншій мірі мали відношення до Церкви, в тому числі і до 
конкретного функціонування монастирів1067. Такі документи, а також безліч обіжників 
й інструкцій як додатки і роз’яснення до них, базувалися на підтримці з боку ревкомів, 
рад і виконкомів місцевих -  губернського, повітового і волосного — рівнів, наприклад:

*У січні 1919 р. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України прийняв акт про перейменування 
Української Народної Республіки в Українську Соціалістичну Радянську Республіку (УСРР), така назва 
проіснувала до 1936 року (Л.Л. Потарикіна. Ревкоми України в 1918-1920 рр.— К., 1957. — С. 35.).
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ЗО січня 1919 року. В повідомленні військового комітету Київщини про скинення 
Директорії і відновлення радянської влади також говорилось, що “вся 
помещичья, кулацкая, монастырская и церковная земля переходит в 
распоряжение Советов крестьянских депутатов” 1077.
3-4 березня 1919 року. В рішенні наради Чигиринської земельноїуправи йшлося 
і про негайну передачу церковних і монастирських земель окремим селам і 
селищам, що й було затверджене Чигиринським повітревкомом 10 березня1087. 
7 квітня 1919 року. В резолюції 1-го Чигиринського повітового з’їзду Рад по 
земельному питанню також йшлося і про негайну передачу економічних, 
церковних і монастирських земель комітетам бідноти для розподілення поміж 
нужденими1097.
21 травня 1919 року. В резолюцію Другої Всеукраїнської наради губернських 
земельних відділів про колективізацію сільського господарства внесено і питання 
про комуни, що створені насельниками монастирів1107.
4 липня 1919 року. В резолюції ІІ-го Чигиринського повітового з’їзду Рад йшлося 
також і про відібрання і розподілення церковної і монастирської землі, “крім 
садибної, яку поки що не чіпати”1117.

На підставі наведеного документарія в перші роки Радянської влади, в основному, 
було сформовано і запроваджено правове поле, що стосувалось відношення держави 
до Церкви, і воно повністю ототожнювалося з базовими засадами партійної 
(більшовицької) політики у цій сфері.

Згідно з цими документами у монастирів, як і у всієї Церкви, вилучалося без викупу 
усе рухоме і нерухоме майно: земля, ліси, води, сільськогосподарський і промисловий 
реманент (“живий і мертвий інвентар”), богослужбове і церковне начиння, бібліотеки, 
будівлі і храми, -  все це оголошувалося народним надбанням і передавалося у 
завідування і розпорядження місцевим радам і їх виконкомам, деяким Народним 
комісаріатам (і їх підрозділам), наприклад, Наркомзему, Наркомвоєну, Наркомосвіті, 
Наркомсоцзабу, а також місцевим комунам і радянським господарствам. До місцевих 
органів влади релігійні установи мали обов’язково передавати усі печатки, штампи, 
бланки, “що вказували на їх колишній офіційний статус”, з забороною їх подальшого 
використання, повністю скасовувались пільги і законоположення царського і 
тимчасових “буржуазних” урядів щодо духовенства, яке позбавлялося прав юридичної 
особи і громадянських виборчих прав з усіма наслідками, що з цього випливають1127. 
При церквах і монастирях, там де було бажання віруючого населення, мали 
утворюватися релігійні громади в кількості не менш ніж 20-ти осіб (“двадцятки”), які 
укладали з державою договір на право користування храмами і богослужбовим майном, 
при цьому релігійною громадою приймався типовий детально регламентований статут 
і обов’язкова її реєстрація в місцевому виконкомі з поданням описів релігійно- 
ризничого майна і кількісного складу членів, з вивішуванням на стінах храмів 
інвентарних описів усіх речей, “призначених для богослужіння і обрядів” 113/. 
Особливо треба враховувати, що релігійні громади не мали права володіти власністю. 
Керівництво “релігійним життям” і нагляд за ним покладалися на Народний комісаріят 
юстиції і його установи в губерніях і повітах -  губ’юсти і повіт’юсти, при яких 
утворювалися “особые секции по ликвидации имуществ религиозных установлений” 
(підліквідділи або “столи”), а за обіжником Нарком’юсту за №148/10 від 18 серпня 
1921 року-замість них -  ліквідаційні комісії (“ліквідкоми”) із своїм штатом1147.

Підсумковуючи вищенаведене, можна констатувати, що переставали існувати старі, 
в традиційно-звичаєвому розумінні, православні обителі, а мали -  поки ще не
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ліквідовані -  утворитися нові “монастирські” релігійні громади, а деякі і у вигляді комун 
чи артілей з досить жорсткою юридичною схемою і формою функціонування. При 
чому, незважаючи на заборону “монахам і духовним служителям церкви і релігійних 
культів”, як позбавлених виборчих прав, бути членами землеробської (трудової*) артілі, 
монастирські насельники (“монашествующие лица”) могли створювати комуни або 
артілі за дозволом повітових земельних відділів “у кожному окремому випадку в 
залежності від місцевих або політичних міркувань” ,І5/. Досить показовим, як 
квінтесенція, у цьому детально регламентованому щодо відношення до церкви 
правовому полі, стали: обіжник Нарком’юсту УСРР за № 2980 від 
ЗО листопаду 1921 року116/і наказ Київського губернського виконкому до усіх повітових 
і волосних виконкомів за №455 від 21 листопада 1922 року1177, де було сфокусовано 
весь механізм законодавчого, щ епа рівні Нарком’юсту, запровадження державного 
відношення до проблеми функціонування (існування взагалі) монастирів.

Проте така ідеальна правова база ЗНИЩЕННЯ монастирів зазнала на Черкащині 
певного буксування із-за об’єктивних причин і її виконання було трохи розтягнуте у 
часі. Як вже зазначалось вище, перешкодою впровадження законів УСРР на Черкащині 
стали постійні воєнні дії впродовж 1919-1920 рр. Наявність великої кількості 
протиборчих сторін, зміна деякими з них політичного “забарвлення” і союзників, 
застосування окремими збройними угрупованнями принципу “всі проти всіх”, а також 
постійні військові постої, примусові реквізиції і мобілізації тощо -  все це надавало 
вже досить тяжкій ситуації ще більш кровавого і жорстокого характеру. Неодноразові 
зміни влади, особливо з різними програмами і поглядами на соціально-економічний і 
політичний устрій, приводили до заборони і скасування вже введених законів. 
Особливо помітним і відчутним таке було при замінах радянських установ на 
денікінські (іноді + так звані “петлюрівські”) або польські адміністрації, при яких 
запроваджувалося знов насильницьке введення вже скасованої і перерозподіленої 
приватної власності (в першу чергу, земельної*) й інше, відмінне від більшовицького, 
ідеологічне і державне ставлення до Церкви1187.

Крім постійних військових дій на терені Черкащини (до них мають додаватися і 
дуже поширений кримінальний бандитизм і продовження повстанського руху), у цей 
час продовжувалися, подібно до 1917-1918 рр., пограбування, розорення і нищення 
колишніх поміщицьких маєтків і економій (Софіївської, Ковалихівської, 
Сердюківської, Березняківської й ін.), заводів, наприклад, Матусівського і Лебедин- 
ського цукрових, де зберегалися ще великі запаси збіжжя, цукру, реманенту, горілки 
тощо. Йшов нищивний вируб казенних і приватних лісів у Звенигородському, Черкась
кому і Чигиринському повітах (наприклад, в Мотронинському лісі). В такій “експро
пріації*” брали участь не тільки окремі громадяни, але й цілі ватаги, сільські громади, 
а при великій насиченості зброєю цього регіону можна лише уявити як проходили такі 
напади. І органи Радянської влади і денікінської (іноді “петлюрівської*”) адміністрації 
майже однаково негативно ставилися до такої анархії, застосовуючи жорстких заходів1197.

Примусові реквізиції проводили майже усі частини і підрозділи радянських, 
петлюрівських, денікінських і “невідомих” військ (наприклад, в економіях Терещенків, 
Раєвських й інш.), які таким чином і у такий спосіб самозабезпечували себе хлібом, 
кіньми, худобою, майном (а козаки 1-го Чигиринського полку вилучали це і для своїх 
родин)120/. Як приклад, що досить точно ілюструє тодішнє становище, заслуговує на 
увагу інформація із звіту Чигиринського ревкому від 17 червня 1919 року про 
пограбування тамтешнім населенням і “переходящими” військами усіх економій в 
Златопільській і Телепинській волостях, де сказано: “...так что в экономиях не только 
хлеба не осталось, но даже разграблен скот и сельскохозяйственный инвентарь.
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Население страшно озлоблено против должностных лиц и выехать на место в экономии 
для проверки что именно разграблено, без вооруженной силы невозможно, нужно 
рисковать жизнью. Агент Кононенко был очевидцем, как население вело скот из 
экономий, и на замечание, что грабить нельзя, так как имущество экономии состовляет 
общее достояние, ответили, что теперь такое время, кто захватит -  того и будет”, до 
цього додавалось, що відчувається і нестача хліба, якого вивозять до Росії 
“мешочники” 1217. І обов’язково треба згадати про те, що ще зимою 1919 року на 
Чигиринщині максимально скоротилася чисельність свійської худоби із-за відсутності 
кормів і різних хвороб, особливо “чесотки” 122/, а на Корсунщині “население с. Петрушек 
голодает за отсутствием хлебопродуктов”, врожай 1918 року “выбит градом”І23/. Все 
перелічене призводило до зубожіння населення. Також великою бідою ставали насилля, 
терор проти мирної людності, в тому числі і єврейські погроми, що тоді, на жаль, 
було непоодиноким явищем на Черкащині1147̂

Наведена загальна без перебільшень негативна соціально-економічна і політична 
ситуація на Черкащині у 1919-1920 рр. посилювалася голодом, перенаселенням міст 
і містечок із-за біженців, епідеміями (наприклад, у Черкасах-холери), зростаючими 
кримінальними показниками... І постійне перебування монастирів Черкащини після 
1917 року спочатку у зоні “прифронтової*” і “фронтової*” смути, а потім -  в 1919- 
1920 роках -  “театру воєнних дій”, з урахуванням впливу усіх вищезазначених 
факторів, негативно позначалось на їх життєдіяльності. Документи фіксують, що 
обителі зазнавали розбійних нападів і пограбувань з застосуванням насилля дЪ 
монастирських насельників. Наприклад, у лютому місяці 1919 року, 4-го і 5-го числа 
відповідно, невідомими злочинцями скоєно напади наМедведівський Миколаївський 
і Мотронинський Троїцький монастирі, в першому взяли тільки особисті речі і гроші, 
а от мотронинських черниць було пограбовано добре: в них вилучено “жита 5 пудів, 
солі 5 пудів, борошна житнього і пшеничного 15 пудів, пшениці ЗО пудів, гречаної 
крупи 5 пудів, пшона 11 пудів” і чимало реманенту й ін .125/, а в березні того ж року 
їх пограбовано удруге -  викрадено двох коней і лошаІ26/. Подібні напади мали місце 
і в Мошногірському монастирі у 1920 році, при цьому було вбито ігумена Макарія1277, а 
про бандитські насилля і погрози у 1919 році згадував і монастирський скарбник 
о. Досифей1287. І лебединські монашки, очевидно, побоюючись розорення свого 
майна, за дозволом Чигиринського повітвиконкому, наймали вартівника для охорони 
монастирського хутору1297. Аналогічні грабіжи озброєними злочинцями сталися і в 
Жаботинському монастирі1307. А 10 (23) липня 1919 року на ім’я військового 
коменданта м. Умані була подана заява від “залишених в живих” монахів 
Кочержинської обителі про вбивство в їхньому монастирі двох священнослужителів 
якимось військовим загоном1317. Про неодноразові бандитські напади, розор і нищен
ня монастирського майна згадує о. Іоаникій у своєму звіті 1921 року (див. док. №21). 
Але і в подальшому, в 1920-х роках, монастирі стають об’єктами кримінальних 
нападів і пограбувань, ось деякі відомості з повідомлень карного розшуку: 13/ХІІ- 
1923 р. пограбований Мотронинський монастир, поранено черницю1327, 24/1-1924 р. 
озброєна банда здійснила напад на Лебединську обитель, одна монашка поранена1337, 
2/1Х-І924 р. напад озброєних злочинців на М ош ногірський м онастир1347, 
2/ІІ1-1929 р. пограбовано монашок Лебединської обителі1357. Типовими стали напади 
і пограбування церков, синагог, костелів, молитовних будинків1367.

Не уникнули монастирі і наслідків воєних розбірок між різними військовими 
підрозділами різнокольорової орієнтації1377. При таких конфліктах страждали не 
тільки насельники обителей, а й монастирські будівлі і майно, худоба, помітно 
зменшувалися від військових постоїв монастирські запаси збіжжя, сіна, різного
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продовольства. Цікаво, що деякі такі реквізиції гарантувались паперовими, на 
маленьких клаптиках, зобов’язаннями, наприклад, представників штабів Київської 
збірної дивізії і 3-ї Пішої дивізії, 62-го Вязниковського стрілецького полку, 15-го 
повстанського Липовецького куреня, Мазепинського полку, 1-го Холодноярського 
пішого полку, загону “батька Махна” й ін.,38/ Як приклад, наводиться документ, що 
був підготовлений настоятелем Ж аботинського монастиря о. Іоаникієм до 
благочинного у лютому 1920 року: “Доношу, что 1-5 февраля с.г. по ст.ст. прохо
дящими Украинскими войсками реквизировано во вверенном мне монастыре 
нижеследующее количество скоту и зерна: 3 пары волов рабочих, 3 быка, 3 коровы 
и 3 телят, всего 15 штук скота, 2 лошади, и 200 пудов овса. Кроме того взято 6,5 пуд. 
соли, порожние мешки, 4 десятка спичек и разную мелочь. На восемь штук скота 
выдана квитанция Комиссией Штабу 3-ї пішої дівізії (так в оригіналі -  Ю.М.), а на 
5 шт. скота и 104 пуда овса квитанция 15-го повстанческого Липовецького куріня”1397.

Постійні вилучення в Жаботинському монастирі, як і в інших обителях регіону, 
продовольства, майна, особистих речей ченців (черниць) і послушників (послуш
ниць), обшуки і арешти монастирських насельників практикувалися у1919-1921 рр. 
не тільки військовими і козачими загонами, а й місцевою радянською владою і 
міліцією1407.

Треба сказати, що монастирі -  Мотронинський, Медведівський, Жаботинський, 
Лебединський, що мали розташування у Холодному Яру і в прилеглих до нього 
місцевостях, функціонували ще і у 1923 році в режимі надзвичайного воєнного стану, 
який спеціально був запроваджений губерніальною владою на Чигиринщині1417. Ці 
обителі відвідувалися як повстанськими загонами, просто бандитськими озброєн- 
ними формуваннями, так і контролювалися дислокованими тут радянськими 
військовими підрозділами, зокрема частинами відомої 25-ї стрілецької дивізії, що 
неодноразово фіксується у таємних зведеннях про боротьбу з бандитизмом у цьому 
регіоні1427.

Постійний розподіл і перерозподіл землі, що почався з березня 1917 року і 
якнаймаксимальніше впливав на жорстке розшарування українського суспільства, з 
непримиренним іноді протистоянням сторін, мав закінчитись з початком остаточного 
встановлення Радянської влади на Україні, зокрема на Черкащині. Майже усе наявне 
“неконституційне” (за Конституцією УСРР 1919 року і відповідними декретами і 
законами республіки) поміщицьке, церковне монастирське й інше земельне володіння 
було вилучене або вилучалося1437. Відчужена земля переходила через земвідділи до 
сільськогосподарських артілей і комун, фабрик і заводів, “в розпорядженні яких 
були великі земельні ділянки” 144/, а також розподілялась “на началах временного 
уравнительного пользования между безземельными и малоземельными” 145/. І чим 
більша була потреба населення в землі, тим скоріше, іноді в першу чергу, разом з 
поміщицькою і “куркульською” вилучалася і розподілялася між селянами(або 
селянськими родинами) церковна1467 і монастирська власність із всім майном, що 
там знаходилось. А маючи на увазі, що на Київщині на 100 десятин придатної землі 
нараховувалось 150 селян-хлібосіїв -  а це найбільший кількісний показник серед 
українських губерній1477, і в цій же Київській губернії -  за статистикою 1901 року -  
1 млн 326 тис. осіб не мали змоги прикласти рук у сільському господарстві (тобто 
був великий резерв безробітних, незважаючи на його скорочення у наступні воєні і 
революційні часи) 148/, то цей регіон, зокрема Черкаський, Чигиринський, 
Звенигородський, Богуславський повіти (варто сюди додати і Уманський, де 
функціонували три монастирські осередки), стають першочерговими об’єктами
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максимально-можливого примусового перерозподілу земельної власності, особливо 
“нетрудових господарств”. Монастирям Черкащини належало приблизно 3700 де
сятин орних, сінокісних, лісових, “водних” і непридатних земель, з яких “народом” 
і “державою” відчужена переважна кількість придатних ґрунтів*. У монастирів 
залишилась досить незначна частка колишньої власності, в тому числі -  поки -  під 
садибами і храмами. І це-майже на 1600-1700 осіб, що перебували на монастирських 
теренах на початку 1920-х рр. З наявних точних цифр 1921 року по 6-х правобережних 
монастирях Черкащини відомо, що з загальної кількості у 2166 десятин різної землі, 
їм владою залишено лише 63 десятини на 381 насельника1497. Тобто на одну людину 
мало виділятися приблизно по 0,16 десятини придатно-непридатної землі, що було 
набагато менше, ніж тодішня мінімальна норма у 0,4-0,5 десятини, за якої 
розподілялась земля поміж без- і малоземельними селянами на Черкащині. При цьому 
потрібно зазначити, що серед монастирських насельників переважна більшість була 
походженням із бідних селянських родин! Очевидна дискримінація громадян за 
релігійною ознакою мала місце як факт, незважаючи на їх конституційні права.

Ця вилучена .земля, іноді разом із розташованим на ній майном -  цегельнями, 
кузнями, млинами, пасіками й ін. переходили у власність держави і її окремих 
громадян, в тому числі: до найближчих волосних земельних відділів з подальшим 
розподіленням поміж бідних громадян, наприклад, володіння Мошногірського 
чоловічого монастиря хутір “Лю терівка” 1507 або монастирська діляночка у 
м. Чигирині1517, до колективних господарств і виробничих колективів, інвалідних 
містечок, напр., угіддя і садиби Корсунського1527 і Змагайлівського1537 монастирів, до 
заводів1547, під трудові школи і дитячі притулки1557 та ін. Треба також згадати і про 
“незаконні” вилучення безпосередньо сільськими громадами без оплати місцевій 
владі1567, точилися спори і за монастирські сади і виноградники. Очевидно, в більшості 
випадків припинялися орендні відносини між місцевою владою і монастирями, і не 
на користь останніх (наприклад, Жаботинське подвір’я у м. Черкасах)157/.

До 1922 року на теренах майже усіх монастирів Черкащини згідно чинного 
законодавства були утворені релігійні громади1587, а в деяких обителях почали також 
функціонувати і сільськогосподарські артілі або трудові комуни, які складалися із 
монастирських насельників, монастирських робітників і служниць й ін., що перебували 
на цих територіях. Наприклад, сільськогосподарська артіль “Труд” (складалась із черниць 
Черкаського Покровського старообрядницького жіночого монастиря)159/. Трудове 
Братство Жаботинського монастиря1607, сільськогосподарська комуна Мошногірського 
монастиря1617, подібні колективи були утворені з черниць і послушниць Золотоніського 
і Лукашівського жіночих монастирів1627. В їх розпорядженні малися земля і реманент, 
що ще залишилися після усіх експропріацій, в тому числі і млини -  паровий в 
Жаботинській і вітряк з пасікою в Медведівській обителях1637.

*Поки що не виявлено відомостей про наявну і вилучену після 1917 року землю в Лукашівському 
монастирі, а також відсутня конкретна інформація про кількість відчужених владою ґрунтів в 
Золотоніській, Кочержинській, Тальянській і Уманській обителях. Але за аналогією з такими діями, 
тобто насильницького вилучення землі, по відношенню до позаштатних монастирів Черкащини (і до 
штатного класного Лебединського жіночого) можна вважати, що і тут сталося майже повне позбавлення 
чернецтва його власності. Усі наведені цифри на той час мали тенденцію до постійних змінень, особливо 
таке стосувалося кількості монастирського населення — це був дуже динамічний фактор у 1918-1921 рр. 
Зважаючи на це, автор (Ю .М .) наводив мінімальні загальні показники як по кількості земельної 
власності, так і по чисельності монастирських насельників. Крім того, бракує диференційованих даних 
про конкретні цифри відчуженої (реквізованої) монастирської земельної власності, зокрема за доби 
ЦР, Гетьманату, Директорії і Радянської влади.
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Все це, в якійсь мірі, мало нагодувати всіх, хто перебував на монастирській території, 
але зробити таке було майже неможливо тому, що крім самих ченців і черниць, 
послушників і послушниць, монастирських робітників і служниць разом з їх родинами, 
обителі за роки воєнних нещасть і соціальних негараздів поповнились монахами і 
монашками з інших розорених або закритих монастирів1647, військовополоненими1657, 
сиротами, каліками, хворими, мирянами, що були зігнані з своєї землі разом із сім’ями 
і баг. ін. До того ж монастирі несли і дуже тяжкий податковий тягар: спочатку 
продрозверстку, потім -  продподаток, громадянські податки1667, а також різні державні 
примусові вилучення. У 1919 році монахи залучалися і до тилових робіт1677.

Щоб хоч якось проілюструвати частину таких “видатків” монастирів, нижче 
наводиться неповний перелік фактів лише за 1920 рік по Жаботинському монастирю, 
при цьому автор впевнений, що коли Ъ збереглися документи і по іншим обителям 
Черкащини, то загальна картина була б такою ж самою. Треба зауважити, що прибутки 
монастирів у цей час наближались до нуля, мова йшла вже про виживання.

21 /V : 
23/VI: 
ЗО/VI: 

з 1/VII 
по 1/VIII: 

13/V1I: 
25/VII: 
7/VII: 
1/VIII: 
5/ІХ:

42 пуди ячменю для 20 кавполку X радянської армії.
105 пудів жита і 110 пудів пшениці до райхарчопрому.
ЗО пудів пшениці взято волвиконкомом.

450 пудів (зернових -  ?) як продовольча розкладка.
17 пудів борошна із мірчука для волкомнезаму і міліції.
20 пудів пшениці для службовців волвиконкому.
25 пудів пшениці для Жаботинської міліції.
30 пудів пшениці невідомо для кого.
141 пуд жита і пшениці взято холодноярськими повстанцями.

Із всього цього монастирю офіційно залишено “для нужд” тільки 17 пудів збіжжя1687.
Реквізиційні вилучення запасів продовольства вже у лютому 1921 року змусило 

керівництво Жаботинської обителі звернутися до Лубенецької сільської громади з 
таким листом: “Братство Жаботинского монастиря покорнейше просит Луб. [енецкое] 
Об. [щество] дать сему монастырю 5 дес. пахатной земли как крайнє необходимой 
для поддержания обездоленных калек и потерявших трудоспособность стариков, 
которых (в числе 130 душ братии) проживает при монастыре около 100 душ. Надеюсь, 
что Общество не откажет из количества 120 дес. (раніше відібраних “народом” -  Ю.М.) 
уделить просимых только 5 дес., ибо каждый здравомыслящий человек не позволит 
пускать по миру калеку заниматься попрошайничеством насущного хлеба”1697. 
Очевидно, таке звернення мало позитивне вирішення, тому що вже у листопаді 
1921 року Лубенецька податкова комісія вимагає з жаботинських ченців в рахунок 
податку з 5 десятин землі відвезти на ссипний пункт до Олександрівки 11 пудів 
10 фунтів пшениці (+ продподаток за 1920 рік у вигляді 12 пудів 20 фунтів збіжжя)170/. 
Але вже таких виплат Жаботинська обитель зробити не мала змоги, так як все було 
забране у 1920 році. На таке повідомлення монастиря з с. Лубенець 22 грудня 
1921 року сповістили про “відсрочку” платежів, “дабы не представить Вас как 
неплательщика продревтрибуналу”1717. Така ситуація в монастирі була викладена в 
листі братії до єпископа Черкаського Миколи у липні 1922 року, де, зокрема, сказано: 
“...монастырь сейчас находится в самом скудном состоянии, как в денежном отно
шении, так и в продовольственном. Землю мы обсеменяли в самом малом количестве 
и собранным с нее урожаем нельзя будет прокормиться и местной братии, кроме того 
нужно еще уплотить продналог на землю, само собой и за мельницу, которая еще не
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работала ни одного дня при новом урожае, а ведь помолналог не выплаченный еще за 
прошлый 1921 г. Бог знает, доведется ли нам владеть мельницей, т.к. ее уже запечатали 
и если мы не заключим договора до августа месяца, то мельницей будут владеть другие 
хозяева. Мы думаем, что Вам самим известно, что и теперешние налоги выплатить 
невозможно. На будущий год едва ли придеться нам владеть землей, т.к. сейчас нам 
пахать запрещают и мы сейчас остались без 1 дес. земли, да и урожай то наш взят на 
учет, половину которого думают у нас отобрать. Мы сейчас прилагаем все усилия для 
того, чтобы нам получить хотя малое количество земли, но нам иначе не дают, разве 
только организуем коллектив, а иначе с нами власти и считаться не хотят. Из выше 
изложенного Вам ясно видно в каком положении сейчас находится монастырь, так 
что, пожалуй, самому монастырю без Подворья едва ли хватит продовольствия до 
Рождества”1727. Вірогідно, такий стан був типовим для всіх монастирів Черкащини, і 
не дивує, що “ввиду тяжелого положения” ! продовольчого кризису з обителей почали 
бігти монахи “у відпустку”, як позначалося у документах1737.

Окреме питання постає про цільові вилучення цінностей, коштовного релігійного 
майна і церковного начиння. Ще у 1919 році декретом радянського уряду усі золоті і 
срібні монети мали бути передані до державної скарбниці. Такі дії не обминули 
монастирів і церков. Наприклад, у конфедиційному зверненні голови Золотоніського 
повітового виконкому Ємця до голів волвиконкомів у 1919 році мова йшла про 
вилучення з церковних і монастирських сум золотої і срібної монети з обов’язковим 
актовим оформленням наявних речей і розпискою про їх одержання і подальшого 
повернення за такі цінності еквіваленту в паперових грошах1747. Фактів про такі 
реквізиції на правобережній Черкащині поки не виявлено.

Особливо відчутним ударом для Церкви стало вилучення церковних і 
монастирських цінностей за постановою ВУЦВК від 8 березня 1922 року у зв’язку з 
голодомором в Росії, на Північному Кавказі і Україні (зокрема на Поволжі і Південій 
Україні), що почався з весни 1921 року1757. Згідно з цією постановою і відповідних 
інструкцій на місцях детально описувалося майно церков і монастирів, а більш-менш 
коштовні речі вилучалися1767.

В Золотоніському повіті на листопад 1922 року було зібрано церковних цінностей: 
“серебра -  27 пудов 23 ф[унта] 4 золотника, золота -  23 золотника 28 долей, жемчуга-  
8 зол. 20 лот. и алмазов -  12 золотников”1777. При цьому зазначалось, що “при из’ятии 
ценностей надо отметить, что Волисполкомы, а в особенности сельсоветы к из’ятию 
относились халатно, и попы скрыли массу ценностей, за что до 40 дел передано 
Трибуналу, а по остальным выясняется. Замечалось даже, что попы брали голпайки и 
давали как сем[енную] ссуду, и бедняк должен был по урожае отдать за пуд два пуда 
попу” 178/. Можна вважати, що серед цих коштовностей були і монастирські: автор виявив 
лише документ про реквізовані в Золотоніському Красногірському монастирі “мідні 
ручні хрести”1797, але є впевненість і про можливість експропріювання й інших 
монастирських цінностей. Наприклад, автор вважає, що саме таке примусове вилучення 
монастирських коштовностей примусило керівництво Чигиринського Троїцького 
жіночого монастиря сховати наявні цінности: ковдри, вироби із шовку, золота, перлини 
й ін. Ці речі у 1920-х роках були знайдені членами сільськогосподарської артілі 
ім. ХІІ-го Округового з’їзду Рад Шевченковщини і передані ДПУ, а за скарб, що був 
схований “чорнорясною контрреволюцією”, цей бідняцький колектив просив у товариша 
Петровського допомогти машинами і якимось реманентом1807.

В зв’язку з голодомором, крім інших податків, було введено так званий “голналог”. 
У 1922 році його було зібрано по Золотоніському повіту в кількості 16 691 пудів 
37 фунтів збіжжя1817. Не уникнули таких зборів і монастирі, наприклад, Золотоніська
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Красногірська обитель дорівнювалася до “нетрудового елементу” і чернйці 
оподатковувались на користь голодуючих по 5 фунтів збіжжя з їдця щомісяця. Частина 
цього продовольства передавалася дітям з Поволжя, які були поселені в цієї обителі, 
а решта -  до Радянського фонду захисту дітей (“Союзадету”) ,82/. До речі, у січні 
1922, року домова Іоанно-Богословська церква колишнього монастирського училища 
передавалась для проживання персоналу, що обслуговував дитячий будинок1837. Також 
монастирі переводили щомісяця весь церковний тарілочний збір на користь 
голодуючих, починаючи з другої половини 1921 року (це інформація по правобережних 
монастирях Черкащини за 1921-1922 рр.)184/.

На які кошти і як жили монастирі Черкащини у 1919-1922 роках?* За прибутково- 
видатковими книгами Жаботинського монастиря і його подвір’я у м. Черкасах за 1919, 
1920 і 1922 роки (записи яких, в принципі, відображають майже повну картину 
економіко-фінансового функціонування обителі і, за аналогією і подібністю, мають 
бути типовими для правобережних монастирів Черкащини) 1857 можна простежити вже 
не повільне, як раніше, обмеження у життєдіяльності обителі, а обвальний занепад 
монастирського господарства з одночасним максимальним скороченням (вимертям?) 
традиційно-звичаєвих функцій монастиря як специфічної релігійно-культової одиниці.

Є сенс почати з кінця, тобто з 1922 року, коли інфляційні процеси були 
наймаксимально помітні і відчутні, що позначалося на купівельних цінах і 
неспроможності монастиря забезпечувати себе навіть найнеобхіднішим, а те що 
обитель придбала, навряд чи цього було достатньо для всіх насельциків. Прикладом 
до сказаного мають бути складені автором дві таблиці: таблиця №2 -  прибутки і видатки 
Жаботинського монастиря за 1922 рік, де видаткова частина помітно привалює1867,

Таблиця №2.

1922 р.: місяць ПРИБУТКИ ВИДАТКИ

лютий** 888 500 300 000
березень 292 000 не було
квітень 2 354 000 3 300 000
травень 3 578 500 3 630 000
червень 2 293 000 4 250 000
липень 10 827 000 10 625 000
серпень 27 202 000 31 500 000
вересень 15 505 000 42 000 000
жовтень 267 435 000 264 200 000
листопад 56 420 000 59 875 000
+ залишок від 1921 року 425 095

Загалом за рік: 387 220 095 рублів 419 680 000 рублІЕ

* Вказані роки, на думку автора, — це не тільки перший етап у співіснуванні Радянської влади і монастирів 
Черкащини, але й і початок “м’якого” їх знищення. В життєдіяльності обителей у цей час існувала 
певна конфліктна подвійність: з одного боку, правове поле УСРР, з іншого -  ще помітний інерційний 
рух у функціонуванні монастирів, що залишився з попередніх часів як у правовому, так і в традиційно- 
звичаєвих аспектах. Також переважне значення мало і те, що на цьому етапові монастирями “опікувався” 
Мін’юст з формальним застосуванням і запровадженням чинної законодавчої бази, — і все це змінюється 
з 1922 року, коли нагляд за Церквою був переданий до НКВС (про це нижче).
** за січень місяць відомості відсутні.
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і для порівняння таблиця №3, де вказані щомісячні роздрібні ціни (впадає в очі 
гіперінфляція) на придбані ченцями товари; оптових закупівель монастир вже не робив.

В грудні місяці розрахунки, очевидно, велись за цінами відповідно до запровадженої 
грошової реформи: прибуток -  61 358 рублів, видаток -  1900 рублів1877. Очевидно, 
позитивне сальдо за грудень повинно було зрівняти (в перерахунку на нові ціни) 
прибутково-видатковий баланс за весь рік.

За весь 1922 рік Жаботинським монастирем було лише придбано: 2 пуди 12 фунтів 
гасу, 18 пудів солі (в тому числі і 4 пуди озерної), 10 фунтів смоли звичайної і 1 фунт- 
шевської, 45,5 фунтів “обручного” заліза, 3 десятка сірників, 13,5 фунти воску, 1 фунт 
залізних “штихтов”, 10 фунтів топленого масла, 20 фунтів свіжої риби, 1/4 фунту 
ладану, 3 куб. сажні дров, 2 напилки, 2 мішка вугілля1887. Очевидно, мали місце і факти 
купівлі-продажу, що не заносилися до прибутково-видаткових документів. В порівнянні 
навіть з 1919-1920 роками в наведеному переліку вже відсутні чай, цукор, олія, збіжжя, 
борошно, вино, оселедці, мило, канцтовари, взуття і одяг для монастирських 
насельників, цвяхи, свічки, запчастини для машини, сільськогосподарський реманент 
і садовий інструмент, худоба, скло, нитки і багато іншого і в чималій кількості, а те, 
що купувалось у 1922 році, у згаданий час (1919-1920рр.) перелічується в значно 
більших обсягах. Треба до цього додати і відсутність вже видатків на цільовий найм, 
як в попередні роки, “строкових” робітників*.

Складовою розходів монастиря на 1922 рік також були: 7 млн. фальшивих рублів, 
5 млн. рублів на охорону для Чубівської сільської ради, 3,5 млн. рублів на ліки для 
корови і оплату ветеринару, 6 млн. рублів на висвячення ієромонаха Митрофана в 
ігумена і нагородження ієромонаха Кипріана набедренником, 5 млн. рублів на поїздку 
єпископа Миколи до Києва, 7,2 млн. рублів на цільовий податок і 5 млн. рублів на 
продовольчий податок. Показовими є ціни і їх коливання у 1922 році, що наводяться в 
таблиці №3.

'%к* / / ,  ......

* Для порівняння з 1916 роком див. док. №1.
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Доход 1922 року складався з:
продажу свічок,
“кошелькових” і 
записових молитовних сум, 
проскомедійних, 
продажу просфор,
надходжень з монастирського готелю, 
церковно-економічних сум з подвір’я, 
добровільних пожертв, 
платні за служби ієромонахів в парафіях1897.

Треба зазначити, що такі щомісячні обов’язкові грошові надходження у попередні 
роки (і особливо до 1917 року), у 1922 році стали неперіодичними і незначними, а 
деякі -  з готелю і подвір’я -  поодинокими. Скрутне становище монастиря, очевидно, 
примусило ченців продати одну корову за 160 млн рублів (у жовтні), а іншу -  в грудні -  
за 20 тис. нових рублів, а також в цьому ж місяці і 10 пудів “кроильного” заліза за 
13 200 руб., 13 пуців пшеничною борошна за 11 700 руб., 17,2 пуди жита за 10 500 руб. -  
і все це було зараховано в прибуток! В порівнянні з попередніми роками Жаботинський 
монастир втратив доход з: іконо-бакалійної лавки, від св. мощей, подвір’я; припинилися 
надходження коштів з оренди монастирських ґрунтів -  сінокосів, орної землі, городів, 
садків, від млинового помолу селянського збіжжя, за цінні папери, за продаж власного 
зерна, фруктів, овочів, худоби, птиці, меду, цегли й баг. іншого1907.

Але незважаючи на тяжкий стан, переважна більшість монастирів Черкащини ще 
продовжували (ліпше -  намагалися) функціонувати в, так би мовити, “професійному” 
режимі, тобто ченці і черниці (послушники і послушниці) виконували статутні 
обов’язки щодо церковних служб і обрядів, несли монастирські послушания, ще діяв 
механізм настоятельського, благочинницького і єпархіального нагляду і керування 
обителями (природно, з урахуванням “нюансів” радянських реалій) -  відмічається 
відносна чіткість вирішення кадрових питань: посадові призначення і переміщення, 
нагороди, догани тощо1917.

Проблема поповнення “штатної*” кількості монахами і послушниками на той час 
вже вдавалася взнаки -  зменшення складу фахово підготовлених церковно- і 
священнослужителів, чернечого елементу призводило до вимушених і дострокових 
висвячень у сан, а також до скорих і масових постригів послушників і послушниць 
згідно заяв настоятелів і настоятельниць монастирів, наприклад, у 1921-1922 рр. 
існувала “ насущная нужда в увеличении штата свящ еннослужителей” у 
Виноградському монастирі і “острая нужда” в черницях у Мотронинській обителі, на 
що був отриманий єпископський дозвіл на постриг одночасно 9-ти послушниць1927.

Одним з головних факторів тогочасного релігійного життя було додержання 
православними монастирями Черкащини (крім старообрядницьких) канонично!* 
підпорядкованості -  через Собор єпископів всієї України -  Російській православній 
церкві і патріархові Тихону. Прибічники такої орієнтації в документах називалися 
“тихонівці”, “екзархісти”, або старослов’яни, особливо це прослідковується за 
особистими анкетами служителів культу1937.

Така приналежність монастирів і їх насельників на Черкащині викликала додаткові 
протиріччя не тільки з державою, але й з “обновленцями” і “автокефалістами”. Перші, 
у всякому разі обновленська група “Жива Церква”, виступали проти самого інституту 
монашества, тобто наполягали на ліквідації монастирів, а також виступали за 
максимальну лояльність до Радянської влади1947, що автоматично призводило до
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конфронтації з тихоновщиною, яка оголошувалася “ворогом” існуючого устрою1*57. 
Проте Українська автокефальна православна церква (УШЦ) мала стратегічні наміри 
втягнути православні обителі до орбіти свого національного впливу і залучити їх 
насельників для розбудови соборної Української держави. В ухвалах Першого 
Українського Православного Церковного Собору Київщини, що відбувся у Києві 22- 
26 травня 1921 року, в пункті за №28 “Про манастирі на Вкраїні” йдеться: “Собор 
ухвалив: з огляду нате, що всі манастирі на Вкраїні перебувають в руках слуг старого 
режиму і, як гнізда контр-революції, шкодять справі духовного розвитку української 
людності і відродженню її церкви, прохати Всеукраїнську Православну Церковну Раду 
вжити всіх заходів перед радянською владою про передачу всіх манастирів і належного 
до них майна в розпорядження Всеукраїнської] Православн[ої] Церковної Ради, яко 
народнього церковно-революційного органу” 196/. І вже 16 серпня того ж року 
Чигиринська повітова церковна рада звернулася до повітревкому Чигиринщини з 
проханням про передачу їй “усіх монастирів Чигиринщини” 197: проте поки не виявлено 
жодного документа про автокефальний тоді напрям серед будь-якої обителі на 
Черкащині. З цього приводу очевидними були і розбіжності із вживанням української 
мови в службах у монастирських храмах1987.

У перші роки радянської влади програмні принципи більшовиків щодо Церкви 
перетворилися в базові основи державної політики у цьому питанні і не зазнали жодних 
змін1997, і саме вони стали підмурівком законів, декретів й інших правових документів, 
що регулювали відносини УСРР з релігійним рухом. Але на такому правовому полі 
більшовизм (а згодом і держава) і не думав залишатися. Вже у прийнятій в березні 
1919 рову на VIII-у з’їзді Російської Комуністичної партії більшовиків новій програмі 
зазначалося, що “по відношенню до релігії РКП (б) не задовольнюється декретуванням 
відокремлення церкви від держави і школи від церкви” 200/, залишилося -  за словами 
відомого партійця -  ще “відокремити релігію від людей” 201/. 1 вже за постановою 
пленуму ЦК РКП (б) від 9 серпня 1921 року було запроваджено максимально жорстке 
відношення до будь-яких проявів релігійних забобонів у партійних організаціях2027. 
Але, розуміючи, що “Церковь не игрушка, которую хочу -  разберу, хочу -  спрячу, хочу -  
сломаю”, а одна з “стариннейших, древнейших организаций России”2037 і об’єднує 
досі десятки мільйонів громадян, в тому числі і бідного населення, партія більшовиків 
змушена була поки давати директиви “не выпячивать этого вопроса на первое место, 
согласовывать политику в данном вопросе со всей нашей экономической политикой”, 
тому що робітники і селяни ще “проникнуты” релігійними забобонами2047, які ще довго 
триватимуть, поки революційний процес не перетворить економіку мільйонів 
селянських господарств, і тому “необходимо заботливо избегать всякого оскорбления 
чувств верующих. Нарочито грубые приемы, часто практикующиеся в центре и на 
местах, издевательство над предметами веры и культа взамен серьезного анализа и 
объяснения не ускоряют, а затрудняют освобождение трудящихся масс от религиозных 
предрассудков”2057. Проте такі директивні вказівки, різні резолюції і постанови мало 
впливали на конкретну партійно-державну політику щодо Церкви, вона залишалася 
ворогом, “білогвардійською контрреволюцією у рясах”, проти якої застосовувалися 
відомі революційні засоби -  арешти і розстріли. З перших своїх кроків Радянська 
влада на місцях будь-яку антирадянську діяльність пов’язувала з розташованими в 
цьому районі монастирями, які були “центрами контрреволюції”, “улюбленим” місцем 
агітації проти “робоче-селянської влади”, і тому саме монастирі, в першу чергу, 
об’єктивно ставали жертвами “нещадного” революційного терору під будь-яким 
приводом2067. Але ж рахуватися з громадською думкою і волевиявленням віруючого 
населення, щоб не відштовхнути його від себе, радянська влада поки повинна була.
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Тому на місцях проводилася політика пом’якшення “рішучих заходів” шляхом 
роз’яснень з боку ревкомів і ЧК207/. Зрозуміло, що негайно “запретить” релігію, віру 
людей в Бога -  нонсенс, те, що закладалося і виховувалось віками і передавалось із 
покоління в покоління, неможливо знищити і викоринити за кілька років даже методами 
найжахливішого терору! І серед революційно прихильних і відданих ідеям 
більшовизма людей, членів ревкомів і місцевих, особливо сільських і волосних 
виконкомів, були й такі, що розуміли це й іноді висловлювали думку більшості 
віруючого, в даному разі православного населення. Таких прикладів чимало. Як відомо, 
за роки революційних потрясінь і перебудов, особливо у 1918-1920 рр. скоротилася 
чисельність священно- і церковнослужителів в православних парафіях України, і часто, 
як було сказано, церковні служби і обряди в селах Черкащини виконували монастирські 
ієромонахи. Збереглися цікаві відомості про запрошення таких ієромонахів до 
парафіяльних храмів, а уривки з деяких документів заслуговують на увагу і тому автор 
наводить одного з них, який в повній мірі ілюструє вищесказане. Це звернення сільської 
громади села Думанець Вергуновської волості (Черкаський повіт) до настоятеля 
Жаботинського монастиря о. Іоаникія, яке підписане головою сільського виконкому:

“ПРОШЕНИЕ

Прежде чем излагать нашу просьбу, общество села Думанец выражает 
глубокую благодарность о. Настоятелю с братнею монастыря за оказанную нам 
духовную помощь, благодаря трудам у нас по приходу иеромонаха о. Геронтия. 
Но вот он в минувшее воскресение отслужил литургию и оставил нас, а мы 
остались аки овцы без пастыря. Но не заросла еще тропа в любимый нами 
монастырь, опять мы стучимся в его ворота и в сердце его смиренных обитателей 
и просим: дайте нам возможность посещать наш приходской храм, напутствовать 
наших больных и сопровождать умерших с представителем церкви в место 
последнего их упокоения. Мы верим, что Вы не оставите наш приход без духовной 
поддержки и опять пришлете о. Геронтия, к которому мы привыкли и которого 
полюбили. Условий мы не указываем -  предоставляем их выработать о. Игумену 
и братии монастыря и заранее верим, что они не оставят без поддержки бедную 
нашу матушку вдову с ее четырмя малютками сиротами. Срока тоже не 
указываем, но просим не отнимать от нас пастыря до тех пор, пока Епархиальное 
начальство не пришлет нам приходского священника.

В ожидании назначения нам иеромонаха, испраш иваем молитв и 
благословения любимого и уважаемого нами о. Игумена с братиею.

Представители общества: председатель исполкома
с. Думанец підпис
секретарь підпис

1920 года 10 июня” 208/. І

І подібне звернення від голови сільвиконкому гром. Дружини до настоятеля 
Жаботинського монастиря, датоване 11 листопада 1920 року, де він “від ймення свого 
і волі Громади” прохає про те, “що бажаючи додержувати свою релігійну віру, передану 
нам батьками, дідами й прадідами, призначити духовного пастуха над вівцями пастви 
Думинецького приходу пан-отця Геронтія, котрого волить наша громада” 209/.

Наведені документи підтверджують думку про ще існуючі традиційні зв’язки між 
місцевими монастирями і прилеглими до них селами.
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З кінця 1922 року починається заключний етап в остаточному знищенні монастирів 
на Черкащині. Офіційно такий наступ відкривається постановою ВУЦВК-у від 
6 вересня 1922 року “Про передачу відділу по відокремленню церкви від держави і 
його місцевих органів із Нарком’юсту до Наркомвнусправ” зі всіма штатами, 
фінансуванням і функціями2107. А вже 23 вересня того ж року НКВС України розіслав 
всім губернським владним структурам обіжник №212 по практичному виконанню 
вищезгаданої постанови, при цьому ліквідвідділи із губ’юстів і повіт’юстів 
передавалися відповідно до губернських і повітових відділів керування2117. Самий факт 
такого перепідпорядкування вказує на якісне підсилення формально-законодавчого 
тиску Нарком’юсту (тобто залишається використання наявного правового поля) 
репресивно-примусовими методами всієї системи НКВС, що дуже скоро дало певні 
результати. До речі, раніше вже висловлювалася думка, що “для охвата новых 
тенденций, обнаружившихся в делах церкви, потребовалася бы иная (ніж Мін’юст -  
Ю.М.), гораздо мощная государственная организация” 212/, а саме -  НКВС, і це 
підтвердилося, як бачимо, наявними реаліями радянського державного устрою.

У бюлетені НКВС України за №6 від 9 лютого 1923 року були опубліковані основні 
засади щодо відношення до монастирів, а саме:

“Закрытие монастырей.
1. Городские и пригородские монастыри, как мужские, так и женские, 

как общее правило, должны быть закрыты.
2. В губерниях возможно оставить по одному мужскому и по одному 

женскому монастырю, вдали от городов и железных дорог.
3. Помещения закрываемых монастырей должны быть использованы для нужд 

социального обеспечения, народного образования, здравоохранения и пр.
4. Престарелые монахи, монахини должны быть переведены в учреждения 

Собеса, если они не откажутся последних, и не пожелают уехать на родину.
5. Организацию трудовых артелей возможно допустить лишь на общих 

основаниях из бывших послушников (послушниц)" 213/.

Очевидно, що на підставі таких засад Черкаський окрвідділ керування отримав 
13 лютого 1923 року за №1618-м із НКВС (по Ліквідкому) більш детальне роз’яснення, 
в якому сказано:

“1. Бели в Киевской губернии имеется потребность в занятии помещений 
монастырей на государственные нужды, Губликвидком имеет право 
представить через Губотуправ в Губисполком проэкт постановления 
последнего о закрытии городских и пригородных монастырей, а в 
случае нужды о закрытии и соответствующих уездных монастырей.

2. Для жительства монахов надлежит избрать какой-либо уездный  
монастырь, расположенный вдали от железной дороги и от города. 
Точно так же и монахиням надлежит представлять возможность жить 
в одном женском монастыре, находящемся вдали от города.

3. Престарелых монахинь и монахов надлежит передать в учреждение Собеса.
4. Церкви закрываемых монастырей могут быть переданы верующим по 

договору или в том случае, если учреждение, занявшее монастырь, не 
протестует против этого.

5. Закрывать монастырь, в которых еще не вскрыты “мощи”, нельзя”2147.

Такий потужний базіс відкривав прямий шлях до закриття монастирів: у травні 
1923 року в опису справ ліквідкому при відділі керування Черкаського окрвиконкому
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перелічене і виконання нагальної ліквідації монастирів2157, за винятком поки що 
Лебединської Миколаївської жіночої і Медведівської Миколаївської чоловічої 
обителей2167. У 1923 році першого удару, з багатьма порушеннями чинного 
законодавства, було завдано Жаботинському Онуфріївському чоловічому монастирю 
і його подвір’ю в м.Черкасах2177, а також і Чигиринському Троїцькому жіночому2187, 
Виноградському Успенському чоловічому2197, Корсунському Онуфріївському 
жіночому2207, Золотоніському Іоанно-Богословському жіночому221; в принципі було 
вирішене питання і з функціонуванням старообрядницьких монастирів2227.

Про першочергове знищення монастирів (і чорного духовенства) в загальній 
боротьбі держави проти церкви, принаймні, на Черкащині, говорить і такий виключно 
показовий факт. Коли закривали Чигиринську обитель, голові комісії по ліквідації 
цього монастиря Олексієву були дані такі вказівки від голови Черкаського 
окрліквідкому Іванова: “Вам необходимо прежде уяснить себе, если Вы не сделали 
этого ранее, что ликвидация монастыря как организации, не есть закрытие церкви... 
Церковь остается церковью, а ликвидация монастыря продолжается”2237. Цікаво, що 
одночасно з ліквідацією монастирів йшло і офіційне перейменування вулиць з назвою 
“Монастирська” на інші, що відповідало тодішньому моменту і існуючим тенденціям2247.

Ще у грудні 1919 року відомий партійний функціонер, підтверджуючи вищесказане, 
писав: “Или возьмите монастыри, эти старинные феодальные поместья наших церков
ников; они, конечно, тоже, можно сказать, всегда числились за богом со всеми их 
багатствами, коровами, угодьями, рыбными ловлями, лавками, лабазами, промыслами 
и т.д. и т.п. И все же их необходимо всюду национализировать, не разрушая, конечнр, 
их оборудованных хозяйств. Монастыри необходимо передать в руки трудящихся, в 
число этих трудящихся, конечно, могут быть допускаемы как полноправные члены 
артели или коммуны все трудовые элементы бывших монастырей, за исключением 
монашествующих, которые, конечно, не могут принимать наших советских уставов и 
законов, так как подчинены своим особым уставам и законам. Поэтому, если они стары 
и нетрудоспособны, их нужно переводить на социальное обеспечение, в крайнем 
случае, если это пока невозможно, оставлять их в положении призреваемых, зависящих 
от трудовых элементов коммуны, и ни в коем случае этих бывших монастырских 
помещиков, игуменов, архимандритов не следует оставлять в роли старших, 
управляющих, низверженных господ положения” 2257, -  саме таке ідеологічне підґрунтя 
було якнаймаксимальніше втілене в існуюче радянське законодавство і реальне життя.

Закриття монастирів стало проблемою і поставило перед державою низку питань, 
які потребували нагального вирішення. По-перше, це реалізація механізму виселення 
і переселення монастирських насельників в інші обителі, на Черкащині, в основному, 
таке було зроблене наступним чином: ченців Виноградського монастиря -  до 
Медведівського2267, а черниць Корсунського -  до Богуславського2277 і Мошногірського2287 
монастирів, і монашок Чигиринського переведено до Лебединської і Мотронинської 
обителей2297. Але ж і тут виникали складності соціально-побутового, економічного і 
політичного характеру. Що робити з тими, хто залишився на теренах колишніх 
монастирів, до того ж вже офіційно ліквідованих2307, а також з людьми в перенаселених 
обителях, майже без харчів, що позбавлені можливості працювати як такі, що не 
відмовилися від сану, хворих, скалічених, старих, які потребували постійного 
медичного нагляду, і всі вони -  монахи і монашки -  були позбавлені виборчих прав? 
По-друге, і це було “головним болем” для влади, багато ченців і черниць розійшлися 
по Черкаському, Шевченківському, Золотоніському округам, по всій Київщині “с 
проповедью своего вероучения”, виконуючи самостійно (атому і протизаконне) обряди 
і треби, “фабрикуя обновление икон, распуская разные суеверные слухи”, що
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кваліфікувалося тоді, як “антирадянська агітація і контрреволюційна пропаганда”, а не 
було лише простим намаганням вижити, у такий спосіб заробити на шматок хліба. 
Також для НКВС і ДЦУ стала проблемою безконтрольність такого “бродячого” 
чернецького елементу, до якого ще прихильно місцеве населення. Наприклад, 
документи фіксують такі факти, як: виконання жаботинськими ченцями по селах 
“ріжнихтреб” і обрядів (в Чубівській парафії і в Іркліївському районі)2317, протизаконне 
поховання дівчинки в с. Трушівцях ієромонахом Анатолієм (Т. Микитенком)2327, 
панахиди й інші релігійні обряди, які проводив у своїй хаті в с. Рейментарівці монах 
М едведівського монастиря о. Євлогій (Качан) 233/, а колишній настоятель 
Виноградського монастиря о. Никодим без відому Черкаського вікаріального управ
ління відправляв служби в Білозірській релігійній громаді (Смілянський р-н)2347, -  і 
подібні випадки були непоодинокими. Все це підпадало під протиправні діяння з 
застосуванням відповідних статей Карного кодексу. Такі процеси примусили владу, 
“сообразуясь с политическим настроением населения”, тимчасово припинити практику 
закриття монастирів і почати закріплювати чернечий елемент до конкретних обителей 
з залученням їх в артілі, а тих, хто відмовляється від монашеського сану, наділяти 
землею або організовувати з них сільськогосподарські колективи, “щоб 
сільськогосподарська праця відволікала їх від релігійної пропаганди серед селянства 
і наблизила їх до трудового населення”, але при цьому всьому “проводячи лінію 
поступового заняття монастирів непомітним для даних елементів чином, шляхом 
всевозможного уплотнения”2357. Крім цього, Черкаським окрадмінвідцілом у 1925 році 
були розіслані листи до всіх райвиконкомів, в яких йшлося про те, що для ліквідації 
всіх переїздів (неконтрольованих переміщень) службовців культу, залишених без 
парафії, а також і безпритульних монахів і монашок, і для більшого нагляду за ними 
провести повний облік всіх служителів культу2367. Одночасно, наприкінці 1924-поч. 
1925рр., НКВС розіслав до всіх райвиконкомів детальну “Інструкцію” по застосуванню 
декрета по відокремленню церкви від держави, за якою на підставі чинного 
законодавства запроваджувався більш жорсткий контроль за релігійним рухом2377. У 
1926 році* в Черкаському окрузі були заведені спеціальні картки-анкети на 2600 слу
жителів культу, а в Шевченківському -  на 1140 осіб2387. Звичайно, у такий спосіб було 
обліковано і монастирських насельників, яких в Черкаському окрузі нараховувалось: 
79 ченців і 520 черниць, що мешкали на теренах колишніх монастирів, і 16 ченців і 
143 черниці як такі, що “мандрували” 2397. Повністю чорного духовенства на жовтень 
1926 року нараховувалось: “єпископів і ігуменів - 1 1 ,  архимандритів -  9, ієромо
нахів -  87, ієродияконів -  2, монахів -  57, монахині -  483. Загалом 649” 2407.

Очевидно, що такий шалений тиск на монастирі був складовою загальної державної 
політики щодо всієї церкви, і майже усі базисні документи, що мали відношення до 
релігійного питання, в тій чи іншій мірі торкалися і ще діючих релігійних громад при 
монастирях. Провідником і виконавцем такої політики був НКВС, який, прийнявши 
на себе “опікування” релігійного життя, почав упорядковувати “единообразие 
мероприятий по отделению церкви от государства”.Такі загальні засади були викладені 
15 грудня 1924 року в обіжному листі №73/т до Київського губадмінвідділу (№5453), 
де, крім наведених вище законодавчих положень, акцент робився також і на більш 
жорсткому виконанні “запретительных” статей, але при обов’язковому додержані усіх 
правових норм, особливо це стосувалося “установленного порядка закрытия домов 
культа”, якого на місцях “не всегда точно придерживаются”. Проте тут малось і 
маленьке роз’яснення, за яким додержання законодавства “не должно отвлекать

* Очевидно, ця інформація отримана до злиття Черкаського і Шевченківського округів в 1925 році.
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внимания от другой цели -  отделения церкви от государства, пресечения возможности 
использовать религию и церковь в интересах сохранения классового строя... и 
ослаблять бдительность в смысле наблюдения..., чтобы церковь и нерелигиозные 
общества не обратили религию в орудие контр-революции”2417.

Для виконання повного нагляду за релігійним життям на місцях цілеспрямовано 
проводився збір усіх статистичних відомостей про парафії і їх кількість, напрямки чи 
течії в релігійному русі, землі і майно, що перебувало у власності або розпорядженні 
монастирів, церков і духовенства за часів царату, вартість утримання духовенства, 
храмів, чернецтва й ін. 2427

Крім цього, губернськими міжвідомчими у справах товариств і союзів комісіями 
(губМЕКОСО), до їх скасування, проводився облік і переоблік релігійних громад і 
службовців культу, в тому числі і “монастирських парафій”, черниць і ченців як 
ліквідованих, так і ще існуючих монастирів, згідно обов’язкових постанов округових 
виконкомів, наприклад, Черкаського Г Шевченківського2437, на підставі відповідних 
постанов ВУЦВК, Київського губвиконкому і інструкцій й обіжників НКВС2447. Треба 
додати, що згідно постанови ВУЦВК від 16 квітня 1924 року, для утворення релігійних 
громад “під заявою мусять бути засвідчені встановленим порядком підписи не менш 
як 50-ти фундаторів”, а не 20-ти, як раніше2457. Таким чином, очевидним стає 
безперспективність самого існування малих релігійних громад, особливо 
монастирських -  зменшення кількості членів за певну межу призведе до ліквідації 
таких об’єднань віруючих.

Згідно обіжників й інструкцій НКВС повного нагляду і обліку також потребували 
хресні ходи2467, різні “чудеса” і, крім традиційних, нетрадиційні релігійні обряди і 
звичаї2477, “святі хрести” на шляхах2487 і чудотворні ікони, джерела, яким поклоняються, 
“таємні вечері”2497, храмові свята, пожертви та ін.250/, -  все це в значній мірі стосувалося 
і монастирів.

Прискіпливої уваги і особливого нагляду із застосуванням секретних співробітників, 
упроваджених в церковне середовище агентів -  “секосведомителей”, НКВС і ДПУ 
приділяли усьому спектрові течій і напрямків в конфесійному русі на Черкащині2517, 
особливо офіційно діючому православ’ю. В тому ж бюлетені НКВС №6 від 9 лютого 
1923 року були опубліковані основні засади стратегічної політики і поточної 
(“сьогоденної*”) тактики органів по відношенню до існуючих напрямків в православ’ї, 
коли гра на ворожості між різними православними церквами -  автокефальною, 
обновленською і старослав’янською (тихонівською, екзархичною) -  мала дати 
максимальний результат. Наявні протиріччя між ними “должны повлечь за собою не 
только раскол, а развал церкви” і “ускорить его надлежит систематической 
материалистической естественно-научной антирелигиозной пропагандой”, до того ж 
потрібно використовувати ту конфесію, яка на конкретний момент більше влаштовує 
радянську владу (на той час це було “обновленство”), і робити все проти так званої 
“тихоновщини”. Йшлося також і про зберігання “ворожого нейтралітету” в боротьбі 
між старослов’янами і автокефалістами. А розпоряджатись храмами як парафіяльними, 
так і монастирськими, мають ті релігійні громади, які об’єднують більшість парафіян, 
а коли їх майже порівну-то передавати церкви в спільне користування “поочередным 
богослужением”2527. Міжконфесійні конфлікти, як свідчать документи, репресивними 
органами використовувались настільки добре і якісно, що діяльність Черкаського 
окрліквідкому, наприклад, отримала наступну оцінку під грифом “цілком таємно”: 
“Черкасский окрликвидком стоит на первом месте по постановке работы. По 
аккуратности выполнения всех заданий понимания задач Ликвидкома и серьезного 
отношения к работе и проч. Это единственный Окрликвидком, который сразу твердо
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стал на правильную точку понимания своих задач. Необходимо пожелать только всем 
округам следовать примеру Черкасского Окрликвидкома, как в деле проведения 
твердой политической линии по дискредитации и разложении церкви, так и постановку 
учета и проч. формально-правовой работы” 2537.

Заслуговують на увагу цікаві характеристики наявних на Черкащині православних 
течій, які дав Черкаський окрвідділ ДПУ у звіті від 9 червня 1923 року: 
ОБНОВЛЕНСТВО, належить до білого духовенства, так званої Живої Церкви, “и 
объясняется вполне естественным нормальным шагом в церковной жизни, 
соответствуя современным политическим изменениям в гражданском мире, ввиду чего 
Церковь не могла оставаться на той религиозной платформе, на каковой она еще 
держалась со времен царизма” ; УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ЦЕРКВА 
(“Липківська”*), має “вожаками” не духовенство, а мирян, “каковые в лице церковных 
рад тянут за собой не только полусознательную массу, но и духовенство. Красной 
нитью всего автокефализма проходят национальные Украинско-шовинистические 
настроения его вожаков, видящих в религиозном движении средство для 
осуществления своих национальных идей, к каковым масса вполне пасивна”; на 
третьему місці у цьому звіті стоїть “вымирающая Тихоновщина, т.е. часть той церкви, 
которая, не желая ни каких изменений, остается в том же положении, в котором была 
еще при самодержавии”, діє вона конспиративно, маскуючи свою роботу “під прапором 
живоцерковників” 254/.

Майже кожен рік, починаючи з 1923-го, відповідними органами підготовлювалися 
щоквартальні детальні звіти щодо цих православних напрямків2557; не обмежуючись 
лише спостеріганням за такими релігійними громадами, а активно тиснучи на них, 
НКВС і ДПУ використовували усі способи і засоби для скорочення їх діяльності і 
чисельності, застосовуючи метод “батога і пряника”, що і приносило відповідні й 
очікувані результати.

У серпні 1923 року постановою Київського губліквідкому замість трьох рубрик 
про приналежність до конкретної православної течії (автокефалії, обновленства, 
тихонівщини) при реєстрації релігійних громад і їх статутів слід вже було писати 
п’ять рубрик: 1. автокефалістів, 2. тихонівців, 3. екзархістів, 4. слов’янської громади, 
що визнає автокефалію Української церкви і підпорядкована ВУВЦУ, і 5. Живої 
Церкви2567. А вже у вересні 1925 року спеціальним обіжником Адмін. відділу НКВС 
до всіх окрадмінвідділів (№4281) запроваджено конкретні назви орієнтацій 
православних церков, яких потрібно дотримуватися при обліку: “а) Синодальні 
громади (назви обновленческі, живо-церковні, прогресисти і т. ін. вживати не слід), 
б) Лубенського собору єпископів України, в) старослов’янські громади (назви 
тихонівські, екзархальні, греко-росіяни вживати не слід), г) автокефальні і д) Діяльної 
Христової церкви (ДХЦ)” 2577. Збільшення кількості напрямків і течій в православному 
релігійному русі, постійний перехід вірних з однієї релігійної громади до іншої, 
постійні конфлікти і сутички, що супроводжували такі зміни орієнтацій, особливо 
при поділі храмів і престолів, майна, додаючи до цього цілеспрямований партійно- 
ідеологічний і державний тиск, призвело до максимального послаблення загального 
релігійного руху зі зменшенням кількісного складу членів громад. Саме це й було 
стратегічною метою радянської влади на цьому етапові взагалі.

Документи свідчать, що саме тихонівська і автокефальна течії в православ’ї, зокрема 
на Черкащині, викликали у влади найбільшу непримиренність, а конфлікти і суперечки 
між ними, як сказано вище, контролюючі органи спостерігали, додержуючись

* назва за прізвищем митрополита УАПЦ Василя Литовського (1921-1927).
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“ворожого нейтралітету”. Але “тихонівська церква” потребувала більш пильного і 
постійного нагляду як головний ідеологічний супротивник в релігійному русі, що мав 
до того ж і значну матеріальну базу з великою кількістю своїх парафіян. Це дозволяло 
прибічникам патріарха Тихона на Черкащині в якійсь мірі ще опиратися державному 
і ідеологічному тискові і сповільнювати своє знищення. В 1923 році із 436-ти 
православних храмів в Черкаському (171) і Шевченківському (265) округах, до тихонів- 
щини належало 265 (100+165), а до автокефальної церкви лише 153 (66+87)258/. 
Тихонівських (екзархічних) релігійних об’єднань у 1925 році на терені Черкаського, 
Шевченківського і Уманського округів нараховувалось загалом 515-ть (103+192+220), 
а автокефальних -  218 (39+100+79)259/. Складовою такої переваги була і чимала 
кількість прибічників тихоновщини: по Черкаському і Уманському округах у 
1925 році їх налічувалося 231 645 (96 645 + 135 000) осіб, а автокефалістів -  88 476 
(40 476 + 48 000)260/.

Очевидно, що найпотужнішою частиною “тихоновської церкви” на Черкащині були 
монастирі, які до останнього свого часу, майже одностайно, залишалися прибічниками 
старослов’янської орієнтації. Саме тому проти них владою у 1923 році завдано 
нищивного удару -  було закрито 5 монастирів з повним відчуженням їх власності, яка 
перейшла до сільськогосподарських артілей і комун, інвалідних містечок, навчальних 
закладів, музеїв, дитбудинків, з залишенням релгромадам поки що діючих 
монастирських храмів і якоїсь кількості житлових і господарських приміщень. Але 
така “кавалерійська атака” повністю не вдалася, ще продовжували функціонувати 
релігійні громади на теренах Мотронинського, Медведівського, Мошногірського, 
Лебединського і Іванівського (Лукашівського) монастирів*, переважна кількість яких 
складалася із монастирських насельників; і саме ці обителі були, згідно звітів і 
оперативних зведень відділень ДПУ, “оплотом Тихоновщины”2617. Особливою “увагою” 
користувалися насельниці Лебединського і Мотронинського жіночих монастирів, 
“цитаделі екзархізму”, в першому, “центрі монархічеського духовенства Черкаського 
округу”, оселився один з головних керівників тихонівщини Звенигородський єпископ 
Олексій (Готовцев) 262/, тоді висланий із Києва, і тому в цю обитель “паломничают 
приверженцы старой церкви”2637, а в останньому, у 1923 році, за агентурними даними, 
відбувся нелегальний з’їзд прибічників патріарха Тихона, де було прийняте рішення 
про те, що ні в якому разі не приєднуватися до обновленського руху, і там же 
приймалося звернення до єпископа Уманського Макарія (Кармазина) про призначення 
ним від себе уповноваженого до Черкаського округу2647. Постійний зв’язок з цими 
обителями, також на підставі інформації таємних агентів, мав таращанський єпископ 
Георгій (Дєлієв), до якого наприкінці 1923 року приїздив ігумен Медведівського 
монастиря о. Терентій, де його було нагороджено митрою2657.

Безпосередній тиск влади на тихонівську церкву був настільки значним, що 
кількість належних до неї релігійних громад на початку 1924 року помітно, по 
відношенню до обновленства, у Черкаському окрузі зменшилась: з загальної кількості 
у 153 православних об’єднань, обновленських нараховувалось 68, автокефальних-  
22, тихонівських (екзархічних) -  59 і в стадії переходу до обновленства (але поки що 
без остаточного його визнання) 34 релігійні громади, проте зв’язок тихоновщини з 
існуючими монастирями залишався ще міцним2667.

Така ситуація на Черкащині, на думку автора, з одного боку, пояснюється 
тимчасовим посиленням і об’єктивним зміцненням обновленського руху, а також і

* автор поки що не має інформації стосовно релігійної орієнтації Тальянського, Кочержинського 
і Уманського монастирів.
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призначенням у 1923 році єпископом Черкаським обновления о. Йосипа (Яцьківського) 
2671, -  і все це ґрунтується на тому, що обновленство офіційний симпатик радянської 
влади на той час, а з іншого -  далися взнаки репресії проти тихонівщини і її керівників 
на всіх рівнях2687.

Проте з появою на Черкащині активно діючого і авторитетного для віруючої 
людності і небезпечного для влади тихонівського єпископа Черкаського і 
Чигиринського Філарета (Лінчевського)2697, цей рух знову “підіймає голову”, одночасно 
збільшуючись на 64 релігійні громади2707. Вірогідно, що такому зростанню посприяли 
також і “неблаговидные” матеріали про особисте життя єпископа Йосипа2717.

Документи підтверджують, що релігійна агітація і пропаганда єпископа Філарета 
на користь тихонівщини, з постійними відозвами і закликами до духовенства і мирян 
Черкащини про приєднання до “дрєвньо-апостольської слов’янської церкви” і 
використання священнослужителів без парафій і “бродячих” монахів і монашок, що 
агітують “серед селянських мас” 272/, позитивно впливали на функціонування 
тихонівських релігійних об’єднань. Саме про це йшлося на надзвичайній нараді 
обновленців Черкаського округу 4 вересня 1924 року. Деякі уривки з протоколу наради 
настільки цікаві і по-своєму влучно відображають ідеологію обновленства на той час, 
що автор наводить їх майже повністю: “Из докладов выяснилось, что волна церковного 
разделения и внешнего успеха церковной реакционной “филаретовщины”, благодаря 
планомерности действий Епископа Филарета и его секретных распоряжений, захватила 
все общины Округи. Внешний успех “филаретовщины” и поддержка ее находится в 
руках зажиточного прежде духовенства, консервативных монахов, больше монахинь 
(среди монахов в последнее время обнаруживаются желающие примкнуть к 
обновленчеству), и весь кулацкий элемент села, который из обновленческих сел 
демонстративно на десятках телег везут пожертвования в монастырь, а в сельских 
приходских храмах на молитву остается верующая крестьянская беднота. Спекуляция 
на хранении веры в чистоте “филаретовцами” приносит чрезвычайные результаты, 
вроде получения Матронинским монастырем за один день Успения 480 рублей чистого 
дохода. Сами народные массы “филаретовщину” считают явлением не столько 
церковным, а политическим, а усиление ее ставят в связь с проводимой филаретовцами 
агитацией о возможности войны и государственного переворота. В связи с этим 
начинает определяться характер клеветы “филаретовцев” в отношении обновленческих 
деятелей, обвиняя их всех в коммунизме... Местами агитации идеологической и 
политической служат главным образом монастырские храмы в праздничные дни и 
базары, на которых с возов, заменяющих трибуны, тихоновское духовенство... клеймит 
обновленцев. Церковные реакционеры, в зависимости от случайных фактов, то 
усиливают связь с Епископом Филаретом, то внешне ее прерывают, давая тем повод к 
взаимным непониманиям: так, в Матронинский монастырь не был допущен к 
служению иеромонах Сергий из Николаевского монастыря, в котором Епископа 
Филарета не поминают. [...] Кроме того, по Черкасскому округу нередко можно видеть 
целую волну бродячих монахов, священников, безместных учителей духовных 
семинарий, нередко из далеких губерний, с многочисленными подлинными и 
апокрифическими посланиями б. Патриарха Тихона, ведущими по хатам, на церковных 
погостах целые диспуты и лекции, предъявляя для вящей убедительности свои научные 
дипломы”2737.

Всяка толерантність до тихонівщини і ведення з цим рухом переговорів, на чому 
наполягав священик Ботвиновський2747, були категорично депутатами відхилені. 
Нарадою прийнято наступне рішення щодо монастирів: “П ривлечение к 
обновленчеству представителей монашества практически, гл[авным] образом из числа

51



недовольных своими настоятелями. Осуществление сего поручить под руководством 
ЧВУ* * члену Совещания священнику Кравченко”2757.

Помітна і вагома участь монастирів на боці епископа Філарета примусило 
керівництво Черкаського єпархіального управління (ЧЄУ) звернути увагу на обителі 
(і їх насельників) і розробити стратегічну лінію  щодо їх використання в 
обновленському рухові. Цьому мало посприяти також і звернення обновленського 
митрополита Інокентія (Пустинського) до чернецтва Київщини з пропозицією про 
перехід до обновленства (від 17 грудня 1924 року; див. док. №38).Ще у листопаді 
1923 року була спроба організувати в ліквідованому Чигиринському жіночому 
монастирі на “обновленческих началах приходскую общину вокруг бывшего 
монастырского храма”, для чого до Чигирина було відправлено місцевого уродженця 
протодиякона Троїцької церкви м. Черкас о. Віктора Синячевського2767, правда, 
одночасно ЧВУ ходатує перед Київським єпархіальним управлінням про негайну 
розробку рішучих засобів проти “безнаказано бродящих монахов, которые и являются 
едва ли не главными и самыми действенными агитаторами против обновленчества”2777. 
Але при цьому ЧВУ вважало, що виносити поспіхом рішення (очевидно, через владні 
структури) про закриття ще декількох монастирів, в сучасний момент не тільки є “не 
достигающим цели средством борьбы, но даже вредным, в виду усиливающейся за 
это травли против ЧВУ”2787. Можна думати, що така тактика в якійсь мірі досягла 
мети, тому що до єпископа Йосипа надійшла наступна заява:

“Мы, нижеподписавшиеся монахини бывшего Троицкого женского 
Чигиринского монастыря, в том, что за период времени роспуска нашей 
обители перенесли много горя и печали, обеднели материально и духовно, 
словом, страдаем нравственно до смерти, за указанный период мы увидели, 
что Священный Синод Украинской церкви и его низшие органы, т.е. 
Епархиальные управления, истинно православные, спасают Соборную и 
Апостольскую Церковь, не нарушая ни догматов, ни св. таинств, имеют 
единение с восточным патриархатом, что и свидетельствует истину нашей 
Церкви, а посему с сего числа мы признаем за высшую церковную власть 
Всеукраинский Священный Синод в Харькове и подчиняемся ему и его 
органам, а в нашей местности -  Черкасскому епархиальному управлению 
во главе Преосвященного ЙОСИФА, епископа Черкасского, что и 
подписываем неграмотные”.
(Далі йдуть 13-ть підписів колишніх черниць)2191.

Підтримка владою обновленства позначилася і в тому, що Черкаському 
єпархіальному управлінню була передана частина культового начиння із колишніх 
Виноградського і Чигиринського монастирів, яке мало бути розподілене між 
синодальними (обновленськими) громадами2807.

І в подальшому непереборні протиріччя між обновленством і “тихонівськими” 
монастирями мали місце, про що свідчить наказ від духовенства та мирян 
Медведівського району Шевченківського округу делегатам, що їхали на III Все
український (обновленський) собор у Харкові, який мав відбутися ж 6 травня 
1928 року**: “Позаяк на терені Медведівського району існує три монастиря: два 
чоловічих, один жіночий. Один чоловічий бувший Онуфрієвський існує нелегально

* Черкаське вікаріальне управління.
* * текст наводиться мовою оригіналу.
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під флагом Чубівської общини, де мається братії на чолі з архимандритом 8 душ. 
Вищесказанних манастирів монахи та манатки вопреки ст.З Декрету об отделении 
церкві від держави вмішуются в діяльність Синодальних общин тим, що совершают 
обряди похорону над лицями, состоящими членами в Сінодальних общинах. Для 
виконання цих обрядів манахи приглашаются лицами: родичами, або сусідами, 
конешно, в перід настроенними манахами. Манахи ідуть в Сінодальні общини зі своим 
проводом і цим вносять велику дезорганізацію в життя синодальних общин, а крім 
цього цим іще більше підривают престіж Радянської Власті перед народом, іздавшей 
закон на легальное існування Синодальних релігійних громад. Підрив робится 
всеможливою антіцерковною і антірадянською агітацією. М ісцеві органи 
гражданской] власті не звертають на це уваги: кажуть, що ст.З Декрету не позволяє 
лицам другої орієнтації вмішуватся в церкву, но коли манахи мають приглашенія, то 
вповні можуть робити похорон і інчі треби.

Но таке пояснення является несправедливим, бо коли община зареєстрировала свій 
статут і кожний рік проставляє списки в адмінвідділ своих членів, то ясно, що без 
переєстрації такої, ніхто із священнослужбовців других общин тихоновської або 
самосвятської немає права уміщуватся не тільки у церкву, но і в треби...”28І/ Наведення 
такого фрагменту доречне тому, що конкретно показує на місцевому рівні 
взаємовідносини не тільки між різними релігійними громадами, а й відношення до 
них виконавчої влади.

Але повернемося знову трохи назад. Активізація діяльності тихонівських єпископів 
на Черкащині призвело до посилення нагляду Окрліквідкому і ДПУ за всім рухом і за 
єпископом Філаретом2827, зокрема за “базою” тихонівщини на Черкащині -  Успенською 
релігійною громадою у м. Смілі, “шукаючи моменту, коли можна буде внести розлад 
в цю громаду”. Такий момент настав, коли ЗО липня 1924 року до Черкаського 
окрліквідкому звернулася місцева автокефальна громада про надання їй права 
богослужіння саме в Успенській церкві, і тоді владою “з політичних міркувань” був 
наданий дозвіл на використання Успенського храму “на половинных началах” із 
слов’янами-екзархістами, на що, як і сподівались відповідні органи, старослов’янська 
громада категорично не погодилась. Це дало Черкаській округовій ліквідкомісії 
підстави для звернення до адмінвідділу з проханням затвердити постанову про “віддачу 
Успенської церкви в неподільне користування автокефальній громаді” 2837. Науськуючи 
таким чином один релігійний рух на інший, влада вигравала в головному -  в зменшені 
впливу Церкви на населення і “гризні” в релігійному середовищі. Також такий конфлікт 
мав і відволікати увагу о. Філарета від загальних обов’язків в керівництві тихонов- 
щиною. Проте “гра” влади коло Успенської церкви на цьому не закінчилась: очевидно, 
з подачі адмінвідділу (або ДПУ) у січні 1925 року частина віруючих відкололась від 
старослов’янської Успенської громади і перейшла на шлях обновленства -  приєдналися 
до церковного напрямку найменням “синодальний обновленський рух” 284/.

Така метода стала типовою і максимально виправдовувала загальні засади по 
вирішенню органами НКВС і ДПУ політики розпорошення релігійного руху, з 
утворенням в ньому кількісного спектру різних, часто конфліктуючих релігійних 
угруповань і об’єднань, а як наслідок -  постійні, майже щоквартальні змінення 
кількості релігійних громад тієї чи іншої орієнтації. У 1925 році вже йшов активний 
розкол не тільки серед вірних, але й розподіл наявних храмів, як парафіяльних, так і 
в ліквідованих і в ще ледве жевріючих монастирях, між різними релігійними громадами 
чи групами -  прибічниками різних течій в православ’ї -  в одному раніше єдиному 
об’єднанні. Влада була зацікавлена в такому перерозподілі, тобто руками самих 
віруючих “об’єктивно” робилося знищення ще діючих монастирських церков. Проте
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тут виникали певні труднощі юридичного характеру. Саме про таке йшлося у запиті 
Черкаського адмінвідділу до НКВС України в грудні 1925 року: як передати 
монастирську церкву іншій релігійній громаді, коли немає порушень умови з 
попереднім релігійним об’єднанням, на підставі чого можна б було розірвати раніше 
складену угоду (договір)2857? Але існуюча на той час практика запровадження владою 
механізму маніпулювання на свою користь наявними складностями (і їх максимального 
використання) показала певну дієвість: монастирські храми й іноді ставали об’єктами- 
“призами” для лояльних (або вигідних на той час) релігійних громад, в першу чергу 
синодально-обновленських, увагу яких привертали храми колишніх монастирів, 
наприклад, Золотоніського Красногірського2867, Жаботинського Онуфріївського2877. Але 
й до цього часу (і пізніше) йшла боротьба й інших конфесійних течій -  УАПЦ і 
тихонівщини -  за володіння храмами в закритих обителях, наприклад, Корсунській2887, 
Виноградській2897, Чигиринській2907.

Був ще один бік методу, якого застосовували владні органи -  це будь-які 
“аргументи”, в тому числі і чутки, плітки, фальсифікації тощо, що використовувались 
як офіційна підстава для ліквідації монастирів, хоча санкціонувати любий “нажим” 
на монастирі з метою “распыления” влада мала можливість29037. Особливо дошкуляв 
Мошногірський Вознесенський монастир, якого намагались у 1925 році будь що 
закрити. Застосовуючи провокацію, органи ДПУ, ідучи на прямий конфлікт з 
райміліцією, обвинувачували мошенських ченців у пияцтві і самогоноварінні, “блуді”, 
насильницькому переховуванню дітей віком від 10-ти до 14-ти років2917. А в 
“удовлетворении чувств похоти” звинувачувалися і деякі насельниці Мотронинської 
обителі, які таємно збиралися в приватних будинках разом із “сектою хлистунів” в 
с. Мельниках Медведівського району, таке зібрання було розігнане місцевою владою 
(1924 р.)2927; про Корсунський жіночий монастир взагалі йшли розмови, що це “кубло 
контрреволюції та шахрайства” 293/. Закрити остаточно Іванівський (Лукашівський) 
монастир, черниці якого “різним способом агітують серед селян с. Лукашівки”, мав 
бажання Золотоніський адмінвідділ, але ж у своєму зверненні до ДПУ “скаржиться” 
на відсутність “мандата” на притягнення монашок до відповідальності й “виселень”2947.

Після 1924 р. політика радянської влади по “ударному” закриттю монастирів на 
Черкащині почала трансформуватися в розтягнену ще на декілька років ліквідацію 
релігійних громад, що ще залишалися на теренах колишніх монастирів. При цьому 
явна пресингова активність виконавчих органів (в тому числі НКВС і ДПУ) перейшла 
в майже непомітний процес на законодавче обмеження діяльності вищеназваних 
релігійних громад, тим більше, що наявна (титульна) мінімальна чисельність 
чернечого “контингенту” вже не погрожувала існуванню соціалістичній державі. 
Зповільнення такої ліквідаційної програми щодо монастирів також було обумовлено: 
“перегибами”, що малися у влади по відношенню до Церкви і у виконанні декрета по 
відокремленню церкви від держави, що викликало певне незадоволення населення, в 
тому числі і потік скарг та заяв про “неправильне” застосування положень про оподатку
вання2957, а також і якісним зменшенням релігійного руху як в кількісному складі, так і в 
можливостях, в тому числі і матеріальних, і у звуженні використання його впливу на віруючу 
людність, а головне -  максимальною підконтрольністю владі усього церковного життя2967.

На території Черкащини у 1925 році продовжували існувати релігійні громади, що 
функціонували на теренах ще офіційно не закритих монастирів -  Іванівського 
(Лукашівського), Лебединського, Мотронинського жіночих і Медведівського, 
Мошногірського, Тальянського, Уманського і Кочержинського чоловічих. До цього 
часу було вже ліквідовано “на законних підставах” 7 православних обителей (в тому 
числі і дві старообрядницькі), проте на теренах деяких закритих, наприк-
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л ад,Золотоніської, Жаботинської і Черкаської Покровської старообрядницької 
продовжували “діяти” релігійні громади з певним відсотком і чернечого елементу.

З середини 1920-х років на Черкащині вже існував всебічний контроль влади за 
чернецтвом на теренах ще не закритих монастирів: складалися детальні статистичні 
відомості з переліком усіх ліквідованих і не ліквідованих обителей, з урахуванням 
кількості ченців і черниць, в тому числі і “мандруючих” (місця їх перебування, чим 
займаються і заробляють на хліб), наявного майна, молитовних, житлових і 
господарських будинків, якими розпоряджалися релігійні громади, повна вартість цих 
будівель і страхові внески тощо2977. І коли стандартні обвинувачення чернецтва в 
“антирадянській агітації і контрреволюційній пропаганді” вже не викликали помітного 
подиву (звиклись!) 2987, то нормальна і необхідна для прожиття людини праця тих же 
монашок і монахів теж розглядалася з позиції протиправної і антидержавної діяльності, 
наприклад, роблення в монастирях фотографій, ковдр, виготовлення і розповсюдження 
ікон, вимушене старцювання чернецтва по селах у пошуках роботи і т. ін.2997 Особливу 
увагу влади привертав позитивний вплив такого “елемента” на населення3007. Але таке 
прискіпливе спостереження державних структур за додержанням законодавства 
рештою релігійних громад на монастирських теренах і блискавичне й рішуче 
адміністративне і судове реагування на його порушення ні в якому разі не виключало, 
а скоріше обумовлювало (припускало?) можливість появи будь-якої об’єктивної 
підстави для заведення справи про ліквідацію монастиря і релігійного об’єднання на 
його терені. І очевидно, як подарунок для виконання такої акції сталася пропозиція 
Наркомздоров’я УСРР про утворення на Шевченківщині Українського' лепрозорія, 
якого намічено було збудувати на території одного з трьох монастирів: Виноградського, 
Мотронинського і Мошногірського (два останні -  ще офіційно не ліквідовані). Через 
великий і аргументований опір громадськості і виконавчих органів Шевченківської 
округи під лепрозорій було виділено територію найменш “рейтингового” і вже 
закритого й розтрощеного Виноградського монастиря3017.

Також позитивно вирішилося питання і про ліквідацію у листопаді 1926 року 
Тальянського чоловічого монастиря (справа про закриття цієї обителі була порушена 
у 1924 році) 3027, а у 1927 році йшлося і про закриття Кочержинської і Уманської 
обителей, з ліквідацією на їх теренах релігійних громад3037. Можна думати, що єдиний -  
серед інших “об’єктивно” закритих обителей -  Змагайлівський Успенський 
старообрядницький монастир закінчив своє реальне існування на зовсім природніх 
підставах: його Успенський храм був розібраний у 1928 році із-за повені річки Дніпра3047.

Доволі швидко промайнуло ще кілька “спокійних” років, коли решта ще офіційно 
не закритих і жевріючих монастирів на Черкащині, в очікуванні фатального кінця, 
тишком-нишком позбавлялися державою чималих часток свого (свого ?) майна і буді
вель: гіркий приклад “існування” Мошногірської обителі для цього досить яскравий3057.

Проте ще у 1927 році пролунав “дзвіночок” (“перша ластівка”), яким влада 
попереджувала про додержання генеральної лінії партії і держави на остаточне 
закриття монастирів: на засіданні розширеного пленуму Ш евченківського 
окрвиконкому ХІ-го скликання, що відбувся 4-6 жовтня 1927 року, в доповіді голови 
ШОВК В.М. Криха, присвяченій 10-м роковинам Великого Жовтня, було сказано 
наступне: “Уперта праця над перерозподілом поміщецьких, монастирських та 
куркульських земель поміж біднотою та незаможницькими шарами... склали 
сприятливі умови для економічного поліпшення стану” 3067.

Але ніякого “поліпшення стану” не відбувалось: у березні 1929 року голова ШОВК 
Марія Левкович3077 скаржилася, що колективізація “мляво просувається. Лише до 30% 
плану виконано по окрузі. План колективізації повинен бути не лише повністю
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виконаний, а перебільшений”3087, і тому “дзвіночок” з 1927 року мав бути втілений, 
нарешті, в практичні життєві реалії, а саме: колишні монастирські комплекси, що ще 
залишилися натерені Шевченківщини, повинні допомогти колективізації, а вилученню 
і розподілу цих земель мала добре посприяти постанова ВУЦВК та РНК УСРР про 
передачу сільськогосподарським колективам земель, будівель і реманенту із складу 
державного майна від 23 листопада 1927 року3097.

1929-й -  став останнім, “чорним” роком у безперервній майже 350-річній історії 
монастирів на території теперішньої Черкаської області. Офіційне політичне рішення 
було прийняте на ХІІ-му Округовому з’їзді Рад Шевченківщини, що відбувся 1 -6 квітня 
1929 року, в постанові якого говорилось: “Активно сприяти антирелігійному масовому 
рухові і, зокрема, перетворенню церков і синагог в політосвітні установи. В першу 
чергу робиться закриття монастирів та передачу їх під колхози”3107.

Наведена постанова з’їзду стала керівною для рішучих і безкомпромісних дій 
Шевченківського ОВК, окрвідділу ДПУ і округової партійної організації проти всього 
релігійного руху на Черкащині. У квітні місяці 1929 року Шевченківський ОАВ подав 
до окрвідділу ДПУ наступні “відомості по культу”*:

“1. На терені Шевченківської округи лічиться 6 манастирів, 266 церквів, 341 свя
щенник, 142 д ’якони та 123 псаломщика -  старослов’янської орієнтації.

2. Мається 130 церквів, 1 єпископ,121 св’ященник, 6 д ’яконів, 69 псаломщиків -  
по автокефальній орієнтації.

3. Мається 74 церквів, 1 манастир, 1 єпископ, 51 св’ященник, 26 д ’яконів, 9 пса
ломщиків -  по синодальній орієнтації.

4. А всього лічиться 470 церквів та 7 манастирів.
5. Зачинено 4 манастирі: Виноградовський, де знаходиться лепрозорій, Черкаський 

старообрядський, Чигиринський, бувш. жіночий та Черкаський, що знаходиться 
по вул. Жовтневої Революції**.

6. Сняли духовний сан -  у 1926 р. -  5, 1927 р. -  7, 1928 р. -  14.
7. Закрито церквів- 5  та 1 костьол”3117.

Одночасно з березня по травень 1929 року на терені Черкащини проводилася 
широка антирелігійна кампанія “громадськими організаціями” разом із “рухом 
широких кіл населення за зачинення молитовних будинків та передачи їх на культ
освітні потреби”. Проте такі штучно інспіровані заходи іноді мали зовсім протилежний 
і небажаний для розголосу результат. Ось фрагмент з документу, що досить конкретно 
таке ілюструє: “фанатично релігійно переконані групи населення, підбурюємі 
антирадянськими та куркульсько-попівськими елементами села, -  по де-яких селах та 
районах нашої округи перевели низку виступів антирадянського характеру (Золотонісь
кий, Чорнобаївський, Ротмистрівський та др. райони), при чому де-які виступи носили 
контр-революційний характер й супроводжувалися нанесенням побоїв представникам 
влади та громадських організацій” 3127. Такі політично компрометуючі владу результати 
викликали негайну появу обіжника Шевченківського ОВК до всіх райвиконкомів з 
позначкою “зовсім таємно”, якого автор вважає за доцільне навести повністю:

“Останнім часом нарастають вимоги трудящого населення як у місті, так і на селі 
про вилучення молитовних будинків (церков, синагог) з користування релігійних 
громад для використовування цих будинків під культ, освітні установи.

* На жаль, автор поки що не виявив подібні відомості по Уманському округу.
** Наведена інформація про кількість зачинених монастирів неповна.
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Явище це свідчить про зростання антирелігійного руху й з’являється цілком бажаним 
та позитивним.

Але, на жаль, в де-яких випадках, вилучення молитовних будинків від релігійних 
громад дають зворотні наслідки, а саме -  обурення віруючих, опір віруючих при 
вилученні цих будинків та ін.

Негативність у справі вилучення молитовних будинків збільшується ще й тоді, 
коли вони довгий час залишаються нескористованими для будь-яких культурних 
потреб.

Щоб уникнути цей негативний бік справи, рекомендується як слід обґрунтувати 
справи про вилучення з користування релігійних громад церковних будинків та 
додавати до матеріалів відомості про те, на які саме потреби предбачається використати 
ці будинки, на які кошти передбачається переустаткувати їх та за який термін. Всі ці 
відомості повинні мати цілком ґрунтовні підстави” 3137.

Для успішного виконання такої акції -  закриття молитовних будинків та 
“передбачаємої” ліквідації монастирських комплексів -  підготовлялася уся обов’язкова 
документація: повний перелік церков, оцінка культового й іншого церковного майна, 
переоблік релігійних громад і кількість їх членів тощо, узгоджувалися усі нез’ясовані 
питання з НКВС і вищими виконавчими структурами республіки (не останню роль 
зіграла дуже вражаюча своєю “переконливістю” аргументація голови Шевченківського 
ОВК М. Левкович у зверненнях до НКВС і ВУЦВК щодо ліквідації монастирів)3147. 
Залучалися судові установи, щоб на правовій підставі також підтримати загальні 
зусилля влади, наприклад, судові рішення-вироки по виселенню і штрафуванню 
черниць Мотронинської обителі3157. Особливе значення мала належним чином 
спрямована “громадська думка”, до цього залучалися засоби масової інформації, 
проводилися особисті і колективні співбесіди, сільські збори, різні районові з’їзди і 
т.п. -  штучно роблений “патріотизм” з аналогічними гаслами і закликами войовничого 
атеїзму і безвірництва мали доповнити й завершити таку підготовчу кампанію3167. Всі 
перелічені акції базувалися на міцній підтримці держави і партії, наприклад, на 
правових нормах Адміністративного кодексу УСРР 1927 року і Конституції УСРР 
1929 року, постановах ЦК КП(б)У від ЗО травня і 6 червня 1928 року3177, а також все це 
зміцнювалося додатковим правовим забезпеченням у вигляді постанови ВЦВК СРСР 
від 8 квітня 1929 року “Про релігійні об’єднання” і на її підставі жовтневою 
інструкцією НКВС3187.

Була ще одна підтримка -  постанова президії ВЦВК СРСР про використання 
дзвонів: “Колокольный звон, производимый на всю данную округу церковниками, 
резким образом противоречит принципу отделения церкви от государства, ибо 
нарушает бытовые условия и права широких безрелигиозных масс, особенно города, 
мешает труду и использованию трудящимся населением его отдыха”3197. Про 
викорінення “чуждых идеологических влияний” в комсомолі, особливо “релігійних 
забобонів”, йшлося в постанові ЦК ВКП (б) від 11/11-1929 року, а про боротьбу з 
“елементами”, що не порвали остаточно з релігійними обрядами, споминалося на 
XVI-й партійній конференції у квітні 1929 року3207. У низці згаданих заходів помітне 
місце мав і виступ Ем. Ярославського в газеті “Правда” 3217.

Альтернативи доцільності закриття монастирів на Черкащині не існувало, всі дії з 
цього питання стосувалися лише того, що “необхідно всі справки належно оформити, 
а також треба мати на увазі забезпечення житловим приміщенням чорниць і ченців 
ліквідованих монастирів” 322/. Така “ударна” і ґрунтовно підготовлена кампанія 
реалізувалася:21.ХІ. 1929 року президія ВУЦВК ухвалила рішення про остаточне 
закриття останніх монастирів на Черкащині3237.
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Знищення монастирів і ліквідація на їх теренах релігійних громад об’єктивно 
поставило питання про вирішення подальшої долі колишніх монастирських церков, що, 
до речі, було складовою у загальній проблемі “громадського” використання усіх 
закритих храмів в парафіях, залишених напризволяще. Ще 15 жовтня 1929 року 
секретаріятом ВУЦВК було розповсюджено обіжника для “таємного користування” 
за № 42883/т, в якому мова йшла про те, що “в багатьох округах досить великий відсоток 
молитовних будинків, які закрито, зовсім не використовуються для культурних потреб 
населення. Невикористання цих будинків під культурно-освітні установи та для ін. 
цілевих призначень підтриває авторитет Уряду й партії і дає в руки церковникам і 
ворожому елементові аргументи для антирадянської агітації і т. ін.”, і тому секретаріят 
ВУЦВК “категорично пропонує вжити негайних заходів для належного використання 
закритих молбудинків, що досі їх не використовується”, відповідь на таке належало 
дати через 1-1,5 місяця3247. Цей термін дозволив включити в такий перелік і 
монастирські храми Черкащини. І незважаючи на спроби захисту їх вже як історико- 
культурних пам’яток*, церкви колишніх монастирів використали “належним” чином 
і за “приналежністю” -деякі знищили, з решти зробили школи, клуби, різні сховища, 
геодезичні знаки...

І вже ніяким боком не допомогли знищеним монастирям з їх церквами на Черкащині 
усі партійні, державні і відомчі постанови і розпорядження 1930 року щодо 
перекручення законодавства і політики партії і держави у відносинах з Церквою, 
особливо відома постанова ЦК ВКП(б) від 14 березня3257.

Спираючись на практику закриття православних монастирів на Черкащині, можна 
створити загальну схему етапового перетворення ще залишених обителів із класичної 
в інші форми дозволеної радянським законодавством (і місцевою виконавчою владою) 
життєдіяльності і функціонування до їх останнього часу, коли була поставлена 
остаточна крапка...**

Після 1929 року в офіційних документах монастирі Черкащини вже не згадуються, 
наприклад, в статистичному звіті за квітень 1930 року по 22-х районах Шевченківського 
округу*** йдеться лише про церкви: “загалом -  407, діючих -  239, недіючих за 
відсутністю служителів культу -  68, недіючих за відмовленням в користуванні -  15, 
адміністративно зачинених -  85”3267.

За статистичними відомостями на території Російської імперії на 1917 рік 
налічувалося 117 млн православних, 48 тис. парафіяльних храмів, більше як 50 тис. 
священиків і дияконів, 130 архієреїв в 67 єпархіях3277, більше 1000 православних 
монастирів (без старообрядницьких) 3287 з майже 95 тис. насельників3297. В 9 єпархіях 
України на той час існувало 129 православних монастирів: саме монастирів -  108,4 пус
тині, 12 скитів, 5 жіночих общин3307, в яких нараховувалось 16 166 монашествуючих: 
6 646 чоловіків і 9 520 жінок3317. А в Київській єпархіїтоді функціонувало 23 монастиря, 
де проживало 5 193 особи -  ченців і черниць, послушників і послушниць3327.

Але вже у 1938 році вся територія Союзу Радянських Соціалістичних Республік 
була вільна від них -  жодної обителі! 3337 3 приєднанням у 1939-1940 рр. до СРСР 
західних областей України і Білорусії радянська державно-партійна машина одержала 
нове “паливо” -  64 православних монастиря, що мали розділити долю своїх 
попередників3347. Проте фашистська окупація частини території СРСР (в тому числі і 
Української РСР) тимчасово призупинила такий процес, за деякими даними на

* Про це див. нижче.
** Див. таблицю №  4.
*** Аналогічної статистики по Уманському округу поки що не виявлено.
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1943 рік в межах Київської єпархії відновлена була діяльність 8 православних 
монастирів3357, з яких два жіночих-Золотоніський Красногірський3367 і Лебединський 
Миколаївський3377-  почали функціонувати на терені теперішньої Черкаської області33727. 
До речі, за 1941-1944 рр. на Черкащині почали діяти раніше закриті 171 православна 
церква3387.

Війна і її наслідки змусили керівництво СРСР послабити своє ставлення до Церкви 
в бік лібералізації, створивши відповідну законодавчу базу, за якою регулювалися 
економічний, податковий, правовий аспекти релігійного життя, в тому числі і діяльність 
монастирів3397.

Але з кінця 1940-х років спостерігалося “обережне” скорочення діючих 
православних храмів3407, і вже у постанові ЦК КПРС від 7 липня 1954 року “Про великі 
недоліки в науково-атеїстичній пропаганді і заходи її поліпшення” досить чітко і 
жорстко говорилось про максимальне посилення антирелігійної пропаганди і агітації0417. 
Проте протиріччя серед керівництва СРСР після” смерті Й.Сталіна і “перегиби” у 
проведенні антирелігійної кампанії, через 4 місяця спричинили появу нової постанови 
ЦК КПРС від 10 листопада 1954 року “Про помилки у проведенні науково-атеїстичної 
пропаганди серед населення”, в якій засуджувалися свавілля, наклеювання ярликів, 
образи віруючого населення і духовенства і таке інше3427. Така постанова, за 
переконанням духовенства Черкаської області, позитивно вплинула на відвідування 
церков населенням і на зростання кількості віруючих3437. З цього приводу 
настоятельниця Лебединської обителі досить відверто висловилася, що віруючі стали 
більше відвідувати монастирські храми тому, що перестали “боятися” і їх “охороняє” 
ця постанова, яка “развязала руки, ибо в прошлые годы работники райМГБ часто 
приезжали к нам и всем интересовались (сколько было верующих в церкви, из каких 
сел, какой доход и т.д.); а были случаи, что в большие религиозные праздники по 
дорогам из сел к монастырю стояли патрули и не пропускали в монастырь, а теперь 
этого всего нет и верующие идут к нам спокойно”3447. Очевидно, на такій ліберальній 
“хвилі” колишні черниці намагалися у 1956 році відкрити Чигиринський Троїцький 
монастир, проте такі сподівання вже були марними...3457

У спеціально підготовленій у 1957 році довідці про Церкву в СРСР зазначалося, 
що на території держави діяли 66 чоловічих і жіночих монастирів, в яких перебувало 
5 тисяч монастирських насельників; монастирі мали землю, молочну і робочу худобу, 
займалися сільським господарством із своїм сільськогосподарським інвентарем, 
садівництвом, ченці і черниці шили ковдри, виготовляли із вовни усякі вироби, 
виробляли церковний одяг (“облачения”), виготовляли ікони; крім цього, монастирі 
мали прибутки від храмів і одержували грошові дотації як від патріархії, так і від 
єпархіальних архієреїв, окремих парафій і вірних тощо3467. Все це в повному обсязі 
стосувалось діяльності Лебединської і Золотоніської обителей3477.

Проте потепління у відносинах між державою і Церквою мало штучний і досить 
нетривкий характер (в основному така “лібералізація” охопила 1955-1957 рр.)3487, і 
вже наприкінці 1957 року в СРСР максимально підсилилась антирелігійна кампанія, 
яка набула жорстких рис: за декілька років були прийняті і запроваджені у життя 
базові партійні і державні документи, з негайним реагуванням на них республіканської 
і місцевої влади разом з уповноваженими Ради у справах РПЦ, що фактично “підкру
тило гайки” усім наявним послабленням”, що мали місце у стосунках з релігією3497.

Значного удару, як і у 1920-х роках, було завдано по монастирях. 24 жовтня 
1958 року секретар ЦК КП України Микола Підгорний запропонував закрити 13-ть із 
майже 40 українських монастирів і скитів, а згідно з постановою Ради Міністрів УРСР 
від 1 листопада т.р. із 357 гектарів землі, що малась у розпорядженні монастирів,
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мало залишитися лише 60 га! 3507 А для зменшення кількості монастирів розглядалася 
доцільність їх функціонування, всебічно і прискіпливо вивчалися списки монастирських 
насельників і настоятелів, і настоятельниць, настрій духовенства і околишнього 
населення тощ о3517. Також додаючи до цього, на підставі постанови 
ЦК КПРС від 28 листопада 1958 року “Про заходи по припиненню паломництва до 
так званих “святих місць”, запроваджувалися дії, що мали “заборонити” паломництво 
і закрити у будь-який спосіб “святі місця”, в тому числі подібні колодязі і джерела, 
припинити використання для релігійної пропаганди і агітації чудодійних ікон й мощів 
святих тощо (таких небажаних факторів при монастирях існувало ще чимало) 352/.

Повністю конкретні засади і заходи боротьби проти “релігійного дурману”, згідно 
з постановами ЦК КПРС від 9 і 13 січня 1960 року3537, були викладені новопризначеним 
головою Ради у справах РПЦ при PM СРСР В. Куроєдовим на всесоюзній нараді 
уповноважених цієї ж Ради 21 квітня I960 року у доповіді “Про заходи по ліквідації 
порушень духовенством радянського законодавства про культи”3547, де він запропонував 
перейти до планового скорочення кількості церков і монастирів, духовних учбових 
закладів, духовенства єпархій і єпархіальних центрів3 557. До листопада I960 року за 
завданням ЦК КПРС була розроблена “Інструкція по застосуванню законодавства про 
культи” і вже у березні 1961 року вона була затверджена3567. А підсумовуючим 
документом усієї політики держави по відношенню до Церкви стала закрита постанова 
РМ СРСР за №263 від 16 березня 1961 року “Про посилення контролю за виконанням 
законодавства про культи” 357/.

Курс на ліквідацію церков3 5 87 і монастирів дався взнаки: на 1 січня 1960 року на 
території СРСР залишилося лише 44 функціонуючих монастиря, де перебувало 
3724 насельника (тільки на Україні в 1959 році ліквідовано 12 обителей, а у 1960 ще 
10-ть намічалося до закриття) 358а/.

Лебединська і Золотоніська обителі досить явно відчули результати такої державно- 
партійної політики і по зменшенню прибутків, відчуженню землі, посиленню 
оподаткування, і за “особливим” тиском місцевої влади і відповідних органів як на 
чернецтво, так і на населення, що відвідувало монастирі3597. Наприклад, священик 
Лебединського монастиря X. заявляв, що “к нам правительство подводит такую поли
тику, какая раньше практиковалась к кулачеству, т.е. сперва ограничивали, отбирали у 
них материальные ценности, а потом и ликвидировали”3607, а місцеве парафіяльне духо
венство до цього додавало: “вообще власти начинают вести подготовку к закрытию 
церквей и, по-видимому, настанут тридцатые годы” і “религию душат, нас облагают 
непосильным налогом, не разрешают делать то, что обязана делать церковь, даже при 
похоронах не разрешают брать хоругви. Много наших собратьев смирились с этим — 
продались” 36,/.

Звичайно, що і Лебединський, і Золотоніський монастирі без жодних сумнівів 
“впали в око” керівництву Черкаської області: неодноразово приймалися рішення 
облвиконкомом і обкомом партії про закриття спочатку Лебединської обителі (яка, до 
речі, до цього часу виконувала функції “накопичувателя” черниць і послушниць з 
інших закритих монастирів -  Козельщанського і Полтавського) із послідуючим 
переводом її насельниць до Золотоніського монастиря; на підставі таких рішень були 
звернення до ЦК КПУ і РМ УРСР з відповідною аргументацією3627.

Нарешті 13 березня 1961 року РМ УРСР прийняла постанову за №315-23 про 
закриття Лебединського Миколаївського жіночого монастиря3637 з утворенням на його 
терені і в його будівлях лікувального закладу3 647. На цій підставі в Черкаській області 
було підготовлено і затверджено план по проведенню таких заходів3657, а вже 7 червня 
1961 року Лебединський монастир було ліквідовано3667.
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Тепер постало питання про закриття і Золотоніського Красногірського монастиря, 
куди, до речі, перевели 45 лебединських черниць і послушниць3677, термін ліквідації 
обителі визначили до другої половини 1962 року3687. Проте цей монастир і його 
насельниці пережили усі негаразди; серед залишених на Україні 9-ти православних 
обителей3 6 9 7  була і єдина в Черкаській області Золотоніська Красногірська -  саме з неї 
почалося відродження і відновлення інших монастирських комплексів і 
монастирського буття на Черкащині.

І останнє. У 1968 році віруюче населення сіл Чубівки, Куликівки, Лубенець і 
Деменець намагалося використати стару Успенську дерев’яну церкву колишнього 
Жаботинського монастиря, до речі, в аварійному стані, як парафіяльну, проте отримали 
від влади відмову на підставі того, що колишній храм використовується правлінням 
колгоспу ім. Кірова “під комору” і тепер “ніякої історичної і архітектурної цінності не 
представляє”, тому “проводити в ньому церковні обряди немає можливості”. Влада 
наполягала, що “віруючі мають змогу відвідувати” церкву у с. Думанцях3707. Звичайно, 
на той час наведений факт не міг мати позитивного вирішення і його треба розглядати 
лише як казус...

Монастирі Черкащини -  це ще й проблема історична, вони -  також Пам’ять нашого 
краю! 3 7 , 7  І уникнути цього, ігнорувати таке не мала змоги жодна влада з її 
більшовицькою антирелігійною ідеологією, хоча наприкінці 1920-х- поч. 1930-х рр. 
історичним і краєзнавчим дослідженням і їх дослідникам інкримінувалися усі злочини 
з навішуванням ярликів “ворогів народу”. Звичайно, найбільше страждали вивчення 
і дослідження конфесійної історії.

Черкащина -  це ще й історико-культурний феномен, де акумулювалася багатовікова 
спадщина великої кількості культур і народів, і попри всі військові, соціальні, політичні 
й природні катаклізми і катастрофи з їх наслідками, тут, звичайно, далеко не в повній 
мірі, але ж були збережені тисячі пам’яток історії, археології, культури, природи й 
мистецтва. На жаль, тільки революційний період 1917-1920 років так вдарив по такому 
“древлєсховищу”, що й досі ми не взмозі оговтатись, розуміючи що було знищено: 
горіли і розграбовувались поміщицькі маєтки з їх архівами, бібліотеками, де 
зберігались раритетні зібрання, картинними галереями, чудовими і неповторними 
архітектурними витворами, наприклад, у володіннях кн. Урусових, кн. Лопухіних- 
Демідових, кн. Трубецького, гр. Браницьких, Балашових, Бобринських, Терещенків, 
Давидових, Раєвських, Ностиців, Альбрандтів, Яшвілів й баг. інших3  727. Об’єктами 
нападів і нищення ставали державні й родинні архіви, музеї, церкви, костьоли, 
синагоги, розкопувалися древні кургани і цвинтарі*. Треба сказати, що влада, існуюча 
на той час, розуміла наслідки такого варварства і приділяла певну увагу по вирішенню 
цього питання, на жаль, частіше Центр не міг завжди позитивно впливати на місцеві 
і не контрольовані ним події, і іноді прийняті урядами документи залишалися лише 
деклараціями. З цього приводу показовим є звернення відділу охорони пам’яток 
старовини і мистецтва генерального секретарства народної освіти до народу про 
збереження культурних цінностей від 19 листопада 1917 року, яке підписане 
М. Біляшівським, де, зокрема, сказано: “...до всіх, хто відчуває тісний зв’язок з рідною 
країною, з гарячим закликом -  шанувати рідну культуру і не допускати загибелі нашого 
добра: не псувати і не нищити пам’яток старовини, не допускати до грабунку і розгрому 
панських дворів та будинків, де часто переховуються дуже цінні старі папери, книги,

* Така актуальна і важлива на сьогодні тема ще очікує серйозного дослідника, який не забариться 
з’явитись. Сподіваюсь на це.
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картини, старі меблі, вжити всіх засобів, щоб зберегти усе це і передати до музеїв, де 
вони стануть у великій пригоді для нашої освіти, для науки й культури, де будуть 
служить не для одної людини або родини, а для усього народу” 373/. Гірко визнавати, 
але й цей і подібні заклики не допомогли...

Не зосереджуючись на детальному дослідженні такого питання (автор взагалі не 
ставить собі за мету його вирішення), можна лише як ілюстрацію до вищезгаданого 
навести декілька фрагментів з базових документів по загальному захисту (наскільки 
це тоді було можливим) історичних і культурних пам’яток на рівні повітової влади, у 
даному випадку мова йде про Чигиринський повітревком, який 25 лютого 1919 року 
прийняв таку постанову: “Поручить культурно-просветительской комиссии, совместно 
с земельной управой переписать библиотеки и исторические ценности бывших 
владельцев экономий. Доставить эти ценности в г. Чигирин, подыскать помещение и 
компетентных людей для систематизации ценностей. В первую очередь послать для 
скорейшей переписи в Болтышское имение Раевских, Юрчихинское -  Давыдовых, 
Старо-Оситянское -  Терещенка и Трилеское -  Безрадецкого”3747. І як продовження 
цього питання була постанова колегії відділу освіти Чигиринського виконкому від 
21 липня 1919 року: “Прохати повітовий виконком негайно розіслати волосним 
виконкомам та начальникам охрани прийняти рішучи засоби по охороні бувших 
поміщецьких будинків і лишающихся в них книгозбірок, архівів та инших вещів 
історичної та музейної цінності, відклав відповідальність за грабунки і порчу 
переліченних вещів на волосні виконкоми та начальників охорони”3757. Можна вважати, 
що аналогічні постанови і рішення приймалися і в інших повітах тодішньої Черкащини.

Остаточне встановлення радянської влади на Черкащині позначилося і на вирішенні 
питання охорони пам’яток історії і культури вже на державному рівні: наприкінці 
1920 року у Черкаському повіті, “на Шевченковщині”, був утворений повітовий комітет 
охорони пам’яток старовини й мистецтва (повіткопис) 376/, якого очолив Олександр 
Миколайович Александров3777. У своїй відозві новоутворений комітет оголосив основні 
засади по охороні і збереженню пам’яток мистецтва й старовини, яким “сьогодні” 
“найбільше загроджує загибель й руйнація”. Конкретність поставленої проблеми і 
рішучість у її виконанні пронизують кожне слово такого звернення: “Творчий геній 
окремих осіб, утворюючи мистецькі речі й твори, робить вклад через національну 
скарбницю культури в загально-людську, в якій виховується або вся людність, або 
окремі нації*” 3  787.

З утворенням Черкаського округу функції повіткопису продовжував виконувати 
окружний комітет охорони пам’ятників мистецтва, старовини й природи, що був 
затверджений постановою Черкаського ОВК і відділу народної освіти 15 травня 
1923 року у складі голови О.М. Александрова і членів комітету А.А. Петренка і 
Д.О. Бочкова3797. На початку 1925 року окркопис припинив свою діяльність і охорона 
усіх пам’яток старовини й мистецтва перейшла до уповноваженого ВУАК при 
Всеукраїнській Академії наук О. Александрова3807. А на підставі постанови 
Шевченківського ОВК від 24 грудня 1926 року було утворено округову комісію охорони 
пам’ятників культури й природи3817. Діяльність вищезазначених комітетів і комісії, 
можна вважати, була на високому фаховому рівні, а діапазон їх інтересів -  досить 
широким і значним: від охорони, збереження і спасіння (в повному розумінні цього 
слова) архівів, бібліотек, музеїв, колекцій, різних архітектурних споруд як світського 
характеру, так і церковних, до видання історико-краєзнавчої літератури і прокладення 
туристичних маршрутів по історичним і визначним місцям Черкащини, в тому числі 
і по відомим монастирям, вирішувалися питання про утворення природничих 
заповідників і баг. іншого3827.
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Вивчаючи і аналізуючи наявний документарій, що стосувався справи охорони 
пам’яток минувшини Черкащини, можна зробити висновок, за яким одним з основних 
напрямків роботи згаданих комітетів і комісії було збереження монастирських 
комплексів з їх архівами і бібліотеками як пам’яток історії, археології й культури і не 
тільки на підставі спеціальних законодавчих актів3837, але й за покликом душі, коли 
така праця -  є сенс життя...

Майже усі обителі*, незважаючи на те, діючі вони, чи вже ліквідовані, в тій чи 
інший мірі ставали об’єктами прискипливої уваги: складалися акти про взяття під 
охорону і облік церков і каплиць, постійно уточнювалися описи монастирських 
книгосховищ, архівів, церковно-культового начиння і майна, робилося багато й іншого, 
що в якійсь мірі мало допомогти у збереженні історичних цінностей і документів3847.

Протягом 1920-х років відчувався певний і помітний вплив названих структур на 
місцеву владу щодо збереження пам’яток минувшини, в тому числі і монастирів, 
правда, такий процес мав тенденцію до постійного уповільнення і затухання; справи 
про утворення Українського лепрозорія у 1927 році і спасіння від повені 
старообрядницької церкви Успенського монастиря у Змагайлівці в 1928-му -  вже можна 
вважати майже останніми зусиллями (і вже -  за інерцією) такого руху по охороні і 
збереженню монастирів як історичних й культурних пам’яток.

Згідно постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 16 червня 1926 року “Про охорону 
пам’яток культури та природи” 3  8  5 7 було прийнято на облік і під охорону держави 
29 таких пам’яток, що увійшли в так званий “Реєстр монументальних пам’ятників 
культури (старовини й мистецтва) на Шевченковщині”, серед цього переліку були і 
монастирські церкви:

під №4: Троїцька церква Чигиринського монастиря;
№5: Миколаївська церква Медведівського монастиря;
№ 6 : Троїцька церква Мотронинського монастиря;
№7: Успенська церква Виноградського монастиря;
№ 8 : Вознесенська церква Мошногірського монастиря;
№12: Преображенська церква Золотоніського монастиря;
№14: Успенська церква Змагайлівського старообрядницького монастиря;
№25: Канівський Успенський собор (головний храм колишніх православного і 

базиліянського монастирів);
№28: Онуфріївська церква Корсунського Гуляницького монастиря3  867.

На жаль, з цього переліку, згідно відношення Народного комісаріату освіти УСРР 
до Шевченківського ОВК від 16 липня 1927 року (№40045/оп.26), під республіканською 
охороною було залишено лише 6  з 29 номерів загального списку пам’яток, серед яких 
під №3 були зазначені церкви Мотронинського і Медведівського монастирів3 877, а решта 
відійшла під місцеву опіку.

Але ж курс держави на знищення монастирів як релігійно-культових осередків 
позначився -  негативно! -  і на питанні їх охорони і збереження як пам’яток минувшини 
разом із рештою речей історико-культурного значення, які там ще зберігалися, зокрема 
дзвони, церковний одяг тощо3  887. Руйнівні дії владних структур Шевченківщини щодо 
монастирських храмів, незважаючи на негативну реакцію Дніпропетровської 
крайінспектури з охорони пам’ятників матеріальної культури та природи3  897, набирали 
обертів.

*Поки що не виявлені документи про історико-культурне значення Іванівського, Уманського і 
Кочержинського монастирів.
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У травні місяці 1930 року на засіданнях президії Шевченківського ОВК був 
затверджений новий, очевидно, без тягаря моральної відповідальності перед 
минувшиною, склад окружної комісії охорони пам’ятників культури та природи, в 
якій вже не знайшлося місця О.М. Александрову3907, а також прийнята обов’язкова 
постанова за №85 від 16 травня “Про охорону пам’ятників культури, революції та 
природи”, назва якої вже прямо говорить про цільоспрямовану переорієнтацію 
“охорони” на об’єкти революційного значення, і, звичайно, церковно-монастирська 
історична тематика вже не буде приорітетною3917. Це і підтвердилося “Додатком” до 
такої постанови, де жодна монастирська церква вже не вважалася пам’яткою культури 
республіканського значення, крім Канівської Успенської (“Реєстр №1”)3927, а храми 
Медведівського, Мотронинського, Мошногірського, Чигиринського, Корсунського і 
Золотоніського монастирів були переведені до місцевої “охорони” (за “Реєстром №2” 
пам’ятки за №1, №2, №7, № 8 , №15, №16) 3937. Незабаром в цьому ж 1930 році 
Миколаївський храм М едведівського монастиря 3 9 4 7  і В ознесенська церква 
Мошногірської обителі3  957, очевидно, перестали існувати взагалі, а реш та- перетворені 
під будівлі господарського значення, використані під культурно-освітні заклади3967, 
або просто знищені3977.

З декількох переобладнаних, зруйнованих монастирських храмів (або тих, що на 
шляху до цього), які мали розташування на території Черкаської області, пам’ятниками 
історії і архітектури у післявоєний період (1940-і -  1980-ті роки) вважалися лише 
чотири: 1. Преображенський храм Золотоніського Красногірського монастиря, що 
визнаний історико-архітектурною пам’яткою згідно з постановою РМ УРСР за №970 
від 24.VIII.1963 р., у паспорті до цього храму як історичної пам’ятки написано: 
“Исторических событий, связанных с памятником, не имеется”, а далі додається -  
“экскурсионного значения не имеет”3987. 2. Троїцька церква колишнього 
Мотронинського монастиря, яка спочатку у 1961 році була виключена з реєстру 
пам’ятників архітектури як така, що не мала “визначної цінності” 3997, а тільки потім, 
дякуючи 200-літньому ювілею “Коліївщини”, знову після довгих погоджень між 
різними державними установами й інстанціями стала вважатися вже не колгоспною 
коморою, а історичною пам’яткою місцевого значення згідно рішення Черкаського 
облвиконкому за №358 від 10 червня 1969 року4007; до республіканської охорони 
Троїцький храм перейшов на підставі постанови РМ УРСР за №442 від 6  вересня 
1979 року. 3. Дзвіниця кол. Лебединського Миколаївського жіночого монастиря 
прийнята під охорону за вищезазначеною постановою №442 (охоронний №1733), і 
4. Двоповерховий будинок колишньої Тальянської обителі визнаний пам’яткою 
архітектури місцевого значення у 1990 році (див. прим. №579).

За станом на 1 січня 2000 року на Україні нараховувалось загалом 250 монастирів 
різних конфесій, в яких проживали й несли послушания 4939 насельників4017. У 
Черкаській області на цей час функціонують чотири православні обителі4027.

*
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Преображенський собор Золотоніського Красногірського монастиря. 
Фото др. пол. 1920-х рр. Зберігається в Черкаському обласному 

краєзнавчому музеї (ФН-13-1).
Фото М. Васильєва.
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Жаботинський Онуфріївський монастир,що тепер відновлюється.
Фото 2000 р.
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№1

1917 року.

ВІДОМ ІСТЬ ПРИБУТКІВ І ВИДАТКІВ ЖАБОТИНСЬКОГО  
ОНУФРЙВСЬКОГО МОНАСТИРЯ ЗА 1916 РІК, ЯКУ ПОДАНО ДО  

СМШ ЯНСЬКОЇ ДІЛЬНИЧОЇ ПОДАТКОВОЇ УСТАНОВИ.

ПОДРОБНАЯ ВЫ БОРКА И З ПРИХОДО-РАСХОДНЫ Х КНИГ  
ЖАБОТИНСКОГО СВ. ОНУФРИЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ И  ПОДВОРЬЯ  
В ГОРОДЕ ЧЕРКАССАХ, И  УРОЖАЙ ХЛЕБА И  ДРУГИХ ПРОДУКТОВ ЗА

1916 ГО Д 403/.

Пунк
ты*

№ ПРИХОД В 1916 ГОДУ, ПОСТУПИЛО РАЗНЫХ СУММ Р[убли] К [оп.]

От прошлого 1915 года оставалось наличными 510 02

1 і %% с капиггалов 469 22
2 2 Аренды за землю 3566 10
2 3 От продажи хлеба 2759** 05
2 4 788 60
2 5 877 85
2 б Из паровой мельницы 565 54
2 7 Продана конная старая машина 175 • •

2 8 От продажи коровьяш масла и проч. 77 30
2 9 От продажи винограда 198 20
2 10 1078 „

2 И 13 50
2 12 509 60
2 13 Из гостиниц ы 217 68
2 14 Из Казначейства за лес, вырубленный на военные нужды ̂ 4722 57
2 15 За выпас скота 20 „

3 16 Из лавки: чистых 2710 руб. 10 коп., валового 9667 87
6 17 Записных за разные требы 10871 28
6 18 Кошельковых 210 51
6 19 Проскомедийных 500 55
б 20 От Частиц святых мощей и Икон 25 40
б 21 Просфорных: чистых 962 руб.71 коп., валового 1268 96
6 22 Свечных: чистых 2449 р. 8 коп., валового 6117 08
б 23 Пожертвований 1128 20
6 24 От продажи свечных огарков 240 ••

Итог валового дохода 46068*** 6
Чистой прибыли 34699**** 96
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И остаток продуктов оценивается в 
Следовательно чистая прибыль и остаток разных

7569 16

продуктов, включая и кирпич, оцениваются 43244 12
Из них израсходовано 23252 руб.15 коп., остается 
Доход от под ворья в г. Черкассах4057 и от земли, 
находящейся в Чигиринском уезде4067, записан по 
рубрикам вместе с доходом монастыря за 1916 год.

19991 97

Сколько
пудов

Урожай в 1916 году хлеба, сена и других продуктов, 
из которых в том же 1916 г. израсходовано на 
содержание братии, прислуги и экономии, и по 
военным обстоятельствам.

ЦЕНА ОБЩАЯ
СУММА

Р. К. Р.
к

925 Пшеницы 1 95 1803 75
200 Ржи 1 60 320 ..
150 Ячменя 1 70 255 ##
165 Гречихи 2 .. 330 ..
180 Проса 2 .. 360 ••
175 Гороху 1 60 280 ••
125 Режея 3 375 ..
75 Фасоли 2 в. 150

3750 Картофеля .. 80 3000 ..
5227 Сена „ 45 2352 15
3670 Соломы „ 20 734 ..
180 Свеклы „ 10 180 ..

1700 Овса 1 65 2805 -

12944 90

И вьщано бедным семействам лиц, призванных на
войну, предписание о. Благочинного монастырей
вне г. Киева от 28 августа 1914 года за №214-м.

100 Пшеницы 1 95 195 „
50 Ржи 1 60 80
50 Ячменя 1 70 85
25 Гречихи 2 •• 50
20 Проса 2 • • 40 ••
75 Гороха 1 60 120 ••

150 Картофеля .. 80 120 м
1800 Сена „ 45 810 ..
1230 Соломы •• 20 246 ••

1746

Затем остатка из урожая 1916 года хлеба, сена и
прутик продуктов к 1-му января 1917 года состоит
налицо, а именно:

2 1600 Пшеницы 1 95 3120
2 200 Ржи 1 60 320 ..
2 50 Ячменя 1 70 85 ••
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2 60 Гречихи 2 120 .. ,
2 350 Гороха 1 60 560 ..
2 15 Режея 3 45 ..
2 10 Фасоли 2 20 ..
2 1100 Картофеля 80 880 ..
2 2400 Сена 45 1080 ..
2 2700 Соломы 20 540 ..
2 200 Свеклы 10 20 ..
2 300 Овса 1 65 480 ..
2 1495*1 нгг. жженного кирпича по 20 руб. за 1000 нгг. 20 299 16

За исключением израсходованных продуктов 
остатка состоит налицо на сем тысяч гопъсот
шестьдесят девять руб. 16 коп. Итого 7569 16

И наличными 12422 81

19991 97

Пунк
ты

№ Общее содержание монастыря и братии, и расход на 
военные обстоятельства

Р. К

2 1 Содержание братии Одежда 3201 96
2 2 Обувь 2225 47
2 3 Чай 546 67
2 4 Сахар 978 76
2 5 Рыба 1355 10
2 6 Масло постное 593 12
2 7 Общее содержание братии 1013 30
2 8 Лечение братии 50 -
2 9 Прислуга 2153 65
2 10 Поденно-рабочие при уборке хлеба и прочие работы 3041 10
2 11 Отопление 583 60
2 12 Освещение 262 76
2 13 Постройки 475 47
2 14 Ремонт зданий 1533 07
2 15 Страховка зданий, предписано Благочинным от

10 октября 1916 г. за № 13 217 62
2 16 Покупка и исправление разного реманента 1340 53
2 17 Выделка кирпича 361 08
2 18 Ремонт кирпичного завода 75 ••
2 19 Ремонт ризницы 50 ••
2 20 На выписку журналов и газет 60 10
2 21 На поездку по монастырским делам 233 85
2 22 Жалованье Регенту 90 ••
2 23 Содержание канцелярии 214 65
2 24 Покупка скота 840 вв
2 25 Покупка товара для монастырской лавки 6957 77
2 26 Покупка разной посуды 306 70
2 27 Покупка и доставка свечей 3668 ••
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2 28 Покупка и доставка церковного вина 225 30
2 29 Покупка муки для просфор 306 25
2 ЗО За выкопку канав 166 40
2 31 Покупка клевера и ячменя для посева 89 -

2 32 Покупка патоки д ля корму скота 26 95
2 33 Покупка ряден и бандажа 121 91
2 34 Уплачено в Черкасское Казначейство налога 

за паровой котел 15 .

4 35 Отчислен 1% из валового монастырского дохода 
на содержание лазарета для больных и раненных 
воинов, предписание о. Благочинного монастырей 
вне г. Киева от 10 октября 1914 г. за №169,
с пересылкою 463 11

4 36 Выслано на содержание приюта для детей 
сирот павших воинов при Киево-Покровском 
монастыре, предписание Благочинного 
от 15 мая 1915 года за №133, с пересылкою 240 75

4 37 Куплено одежды для беженцев, предписание 
Благочинного от 8 декабря 1915 г. за №327 51 50

4 38 Выслано Якову Чымесу407/ в действующую армию 
по его просьбе 5 .

6 39 Уплачено в Черкасское и Чигиринское 
Казначейство поземельного [налога] 379 37

6 40 Уплачено за аренду земли для подворья в 
г. Черкассах под огород 100 38

Итого 34620 25

Настоятель монастыря408/

*

ДАЧО, ф.149, оп.1, спр.132, арк.82-83 зв. Оригінал. * ** *** ****

*— маються на увазі №№ статей податкової декларації.
** — ця цифра написана олівцем замість перекресленої 3734.
*** _  теж саме 3 ^ 1^  47043.
**** — теж саме замість 35674.
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№ 2

1917року, липня 12.

ЗВЕРНЕННЯ ЖАБОТИНСЬКОГО ОНУФРПВСЬКОГО  
МОНАСТИРЯ ДО Ж АБОШ НСЬКОЇ ВОЛОСНОЇ УПРАВИ З  

ПРОХАННЯМ  ЗАБОРОНИТИ Ж ИТЕЛЯМ  С. ЧУБІВКИ  
ВТРУЧАТИСЯ У СПРАВИ МОНАСТИРЯ І НЕ ВИМАГАТИ ВІД  

ЧЕНЦІВ НАДАННЯ СЕЛЯНАМ РОБОТИ.

В ЖАБОТИНСКУЮ ВОЛОСТНУЮ  УПРАВУ ОТ ЖАБОТИНСКОГО  
СВ. ОНУФРИЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ.

ПРОШ ЕНИЕ.

Вследствие требования чрезмерно высокой поденной платы 8 июля 
жительницы деревни Чубовки Ольга Седина и ее сестра София Блехарева не 
были приняты на работы в экономии монастыря. 10 июля София Блехарева и 
Ольга Седина, явясь в монастырь в сопровождении нескольких десятков женщин 
Чубовских, а также и нескольких мужчин, выразили в самой грубой форме 
негодование по поводу непринятия на работы вышеупомянутых жительниц 
Чубовки, а также в высшей степени безцеремонно и дерзко предъявили 
требование о принятии на поденные работы в монастыре и экономии мужчин и 
женщин Чубовских, в каковом бы количестве они не явились, назначивши сами 
себе плату по 6 руб. в день на своих харчах, держа себя вызывающе и не оказывая 
должного почтения О. Архимандриту, иеромонахам и братии монастыря. За 
неисполнение их требования грозили произвести насильственные действия, а 
именно: снять с работ строковых рабочих монастыря, не допускать принятия на 
поденные работы из других сел и деревень и даж е нанести побои некоторым 
монахам. 11 июля утром в экономию монастыря самовольно явились на поденные 
работы: Дария Дубовик, Наталия Дубовик, Василий Д убина, Екатерина 
Ковдиева, София Блехарева, Ольга Седина, Татиана Мищенко, Дария Мищенко, 
М атрона М ищенко, Екатерина Ткаченко. В экономии монастыря имеются 
20 строковых рабочих, мужчин и женщин, братия монастыря сами убирают хлеб, 
а посему вышепоименованные самозванные поденные являются совершенно 
излишними, проводящими время в бездействии и обременительными для 
монастыря. Главная виновница сего события Ольга Седана, принадлежащая по 
мужу своему к Полтавской іубернии. А по сему покорнейше просим Волостного 
Голову принять строгие меры для прекращения сего насилия и привлечь к 
ответственности вышеуказанных лиц, а также сделать предписание Чубовскому 
Сельскому Старосте, чтобы он с сельской милицией не допускал повторения 
подобных событий 409/.
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Если жители Чубовки действительно нуждаются в зароботках, то пусть 
Комитет им находит работы в другом каком-либо месте, в экономии ж е монастыря 
совершенно не ндцобно таких поденно-рабочих.

Еще раз просим принять соответственные меры д ля обуздания буйных жителей 
дер. Чубовки, оказывавших поддержку Ольге Седине, в противном случае мы 
принуждены будем жаловаться Губернскому Комисару. Монастырь находится в 
ведении Духовного Начальства, а не мирских властей, и по сему Чубовские 
жители не имеют права вмешиваться в экономические дела монастыря.

12 июля утром Чубовские женщины еще в большем количестве явились в 
экономию, требуя постановки на работы — почему правление монастыря 
категорически уведомляет Волостную Управу, что всем этим самозванным 
поденно-рабочим платить не намеренно, жатва хлебов на монастырских полях 
уже кончена.

Что ж е касается не поденной работы жителей д. Чубовки, то монастырь не 
отказывается, но сможет принимать сколько таковой требуется.

*

ДАЧО, ф.149, оп.1, спр.48, арк.2-2 зв. Чернетка*.
* — автором використано лише текст, написаний чорнилами, багаточисельні виправлення олівцем не 
бралися до уваги.
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Вериги. Вірогідно із Золотоніського монас
тиря. Зберігаються в Черкаському облас
ному краєзнавчому музеї (НА-8, НА-9). 
Фото М. Васильєва.
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№3

1918 року, до 12 квітня.

ЗВЕРНЕННЯ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ КРАСНОПРСЬКОЇ ОБИГЕШ  
ДО ДЕПАРТАМЕНТУ СПОВІДАНЬ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШ НІХ  
СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ З ПРОХАННЯМ  

ПРО ЗАХИСТ ВЩ  М ІСЦЕВОЇ ВЛАДИ, ЯКА ПЕРЕШ КОДЖ АЄ  
ОБРОБЛЯТИ ЗЕМ ЛЮ , Щ О НАЛЕЖИТЬ МОНАСТИРЮ .

ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА ИСПОВЕДАНИЙ410/. 
СЕСТЕР ЗОЛОТОНОШ СКОГО КРАСНОГОРСКОГО 

ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Красногорский женский монастырь в г.Золотонош е412/, Полтавской губ., 
владея землею в 438 десятин413/, обрабатывал таковую на нужды обители трудом 
сестер, коих имеется там разных возрастов 643 челов[ек], но собственно рабочих 
сестер 544414/. Земля эта частью приобретена на собственные средства сестер, а 
частью поступила в распоряжение обители, как доброхотные пожертвования от 
разных лиц на молитвенное их поминовение. Трудом и работами наша обитель 
добывала себе средства дня поддержания телесных сил и самой жизни, занимаясь 
хлеборобством, луговодством, огородничеством и т.п. Все подобные работы  
сестры исполняли сами не зависимо от их возраста и положения. Наша обитель 
на собственные средства вот уже 2 у  года содержит 146 беженцев, помогая им 
пищею и всем необход имым д ля жизни, кроме того при монастыре имеется трех 
классное Епархиальное женское училище415/, воспитанницы которого частью  
содержатся на средства нашей обители, а более состоятельные — на небольшую 
плату416/. Так как сестры нашего монастыря вышли из среды простого народа, да  
и сама обитель основана почти на незначительные средства сестер, расширяясь 
постепенно, благодаря заботам и трудолюбию их, — то казалось бы, что 
существование монастыря должно считаться вполне обезпеченным, но местные 
крестьяне во главе волостных Комитетов не только не оказывают нам поддержки, 
но начали сильно обижать нас, разоряя наше трудовое имущество, обращают все в 
свою пользу, оставляя нас без всяких средств к существованию. Такое положение 
дела грозит нам голодом и нищенством, так как мы, порвав связь с миром, не можем 
туда уже возвратиться, ибо у многих нет ни родных, у которых могли бы найти 
приют. В настоящее время крестьяне воспрещают нам обрабатывать землю, 
приготовленную к весенней запашке, а обсемененную озимы в количестве 116 де
сятин грозят обратить в свою пользу. Местные сельские и волостные Комитеты не 
только не оказывают нам поддержки к возстановлению наших прав, но и сами 
принимают участие в разграблении монастырского имущества.
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Принося ВАМ , Г-н Директор, свою слезную просьбу, мы позволяем себе 
надеяться, что ВЫ , будучи поставлены во главе Департамента исповеданий, 
окажете нам помощь и защиту, дав распоряжение местным властям, чтобы они 
не препятствовали обрабатывать принадлежащую монастырю землю; тем более, 
что как сказано выше, земля эта возделывается кровавым трудом самих сестер, 
плоды ж е земли идут на пропитание обители и существование школы, служащей 
просвещением народу.

Уполномоченные от сестер обители М он[ахиня] Филадельфа417/
экономка Ксения41®/.

*

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, 
ф.1072, on. 1, спр. 22, арк.11-11 зв. Оригінал.
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№ 4

1918 року, серпня 31.

ВИЗНАЧЕННЯ СВЯЩ ЕННОГО СОБОРУ РОСІЙСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ Щ ОДО МОНАСТИРІВ І ЇХ НАСЕЛЬНИКІВ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СВЯЩ ЕННОГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ  
ЦЕРКВИ О МОНАСТЫРЯХ И  МОНАШ ЕСТВУЮ Щ ИХ 

31 АВГУСТА (13 СЕНТЯБРЯ) 1918 ГОДА.
ОСНОВНЫ Е СТАТЬИ ОБЩ ЕГО ПОЛОЖ ЕНИЯ.

I. Братия обители.
1. В православные монастыри принимаются лица православного исповедания 

при точном соблюдении установленных на сие церковных правил.
2. Прием в обитель приходящих из мира, а равно трудников и послушников из 

других монастырей производ ится настоятелем обители; послушники должны бьггь 
принимаемы в монастыри с большою осторожностью; при приеме надлежит 
требовать представления отзыва от их духовного отца.

3. Обнаружившие в монастыре доброе настроение послушники приука- 
живаются Архиереем по представлению настоятеля.

4. Увольнение послушников из обители производится тем ж е порядком.
5. Настоятелям надлежит воспитывать в монастырях и их школах будущих 

послушников.
6. Постригаемый должен быть благонастроен в иноческой жизни, испытан 

настоятелем. Относительно возраста постригаемого и продолжительности искуса 
должно руководиться церковными правилами и практикой Православной Церкви. 
Постригаемый должен иметь не менее 25 лет.

Примечание. Пострижение в более раннем возрасте допускается лишь с
особого в каждом случае разрешения епархиального Архиерея.

7. Согласно правилам святых Соборов (4 пр. IV Всел.; 21 пр. VII Всел.; 4пр. 
Двукр.) монашествующие обязываются пребывать в иноческом послушании в тех 
монастырях, где они положили начало, постриглись и отреклись от мира, и не 
переходить в другие монастыри, за исключением тех случаев, когда духовная 
власть признает полезным переместить монаха, известного по благочестию и 
честному житию, в другую обитель для ее благоустройства и ради общей пользы. 
Перевод монашествующих из од ного монастыря в другой производится с согласия 
настоятелей и с утверждения Архиерея, в епархию которого поступает 
монашествующий, по предварительном сношении с прежним его епархиальным 
Архиереем.
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II. Должностные лица обители.
8. Н а должность настоятеля монастыря избираются лица достаточно 

опытные в монастырской жизни.
Примечание 1. Если в монастыре пребывает на покое Архиерей, то он также 

может быть, при желании братии, с его согласия, избираем на 
должность настоятеля, причем не пользуется по содержанию 
никакими преимуществами сравнительно с настоятелями, не 
имеющими архиерейского сана.

Примечание 2. Епископы, не имеющие монашеского пострига, облеченные 
в рясофор, не могут быть настоятелями монастырей и 
пользоваться настоятельскою  частью из монастырских 
доходов.

9. Избрание настоятеля монастыря совершается в присутствии благочинного 
монастырей или монашествующего лица по назначению епархиального Архиерея, 
посредством тайного голосования записками, при участии всех манатейных 
братий обители, кроме опороченных по суду и состоящ их под следствием по 
обвинению в деяниях порочных. Каждый участвующий в выборе пишет на своей 
записке одного кандидата; двое получивших наибольшее число избирательных 
голосов отмечаются в акте избрания, который затем представляется благочинным 
монастырей епархиальному Архиерею на его усмотрение.

Примечание. Указанное правило об избрании настоятеля монастыря братией 
не распространяется на те монастыри, где настоятелями 
состоят,по положению, правящие или викарные Архиереи, а 
также на монастыри особого назначения.

10. Епархиальный Архиерей, по одобрении избранника, представляет таковому 
Священному Синоду к назначению; при неодобрении ж е представляет своего 
кандидата.

11. При отсутствии у братии кандидата на должность настоятеля, кандидат в 
настоятели представляется Священному Синоду епархиальным Архиереем, по 
его усмотрению.

12. При увольнении на покой настоятели должны быть обезпечены в монастыре 
приличным помещением и содержанием, по определению епархиальной власти.

13. Правила о настоятелях монастырей (стг. 9-12) действуют и в отношении 
настоятельниц обителей.

14. Архиереи, уволенные на покой без пенсии с назначением пребывания в 
монастыре, пользуются содержанием и столом от монастыря, по определению 
Высшей Церковной Власти.

15. Избрание наместника в лаврах и монастырях, в коих учреждена должность 
наместника, производится тем ж е порядком, как и избрание настоятеля 
монастыря. В отношении своих обязанностей, наместник монастыря заменяет 
настоятеля в его отсутствие.

16. Казначей, ризничий, благочинный и эконом, где таковой есть по 
положению, назначаются, а равно и увольняются, по представлению настоятеля, 
епархиальным Архиереем.

Примечание. В малолюдных монастырях, где не имеется лиц, подходящих 
для занятия монасты рских долж н остей , настоятелям  
предоставляется право ходатайствовать пред епархиальным
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Архиереем как о совмещении таковых должностей в одном  
лице, так и о замещении некоторых из них монашествующими 
из других обителей.

17. Число принтов в женском монастыре зависит от имеющихся в обители 
средств на их содержание.

Ш . Монастырский Совет.
18. Управление монастырем принадлежит настоятелю; в делах хозяственных 

настоятелю в управлении содействует Монастырский Совет.
19. В Монастырский Совет, кроме настоятеля, входят: наместник, где таковой 

есть, казначей, ризничий, благочинный и эконом, где таковой есть.
20. Монастырский Совет в женском монастыре состоит из настоятельницы, 

казначеи, ризничей, благочинной и завед ывающей трапезой (старшей в трапезном 
послушании).

21. Постановления Монастырского Совета обязательны дня всех насельников 
обители. В случае несогласия настоятеля или настоятельницы с Монастырским 
Советом дело переносится на решение епархиального Архиерея.

22. Изложенные правила относительно внешнего строя монастырской жизни 
(стт. 1-21) применяются ко всем монастырям Православной Российской Церкви, не 
исключая и находящ ихся ныне на особом  полож ении, как-то: лавр, 
ставропигиальных монастырей и монастырей, в коих настоятелями состоят Архиереи.

IV. Внутренний строй монастырской жизни.
23. Общ ежитие, согласно иноческим обетам, признается по сравнению с 

необщ еж итием более вы сокой формою  иноческой ж изн и , и потом у  
общежительные монастыри и впредь должны оставаться общежительными, а 
необщежительные желательно обращать в монастыри общежительные там, где 
это возможно по местным условиям.

24. В женских монастырях, где по недостатку средств насельницы содержатся 
личным трудом, т .е . приобретаю т обувь и одеж ду на свои средства, 
настоятельницы обязываются постепенно вводить полный общежительный строй.

25. Важнейшим предметом внимания монастырского начальства и усердия 
братии должно быть строго уставное (по Типикону) церковное Богослужение без 
пропусков и без замены чтением того, что положено петь, и сопровождаемое 
словом назидания.

26. В обителях, где при совершении богослужебных чинов соблю даю тся 
особые, освященные веками и не противоречащие духу православия обычаи, хотя 
бы и не предусмотренные Типиконом, таковые обычаи должны быть сохраняемы.

27. Неопустительное и благоговейное участие в совершении Богослужения и 
присутствование при оном должно бьпъ поддерживаемо примером и побуждением 
монастырского начальства.

28. В каждой обители для духовного окормления насельников ее желательно 
иметь старца (старицу).

29. Сгарцы(старицы) суть иноки (инокини), преуспевшие в духовной жизни, 
знакомые со словом Божиим, отеческими творениями и правилами св. отец и 
способные к руководительству в духовной жизни, коим поручается назидание 
братии.
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30. В каждой обители должен быть духовник для братии.
31. Духовник избирается настоятелем с участием всей монашествующей 

братии и утверждается епархиальным Архиереем.
32. В женских монастырях д ля манатейных монахинь духовник назначается 

из монашествующих епархиальным Архиереем.

У. Монастырский быт и дисциплина.
33. Принимая все меры к устроению спасения братии и подавая во всем и всегда 

добрый пример, настоятель главное внимание сосредотачивает на духовном  
водительстве и воспитании вверенных ему душ.

34. В отношении монастырской дисциплины настоятель руководится 
общемонастырским уставом и уставом своей обители.

35. Без разрешения настоятеля ничто в монастыре не предпринимается и не 
делается.

36. Все насельники монастыря — монашествующие, послушники и временно 
пребывающие в обители -  находятся в безусловном повиновении настоятелю.

37. Общий надзор за поведением бр ати  принадлежит настоятелю, ближайший 
ж е надзор поручается благочинному монастыря и его помощникам, если таковые 
имеются.

38. Монашествующие, совершенно неисправимые в своей жизни, подлежат 
извержению из иночества.

Примечание. Необходимо предпринимать возможные меры к тому, чтобы 
лица, изверженные из иночества, равно и послушники, 
оставившие обитель, не носили духовного одеяния. VI.

VI. Монастырское имущество и хозяйство.
3 9 . В се движ имое и недвиж имое им ущ ество, а такж е капиталы , 

принадлежащие монастырю, составляют собственность монастыря и являются 
достоянием всей Православной Российской Церкви.

40. Отчуждение и обмен недвижимых имуществ, принадлежащих монастырю, 
допускаются не иначе, как с разрешения Высшей Церковной Власти.

41. В случае присоед инения монастыря к другому монастырю все его движимое 
и недвижимое имущество и капиталы поступают в распоряжение монастыря, к 
которому он присоединяется.

42. Источники доходов монастыря и способы  извлечения их должны  
соответствовать началам и основам иноческой жизни.

43. Все работы по монастырскому хозяйству должны быть исполняемы по 
возможности самими насельниками обители. Трудовое послушание, наряду с 
молитвенным подвигом, обязан нести по мере своих сил и способностей, не имея 
права от него отказываться, каждый из входящих в состав братии.

44. Монастыри, являющиеся по своей природе не только молитвенными, но и 
трудовыми братствами, имеют право на обладание земельными угодиями.

45. Все монастыри, обладающие земельными угодиями, обязаны вводить 
усовершенствованное хозяйство, соответственно с условиями и потребностями 
местности, и развивать свои промыслы как для удовлетворения потребностей 
своего хозяйства, так и для сбыта продуктов и изделий монастырского 
производства.
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46. М онастырское хозяйство и промыслы должны иметь целью не только 
нужды самого монастыря, но и удовлетворение наиболее настоятельных 
церковных нужд и пользу окрестному населению.

47. Ближайший надзор за монастырским хозяйством принадлежит епархи
альному Архиерею и осуществляется им чрез Епархиальный Совет и благочинных 
монастырей.

48. Непосредственное заведывание монастырским хозяйством принадлежит 
настоятелю (настоятельнице), с Монастырским Советом, по установленным 
Высшею Церковною Властью правилам.

49. На Монастырском Совете лежат: а) постоянная забота о сохранности 
движимого и недвижимого имущества и капиталов монастыря и всех документов 
на эти имущества; б) составление описи всем движимым и недвижимым 
имуществам и капиталам монастыря в двух экземплярах, из коих один хранится 
при делах М онастырского Совета, а другой передается в епархиальное 
управление, и в) составление ежегодного отчета по хозяйственной части, сметы 
расходов и доходов на предстоящий гражданский год и представление их на 
утверждение епархиального Архиерея.

VII. Образовательные учреждения для монашествующих.
50. В целях просвещения монастырской братии надлежит: 1) во всех обителях 

еженедельно вести, при помощи сведущ их лиц, религиозно-нравственные и 
богословские беседы для всех насельников; 2) в лаврах и больших монастырях 
учредить школы: а) общеобразовательные дня продолжения образования иноков 
и послушников и б) особые для монахов и иеродиаконов, предназначаемых к 
посвящению в иеродиаконы и иеромонахи; 3) в одном или нескольких монастырях 
каждой епархии, если окажется возможным по местным условиям, открывать 
общеобразовательные школы для иноков и послушников бедных и малых 
обителей, с тем, чтобы учащиеся по окончании учения возвращались в свои 
монастыри; об организации таких школ и об изыскании средств на их содержание 
должна заботиться местная епархиальная власть, и 4) для неграмотных и 
малограмотных монастырских насельников (и насельниц), соответственно их 
возрасту и способностям, устраивать занятия по обучению начаткам веры, 
церковно-гражданской грамоте и церковному пению.

51. Каждый монастырь долж ен иметь свою постоянно пополняемую  
библиотеку из книг Священного Писания с толкованиями и пособиями, 
святоотеческих, духовно-нравственных, аскетических, церковно-исторических, 
сборников проповедей и других книг богословского и назидательного содержания. 
Монастырский библиотекарь, избираемый из лиц сведущ их в богословской 
литературе, снабжает насельников монастыря книгами при руководстве 
духовников и старцев.

52. Для развития просветительной и миссионерской деятельности и для 
заведы вания м онасты рскими просветительны ми и м иссионерским и  
учреждениями, с благословения епархиального Архиерея, могут быть 
учреждаемы в монастырях особые Просветительные Советы, осуществляющие 
свои постановления по утверждении их настоятелем монастыря и по его 
указаниям.
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VIII. М иссионерско-просветительная деятельность монастырей.
53. Духовно-просветительное служение монастырей мирскому населению  

выражается: в истовом уставном соверш ении церковного Богослужения, в 
духовничестве и старчестве, в проповедничестве, в соверш ении молебных 
пений и крестных ходов, в устройстве внебогослужебных бесед для народа, в 
раздаче печатных изданий религиозно-нравственного характера, в устройстве 
школ.

54. В больших обителях, а также в кажцой епархии при возможности к тому, 
образуются из монашествующих кружки или братства проповедников. П о  
поручению епархиального Архиерея или с благословения настоятелей  
проповедники должны в праздничные дни и в других монастырях проповедывать 
богомольцам.

55. Более обезпеченные монастыри, подражая обителям, широко развившим 
свою издательскую деятельность, посвящают, по мере возможности, часть своих 
сил и средств на издательство религиозно-просветительных листков, брошюр, 
книг, календарей и журналов, д  ля распространения их в народе.

56. Просветительная деятельность монастырей, расположенных среди 
населения, подвергающегося влиянию сектанства, раскола и иноверия, должна 
носить миссионерский характер.

57. М онастыри, расположенные среди инородческого населения, могут 
посвятить себя исключительно благовеслшческому служению, иметь специально 
миссионерский характер и открывать училища с миссионерскими задачами.

58. В монастырях, где это возможно по местным условиям, учреждаются 
церковно-монасты рские школы (одноклассны е или двухклассны е), с 
ремесленным или сельско-хозяйственным образованием и особенно с обучением 
церковно-христианскому искусству живописи и иконописанию.

Примечание 1. При женских монастырях, где имеется к тому возможность, 
открываются для приходящих девочек из среды местного 
населения классы рукоделия.

Примечание 2. В школах при женских монастырях заведующими ими могут 
быть, с разрешения епархиального Архиерея, настоятельницы 
обителей, если обладают достаточным образованием.

59. Лавры и монастыри имеют заботу о заведении особых своих типографий, 
в коих работы были бы исполняемы не наемным трудом, а насельниками и 
насельницами обителей, чтобы слово Божие и назидательные книги могли иметь 
широкое распространение в народе и утолять его духовный голод. IX.

IX. Благотворительная деятельность монастырей.
60. М онастырская благотворительность должна выражаться в заботах о 

помощи как насельникам монастыря, так и мирскому населению. Каждый 
монастырь обязан обезпечить своим престарелым и больным инокам приют и 
уход. Если монастыри каждый в отдельности не могут устроить своих богаделень 
и лазаретов, то изыскиваются средства на учреждение общих для всех 
монашествующих епархии богадельни и лазарета в одном из монастырей. Для 
удовлетворения нужд богомольцев и местного населения монастыри устраивают, 
где возможно: а) приемные покои и аптеки, б) приюты для сирот, в) убежища для 
инвалидов, г) странноприемные дома.
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61. Монастыри приходят на помощь населению во время народных бедствий — 
голода, войны и повальных болезней, помогают семьям заключенных в 
тюрьмах, кормят нищую братию и одевают нагих.

X. Монастырское управление.
62. Церковное управление монастырями осущ ествляется епархиальным 

Архиереем при содействии Епархиального Совета и Епархиальных Монашеских 
Собраний.

63. По делам управления монастырями в состав Епархиального Совета входит 
один член в монашеском звании, с  образованием не ниже среднего, и ему 
поручаются все дела, касающиеся монастырей и монашествующих.

Примечание. Круг дел , подлежащ их ведению монастырского стола, и 
способы обсуждения и решения их в Епархиальном Совете 
определяться особою  Инструкциею, утверждаемою Высшим 
Церковным Управлением.

64. В каждой епархии состоит один или несколько благочинных над 
монастырями; при благочинных могут быть помощники. Те и другие избираются 
епархиальным Архиереем из монашествующих лиц.

65. Производство следствий по делам касающимся монашествующих, 
поручается особом у следователю  из монаш ествую щ их, назначаемому 
епархиальным Архиереем на три года из (двух-трех) кандидатов, избираемых 
Епархиальным Монашеским Собранием.

66. В дознаниях и следствиях над настоятельницами участвуют одна монахиня 
и настоятельница другого монастыря, по назначению епархиального Архиерея.

67. Ежегодная поверка денежных сумм, монастырской отчетности и состояния 
монастырского хозяйства производится особою  Комиссией, назначаемой 
епархиальным Архиереем.

68. В епархиях с малым количеством монастырей и монашествующих 
монастыри, с разрешения Высшей Церковной Власти, могут находиться в 
непосредственном управлении епархиального Архиерея.

XI. Епархиальное Монашеское Собрание.
69. Епархиальное М онаш еское Собрание созывается из представителей 

мужских и женских монастырей епархиальным Архиереем по мере надобности.
70. Членами Епархиального Монашеского Собрания состоят: а) настоятели 

и настоятельницы всех монастырей епархии, б) представители от монастырей 
епархии, избранные на 6 лет в числе, определяемом по местным условиям  
епархиальным Архиереем, в) члены Епархиального Совета и г) по приглашению 
епархиального Архиерея опытные в духовной жизни и наиболее полезные для 
дела иноки.

71. В выборах представителей от монастыря на Епархиальное М онашеское 
Собрание участвуют только манатейные монахи и монахини.

72. П редседателем Епархиального М онаш еского Собрания состоит  
епархиальный Архиерей или, по его уполномочию, викарий. И з своей среды  
Собрание избирает помощников председателя и секретарей.

73. Епархиальное М онаш еское Собрание имеет предметом своих занятий: 
а) обсуждение вопросов, касающихся жизни и деятельности монашествующих и
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монастырей епархии, б) разсмотрение донесений монастырских властей о 
состоянии и нуждах монастырей и в) выборы члена Епархиального Совета от 
монашествующих, а также других представителей от монашества.

74. Исполнение постановлений Епархиального Монашеского Собрания лежит 
на обязанности Епархиального Совета.

XII. Участие монашествующих на Епархиальных Собраниях 
духовенства и мирян.

75. В чрезвычайных Епархиальных Собраниях духовенства и мирян участвуют 
с правом решающего голоса: член Епархиального Совета от монашествующих, 
настоятели и настоятельницы монастырей и представители монастырей, по 
одному от каждой обители, избранные из монашествующих.

76. В обычных Епархиальных Собраниях духовенства и мирян представители 
монастырей участвуют в числе, устанавливаемом Епархиальным Советом.

77. Возникающие на Епархиальных Собраниях духовенства и мирян вопросы 
об обложении монастырей денежными взносами на общеепархиальные нужды, а 
равно и все другие вопросы, касающиеся монастырей и монашества, передаются 
на обсуждение и решение Епархиальных М онашеских Собраний.

ХІП. Всероссийское М онашеское Собрание.
78. Всероссийские М онашеские Собрания созываются в Свято-Троицкой 

Лавре пред открытием Священного Собора Православной Российской Церкви и 
в другое время по усмотрению Высшей Церковной Власти.

79. В состав Всероссийского М онашеского Собрания входят: а) Архиереи, 
изъявившие желание участвовать в Собрании, б) монашествующие по назначению 
епархиального Архиерея и избранные представители от каждой епархии, те и 
другие в числе, определяемом Высшею Церковною Властью, в) настоятели (или 
наместники) лавр и более значительных обителей, указанных Высшею  
Церковною Властью, г) двадцать иноков от И ноческого Всероссийского 
Церковно-Просветительного Братства и д) по указанию Святейшего Патриарха 
опытные в духовной жизни и наиболее полезные для дела иноки.

80. П редседателем Всероссийского М онаш еского Собрания состоит 
Святейш ий П атриарх М осковский и всея Р осси и  или Архиерей из 
монашествующих по его назначению. И з своей среды Собрание выбирает 
помощников председателя и секретарей.

81. Всероссийское М онашеское Собрание имеет предметом своих занятий: 
а) обсуждение вопросов, касающихся жизни и деятельности всех русских мона
стырей, и б) выборы представителей от монашествующих на Церковный Собор.

82. Высшее управление всеми монастырями и монашествующими принад лежит 
Святейшему Патриарху, Священному Синоду и Высшему Церковному Совету.

XIV. Об ученом монашестве.
83. Иноки, получившие высшее или среднее образование и состоящие на учено

учебном, епархиально-административном или ином церковно-общественном 
служении (ученое монашество), суть едино со всем монашеством, в силу единства 
цели иноческой жизни, хотя и состоят на особом послушании и исполняют его в 
особых условиях.
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84. Ученые иноки должны состоять в числе братства монастыря; иноки, 
подвизающиеся вне обители, должны находиться в живом общении с братией 
своего монастыря, проживая в нем в свободное время и содействуя его 
деятельности.

85. Иноки, состоящ ие на учебно-педагогическом или ином церковно
общественном служении, обязаны: а) хранить монашескую дисциплину и 
б) исполнять монашеские молитвенные подвига в том объеме, какой возможен в 
их послушании.

86. Среди монастырей могут быть выделены монастыри с особым учено- 
м иссионерско-просветительны м  назначением . Н астоятелям и таки х  
монастырей должны быть назначаемы иноки, соответствую щ ие особы м  
задачам монасты ря, а в число братии должны быть принимаемы по 
преимуществу ученые монахи.

87. Студенты духовных академий и учащиеся в пастырских ш колах, 
обнаруживающие искренность и устойчивость в своем стремлении к монашеству, 
допускаются к пострижению.

88. Указанные лица приготовляются к монашеству под руководством духовных 
старцев и в свободное время проживают в тех монастырях, где пребывают старцы.

89. Пострижение в монашество соверш ается с благословения старца, по 
представлению ректора академии или начальника пастырской школы, и с 
разрешения епархиального Архиерея.

90. М онашествующие с высшим богословским образованием занимают 
наравне с другими лицами, получившими высшее образование, административные 
и преподавательские должности в духовно-учебных заведениях, и пользуются 
всеми правами на пенсию на общих основаниях.

XV. Иноческое Всероссийское Церковно-Просветительное Братство.
91. И ноческое В сероссийское Ц ерковно-П росветительное Братство 

основывается для объединения ученых иноков в целях плодотворного служения 
Церкви на различных поприщах церковно-просветительной деятельности и для 
братской взаимопомощи.

92. Иноческому Всероссийскому Церковно-Просветительному Братству 
предоставляется, по возможности, несколько монастырей и один из них 
непременно в Москве.

93. И ноческое В сероссийское Ц ерковно-П росветительное Братство 
осуществляет: а) религиозно-просветительную деятельность чрез учреждение 
и содержание нарочитых духовно-учебны х заведений (высших: академии и 
других, средних и низших и школ специально-пастырского и миссионерского 
характера), обслуживаемы х преимущ ественно иноками, издательство, 
составление учебных руководств, переводы святоотеческих творений, 
разработку древне-богослуж ебны х книг и нот и другие работы научно
богословского, церковно-исторического, канонического и литургического 
характера, б) благовестничество и в) благотворительную деятельность в тех  
же просветительных целях.

94. Одною из главнейших задач Иноческого Всероссийского Ц ерковно- 
Просветительного Братства является научная разработка высших богословских 
вопросов.
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95. При братской академии состоит, действующ ее на основании особого 
устава, ученое содруж ество, имеющ ее целью специальную разработку 
богословских, церковно-исторических и археологических вопросов.

96. Братство имеет свою типографию и издает свои печатью  органы.
97. И ноческое В сероссийское Ц ерковно-П росветительное Братство 

пользуется правами юридического лица по приобретению всякого рода имуществ 
и владению ими, а равно и в других предусмотренных общими законами 
отношениях.

*

Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 
Российской Церкви 1917-1918 гг. -  М., 1994. -  Вип. 1. -  С.31-43.

Патріарх Тихон.
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№5

1919 року, квітня 28.

“РАПОРТ” ВИКОНУЮ ЧОГО СПРАВАМИ НАСТОЯТЕЛЯ 
ЖАБОТИНСЬКОГО ОНУФРЙВСЬКОГО МОНАСТИРЯ 

ІГУМЕНА ІОАНИКІЯ БЛАГОЧИННОМУ МОНАСТИРІВ 
ПОЗА М . КИЄВОМ  О. МАКАРПО П РО  ОБШ УК, ЯКИЙ ЗРО БИ ЛИ  

СОЛДАТИ ЧЕРКАСЬКОГО ГАРНІЗОНУ, І АРЕШ Т Н И М И  
ДВОХ ПОСЛУШ НИКІВ.

ЕГО ВЫ СОКОПРЕПОДОБИЮ  БЛАГОЧИННОМУ М ОНАСТЫ РЕЙ  
ВНЕ ГОРОДА КИЕВА О. МАКАРИЮ419/

Настоятеля Ж аботинского Свято - Онуфриевского 
монастыря Игумена Иоанникия42®/

РАПОРТ.
Сим честь имею донести Вашему Высокопреподобию, что 25-го Февраля в 9 

часов утра, в монастырь явились 9 человек солдат из Черкасского гарнизона и, 
предъявив мне документы, заявили: что они посланы реквизировать оружие у 
монастырской братии. Обыскав Настоятельский дом, а также и некоторые из 
братских келий в моем присутствии, где, конечно, неоказалось никакого оружия, 
и обыск был приостановлен до следующего дня. 26-го Февраля обыск был 
возобновлен тоже у моем присутствии в келиях братии, не обысканных 25-го  
Февраля. Обыскавши все келии и ничего не найдя, солдаты собирались пообедать 
в монастыре, где им был приготовлен обед, и уехать. Так как обыск был окончен 
у 11 часов, а монастырский обед был не готов, то они ушли из монастыря у деревню 
Чубовку, где были их квартиры. У  час дня того ж е 26-го Февраля неподалеку от 
монастыря, у селе Куликовке, был конный разъезд М едведовской милиции и 
услышав, что будьто у монастыре есть грабители, они скорым маршем прибыли к 
монастырю и в монастырском лесу сделали засаду. Когда солдаты шли из деревни 
Чубовки на обед в монастырь, то милиция вышла из своей засады, открыла по 
солдатах стрельбу, последствием которой 3 солдата были ранены, а три, отдав 
милиции оружие, были арестованы. Прочие успели бежать кто куда попал421/.

П о окончании стрельбы, милиция одного раненного и трех нераненных, 
арестовав, забрала с собою  у м. М едведовку, другие два раненных были 
крестьянами д. Чубовки подобранны и отправлены в Ж аботинскую больницу. 
2-го Марта явились для охраны монастыря 8 человек Ж аботинской волостной 
милиции. Того же 2-го Марта в 10 часов вечера прибыли из расположенного в м. 
Смелой гарнизона человек 100 солдат для разследования произшествия. Согнав 
ночью всю братию, послушников и рабочих монастыря в Настоятельский дом,
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начали допросы. Потерпевшие солдаты обвиняли братию монастыря в том, 
что будьте бы, кто-нибудь из братии дал знать милиции. Первым был допрошен 
я, а потом некоторые из братии и рабочих, но за поздним временем следствие 
было прекращено до следующего дня. 3-го М арта прибыли из Черкасс человек 
50 солдат и чрезвычайная следственная военная комиссия и следствие 
возобновилось. П о выяснении, братия монастыря была оправдана, так как 
оказалась неповинной в этом произшествии.

Арестованы два монастырских послушника и несколько крестьян села 
Куликовки и деревни Чубовки, которые отправлены в г. Черкассы в тюрму, где 
находятся и по сие время. Одного послушника (хориста) Леонтия Банова 
обвиняют в том , что будьто-бы он заявил милиции, что документы этих 
арестованных солдат под ложные, а другого послушника (сторожа) обвиняют, что 
он говорил милиции разстрелять арестованных и раненного солдат.

Во время производства следствия солдатами ничего не взято в монастыре, 
хотя, по слухам, у некоторых из братии взяты деньги, но эти слухи ничем не 
подтверждаются.

3-го Марта я был арестован и весь день сидел в своем кабинете под стражей, 
откуда не позволяли мне выходить никуда до конца следствия.

И .Д . Настоятель Монастыря Иіумен Иоанникий.
№ 36.
1919 г.
28 Апреля.

*

ДАЧО, ф.149, оп.1, спр.48, арк.6-7. Засвідчена копія.
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1919 року, квітня 29.

“РАПОРТ”, ПОДАНИЙ НАСТОЯТЕЛЕМ ЖАБОТИНСЬКОГО  
ОНУФРПВСЬКОГО МОНАСТИРЯ ІГУМ ЕНОМ  ІО А Ш Ш Є М  

БЛАГОЧИННОМУ МОНАСТИРІВ ПОЗА М . КИЄВОМ  ОТЦЮ  
МАКАРІЮ, ПРО ЗБРО Й Н И Й  НАПАД НА ОБИТЕЛЬ І ЗНУЩ АННЯ  

НАД ЧЕНЦЯМ И, П РО  ПОГРАБУВАННЯ МОНАСТИРЯ.

ЕГО ВЫ СОКОПРЕПОДОБИЮ  БЛАГОЧИННОМУ М ОНАСТЫ РЕЙ  
ВНЕ ГОРОДА КИЕВА О. МАКАРИЮ НАСТОЯТЕЛЯ ЖАБОТИНСКОГО  
СВЯТО-ОНУФРИЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ ИГУМЕНА ИОАННИКИЯ

РАПОРТ
15-го марта у 7 часов вечера, когда вся монастырская братия была на вечернем 

служении, в монастырь явились 12 человек вооруженных бандитов, поставили 
при входах часовых и, явившись ко мне в настоятельский дом , потребовали 
30 000 рублей денег. Я заявил им, что у меня и во всем монастыре никогда не 
было такой суммы, а есть всего 50 рублей, которые они не постеснялись забрать. 
Потом под угрозой смерти принудили меня, чтобы я отвел их к казначею  
монастыря. Казначея не было в келии, он был на служении в церкви. И  мне 
приказали отвести их в церковь и призвать казначея. Когда ввели меня в левый 
придел храма, то потребовали туда ж е и казначея, от которого потребовали ту 
же сумму 30 000 рублей, но так как таковой не было и у казначея, то они забрав 
у него 400 рублей, бывшие при нем в кармане, потом из монастырской казенки 
забрали все бывшие там на небольшую сумму. И  обратно у казначея взяли 
несколько сотен монастырских и чужих, бывших у него на сохранении; всего взято 
1420 р. 18 коп. П отом вывели нас из церкви и повели к северной части 
монастырской ограды для разстрела. Н о вместо разстрела начали над нами 
ругаться. Один ударил меня прикладом ружья в бок, а другой приказал положить 
правую руку на столб забора, чтобы отрубить, но ударил только по пальцам руки 
тупой стороной шашки и разрубил или скорее разбил мне пальцы. То ж е самое 
проделано было из казначеем. Потом приказали нам цдги спать, а сами, сняв 
караул, удалились.

И .д. настоятеля монастыря шумен Иоанникий.
№ 37.
1919 г.
29 апреля.

*

ДАЧО, ф.149, оп.1, спр.48, арк. 10-10 зв. Засвідчена копія.
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1919 року, червня 19 —1922року, червня 12.

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ РАДИ ДУХОВНОГО ТРУДОВОГО БРАТСТВА 
ЖАБОТИНСЬКОГО ОНУФРІЇВСЬКОГО МОНАСТИРЯ, А ТАКОЖ І 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЙОГО БРАТЧИКІВ.

СОВЕТ ДУХОВНОГО ТРУДОВОГО БРАТСТВА
1919 ГОДА, ИЮ НЯ 19-ГО ДН Я.

Н а предложение Настоятеля сего Ж аботинского Свято-Онуфриевского 
монастыря отца Игумена Иоанникия открыть при монастыре Духовный Братский 
Трудовой Совет, в который входят все иеромонахи без исключения, 2 иеродиакона 
Дионисий4227 и Аристарх423/, а также монах Серапион424/ и послушник Кирилл425/. 
Мы все единодушно соглашаемся для того, чтобы обсуждать все монастырские 
как духовные, так и экономические вопросы, чтобы в эту тяжкую годину не 
уронить престижа монастыря в глазах народа, а по возможности поднять его в 
Духовно-нравственном и экономическом отношении на должную высоту. А 
потому вся братия, как монашествующие, так и послушники и временно 
проживающие безукоризненно подчиняемся всем велениям своего духовного 
руководителя о. Игумена и избранного Д уховного совета. В чем все 
собственноручными под писями утверждаем это постановление.

Настоятель монастыря Иіумен Иоанникий.

Иеромонахи: Казначей Митрофан426/, шумен Платон427/, И .Д . Благочинного 
иером. Пантелеймон428/, иер. Серафим429/, иеромонах Геронтий430/; иеродиакон 
Дионисий, иеродиакон Аристарх, монах Серапион, п.Кирилл Олейник, монах 
С е...*, монах Галактион431/, иеродиакон Авраамий432/, иеродиакон Митрофан433/, 
манах Иерофей434/, манах Мардарий435/, манах Пафнутий436/, Дамиян Кобец437/, 
Яков Чимес, монах Варлаам438/.

За Делопроизводителя (пщпис)

* нерозб.
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ПРОТОКОЛ №1-й. 1919 г. июня 19-го.

Заседания Совета Духовного Трудового Братства Ж аботинского Свято- 
Онуфриевского монастыря при участии наличных членов:

Председателя Совета Настоятеля сего монастыря И іумена о. Иоанникия, 
иеромонахов о .о .: М итрофана, Игумена П латона, Серафима, Геронтия, 
Пантелеймона, иеродиаконов: Аристарха, Дионисия, монаха Серапиона, и 
послушника Кирила.

1 ст. П о открытии заседания о. П редседателем было сделано предложение о
служении Соборного Акафиста каждую Среду Успению Богоматери и 
каждое Воскресение — Спасителю.
Предложение принято единогласно.

2 ст. Послушник Кирил внес предложение, что малые послушники клирошане
не исполняют в точности монастырских правил, неисправно посещают храм 
Божий, не присутствуют в храме во время вечернего правила и не чинно 
ведут себя в монастыре и вне монастыря. Собрание Духовного Совета, 
обсудив это заявление, вынесло такую резолюцию: надзор за поведением 
хористов, в частности, лежит на тех старцах, у которых они живут. В общем, 
присмотр за исправным посещением Богослужений, чистотой их одежды и 
поведением в монастыре и вне его, лежит на всех членах совета без 
исключения, и на обязанности благочинного сего монастыря.

3 ст. О принятии вновь поступающих в монастырь послушников Духовный
Братский Совет постановил такую резолюцию: Вновь поступающие должны 
подать прошение с прочими документами на имя Настоятеля монастыря, 
каковое прошение заслушивается в заседании Духовного Братского Совета 
и объявляется подателю резолюция Совета, удовлетворительна или 
неудовлетворительна. Вновь принятые должны целый год прожить на своей 
одежде и обуви.

4 ст. Ослушание в первый раз прощается, второй раз ослушавшийся лишается
кружечного, смотря по ослуш анию — годового или полугодового 
вознаграждения. В третий раз дело ослушавшегося передается Духовному 
Совету, который решает по своему усмотрению оставить ослушника или 
уволить совсем из числа монастырской братии.

5 ст. Игуменом Платоном внесено было предложение съорганизовать левый
клирос из числа остальной братии, не участвующей в хоре, но этот вопрос 
пока оставлен открытым.

6 ст. Уборку монастырского хлеба Совет постановил сделать так: половинную
часть монастырь убирает своими силами, а другую половину — отдать 
бедным семействам за сноп. Убирать должны только те из бедняков, 
которые не получили в этом году монастырской земли, а получившие землю, 
уборкой пользоваться не будут.

Председатель Совета
Члены
Секретарь

Иіумен Иоанникий 
иеромонах Митрофан 
(щщшс)
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ПРОТОКОЛ № 2

Совета Трудового Братства Жаботинского монастыря 26 июня 1919 года. 
Совет в составе председателя Иіумена Иоанникия и 9 членов.

§1
Об И еро- СЛУШАЛИ: прошение иеродиакона Медведовского монастыря 
диаконе Дисидерия439/ о принятии его в Жаботинский монастырь ввиду
Дисидерии возникших у него с Настоятелем недорозумения.

ПОСТАНОВИЛИ: Иеродиакона М едведовского монастыря 
Дисидерия принять в Жаботинский монастырь на 2 месяца на 
испытание.

О кузнеце 
Иване М е- 
тельском

§2
СЛУШ АЛИ: прошение кузнеца М етельского и предложение 
и.д. эконома поел. К. Олейника о сдаче в аренду Метельскому 
монастырской кузницы.
ПОСТАНОВИЛИ: сдать монастырскую кузницу со всем 
кузнечным инструментом в арендное пользование Ивану 
М етельскому сроком на один год; при чем весь кузнечный 
инструмент сдать Метельскому под росписку и в конце аренды" 
обратно получить таковой полностью . За  пользование 
монастырской кузницей и инструментом Метельский должен 
работать бесплатно монастырю 104 дня из монастырского 
материала. За это монастырь предоставляет М етельскому 
квартиру и дает право держать 2 свиней и 10 шт. птицы.

§3
О плате рабо- При уборке и молотьбе хлеба платить рабочим из братии: косарю 
тающей по 3 р. в день, вязальнику 2 р. и полурабочему 1 р. 50 коп. 
уборке братии

Председатель

ПРОТОКОЛ № 3

Совета Трудового Братства Жаботинского монастыря 11/24 июля 1919 г.

§1
Об иеромонахе СЛУШ АЛИ: доклад о. П редседателя, что из с. Флиорковки, 
Валентине где находится иеромонах Валентин4407, подана на него от 

старосты попечителей и церковников ж алоба, в ответ на 
которую Советом было предписано иером. Валентину 
возвратиться в монастырь, а на его место был послан 
иером. Терентий; иером. Валентин предписания не исполнил, а
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как видно, обратился за помощью к обществу, которое велело 
возвратиться иером. Геронтию и предписало монастырю больше 
не тревожить о. Валентина.
Принимая во внимание непослушание и прибегание к помощи 
общ ества иеромонаха Валентина постановили: просить 
Епархиальное начальство об исклю чении иером онаха  
Валентина из числа братии Жаботинского монастыря.

§2
О принятии Ольге Ш атаневич отказать в принятии ее с сыном Евгением в 
Ольга Ш ага- монастырь на жительство ввиду скопления насельников и 
невич с сыном недостатка помещений и средств.
Евгением в мо
настырь.

Председатель Совета Иіумен Иоанникий 
Члены иеромонах Митрофан
Секретарь (підпис)

ПРОТОКОЛ № 4

Совета Трудового Братства Ж аботинского монастыря 17/30 июля 1919 г.

§1
О мобили- О . П редседателем был поставлен вопрос о мобилизации 
зации. мужского населения в возрасте 18-40 лет.

ПОСТАНОВИЛИ: прочитать приказ о мобилизации в братской 
трапезе и предложить всем, подлежащим мобилизации, явиться 
в соответствующие учреждения.

§2
Об иеромонахе П о делу вызова иеромонаха Валентина из Флиорковки в 
Валентине. монастырь. Слушали об’яснение о. Валентина, явившегося на

заседание.
П ОСТАНОВИЛИ: 1) О б’яснение иеромонаха Валентина о 
причинах неприбытия его в монастырь принять к сведению.
2 ) §1 протокола № 3 о донесении на иер. Валентина 
Епархиальному начальству отменить и 3) ввиду затраты труда и 
денег о. Валентином на посевы хлеба на церковной земле, — 
разреш ить иером онаху Валентину быть на приходе в
с. Флиорковке до окончательной уборки хлеба.

Председатель Совета Иіумен Иоанникий
Члены иеромонах Митрофан
Секретарь Дав. Жураковский441/
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ПРОТОКОЛ № 5

Совета Трудового Братства Ж аботинского монастыря.

Об иеродиако 
не Дисидерии.

§1
Слушали словесную просьбу иеродиакона М едведовского 
монастыря Дисидерия об оставлении его навсегдаш нее 
жительство в монастыре.
ПОСТАНОВИЛИ; Иеродиакону Дисидерию отказал» в приеме 
на всегдашнее жительство в Ж аботинский монастырь ввиду 
скопления насельников.

§2

Ввиду поступившего заявления о неблаговидном поведении 
некоторых из братий во время обеда в братской трапезной 
постановили: вменить в обязанность очередному иеромонаху 
следить за наблюдением порядка в трапезной; наказывать 
виновных отобранием тарелок и поклонами.

Председатель Совета
Члены
Секретарь

Иіумен Иоанникий 
иеромонах Митрофан 
Д . Жураковский

ПРОТОКОЛ № 6

Совета Трудового Братства Жаботинского Св.-Онуфриевского монастыря
18 сентября 1919 г.

О подчистке 
канавы — 
границы при 
с. Куликовке.

§1
О. Председателем был поставлен вопрос о под чистке канавы — 
границы монастырской земли при с. Куликовке. Члены Совета 
иеродиакон Дионисий и эконом иеродиакон Киприан442/, 
соображаясь с нынешним трудным временем и дороговизной, 
придерживались мнения оставить подчистку до весны будущего 
года. О. Председатель выяснил неудобство отклонения работ 
из-за опасения занесения сенокосов илом от отсутствия по 
канаве истока для весенних вод, а на услуги за дешевую плату 
найдутся и теперь снисходительные к монастырю люди. 
ПОСТАНОВИЛИ: приступить текущей осенью к работе по 
подчистке канавы глуб. у  арш ., шир. y a p . на протяжении 
300 саж ., если окажутся рабочие за цену 1-2 руб. от сажени.
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Об иеромонахе П о делу вызова иеромонаха Валентина из с.Ф лиорковки в 
Валентине. монастырь, письменно обещавшегося прибыть к 18-му сего 

сентября, но не прибывшего.
ПОСТАНОВИЛИ: Обождать приезда иеромонаха Валентина 
по 23 сентября, а с сего числа на место его командировать для 
священнослужений иеромонаха Илариона443''.

§2

О вызове 
иеромонаха 
Пантелеймона 
из прихода 
с. Лубенец.

§3
Н а внесенный о. П редседателем вопрос о том, что к нему 
частным образом дош ло о нахвалках одного из прихожан 
с. Лубенец за что-то ж естоко расправиться с иеромонахом  
Пантелеймоном, если последний будет оставаться в приходе. 
ПОСТАНОВИЛИ: В отклонение возводимых на о. П анте
леймона неприятностей немедленно отозвать его из прихода в 
монастырь и в е .  Лубенцы послать для свящ еннослужений 
о. Архимандрита Афанасия444/.

§4
О монахе В Совет Братства поступили проверенные сведения, что монах
Варлааме. Варлаам злоупотребляет монастырским имущ еством в 

монастырской пасеке.
ПОСТАНОВИЛИ: о. Настоятелю от себя сделать о. Варлааму 
выговор, внушив ему без промедления отстать от постыдного 
порока, ведущего к горьким последствиям.

Председатель Совета 
Члены
Секретарь Д . Жураковский

ПРОТОКОЛ № 7

Совета Трудового Братства Жаботинского Св.-Онуфриевского монастыря
22 сентября 1919 г.

§1
Об иеромонахе Вследствии прошения делегации от прихожан села Лубенец о 
Пантелеймоне, возвращении на приход в с. Лубенцы о. П антелеймона, 

гарантирующей безопасность его в селе Л убенцах, а также 
свидетельствующей честность и весьма удовлетворительное 
служение о. Пантелеймона, ПОСТАНОВИЛИ: иеромонаха 
П антелеймона послать вновь на приход в с. Лубенцы, а 
о. Архимандрита Афанасия отозвать в монастырь.

Председатель Совета
Член
Секретарь Д . Жураковский
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ПРОТОКОЛ № 8

Совета Трудового Братства Ж абопшского Св.-Онуфриевского монастыря
26 сентября 1919 г.

Сергиенко 
и Онбыш.

§1
Жит(ель) с. Гуляйгородка Александр Сергиенко и с. Ломоватого 
Никита Онбыш, согласно прошениям принимаются в число 
братии монастыря.

Об установ
лении повсе
дневной полу- 
нощницы.

§2
О . П редседателем предложено установить с 1-го октября 
повседневную полунощницу в 3 часа утра, присоединив ее к 
утренней, которую перенести на утро.
ПОСТАНОВИЛИ: установить полунощницу по средам перед 
акафистом, остальные ж е дни соверш ать служение по- 
прежнему.

Председатель Совета 
Член
Секретарь Д . Жураковский

ПРОТОКОЛ№ 9

Совета Трудового Братства Ж аботинского монастыря 
1-го ноября 1919 года.

О советских 
деньгах.

§ і
Вследствии того, что много денег советских осталось не 
замененными и не сданными в кассу, Совет Братства 
присоединяется единогласно к мнению некоторых из членов о 
замене этак денег с уступкой через посредство частных лиц, если 
это будет возможно.

О назначении 
пономаря и 
свечника на 
подворье.

§2
Взамен монаха Д орофея445/ на пономарское послушание на 
подворье послать монаха П афнутия, а Дорофея отозвать. 
Свечником послать послушника Романа Сиротенко446/.

§3
Об избрании 
благочинного 
по монастырю.

Н азначить благочинны м по монасты рю  иеродиакона  
Митрофана с 1-го сего ноября447/.
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О Братском В состав  С овета действительны м и членами входят: 
Совете. Настоятель Игумен Иоанникий, Игумен Платон, иеромонахи:

М и т р о ф а н , А н ан и я448/, А л ек сан др 449/ и И л а р и о н , 
иеродиаконы: М итрофан и Киприан, монах Серапион и 
послушник Никифор Зубалий450/; все бывшие в Совете до сих 
пор и не упомянутые здесь — из Совета исключаются.

§4

Председатель Совета

Казначей
Ризничий

Секретарь

Настоятель монастыря 
игумен Иоанникий 
иеромонах Митрофан 
иеромонах Анания 
иеромонах Иларион 
иеромонах Ъгхон451/ 
иеромонах Александр 
иерод[иакон] Киприан 
монах Серапион 
Д . Жураковский

Советом Братства единогласно принято предложение 6. Н астоятеля об 
открытии при монастыре лечебницы. Труд лечения просит иеромонаха Валентина 
принять на себя — как сведущего в медицине.

ПРОТОКОЛ № 10
Совета Монастырского Братства Жаботинского монастыря 

25 ноября 1919 г.

§1
Принять в число братии жит. с. Лесек Илию Кобзаря, 17 лет452/.

§2
Иеромонаха Пантелеймона отозвать из с. Лубенец в монастырь, а на место 

него командировать иеромонаха Геронтия к 2-му декабря.

§3
Иеромонахи, командирующиеся на приходы, дают половину всего церковного 

дохода в монастырь и не получают за время нахождения на приходе братской 
кружки. Доходы присылают ежемесячно.

§4
Ни в коем случае не допускать дележа панихидных приношений в церкви, в 

особенности ж е во время служения. Все эти приношения забирать в трапезу. 
Деление их между певчими и служащими возлагается на благочинного и регента. 
Примечание: если на панихиде бывает более 3-х хлебов, тогда их разделяют

в трапезе всей братии.
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Возложить на о. Казначея долг, поспеш ить забрать находящ иеся в 
Сберегательной кассе деньга.

§5

Председатель Совета 
Члены: Казначей

И.д.Б[лагочинного]
И.д.э[конома]

Секретарь

Иіумен Иоанникий 
иеромонах Митрофан 
иеромонах Александр 
иеродиакон Митрофан 
иерод[иакон] Киприан 
монах Серапион 
послушник Никифор Зубалий 
Д . Жураковский

ПЮ ТОКОЛ № 11

Братского Совета Жаботинского Св.-Онуфриевского монастыря 
11 декабря 1919 г.

О приеме 
Ивана Белана.

О принятии 
на временное 
жительство 
С. Прокопова 
с женой.

Об иеромонахе 
Пантелеймоне

О сторожах.

Об иеромонахе 
Валентине.

§1
Ивану Белану отказать в приеме в число братии монастыря.

§2
Объявил» просителю Семену Прокоповичу, что Братство может 
принять его с женой в монастырь не более как на 2 месяца. От 
монастыря Прокоповичу с женой будет отведена одна комната 
и стол из монастырской трапезы. Отопление ж е и освещение 
должно производится и добываться самим Прокоповым. Плата 
за стол и квартиру 930 р. в месяц.

§3
Вследствие просьбы прихожан с. Лубенец о возвращении 
иеромонаха Пантелеймона обратно на приход, Совет предложил 
о. Пантелеймону и о. Пантелеймон дал заявление, что он 
нездоров и поехать не может.

§4
С 12-го декабря назначить сторожами послушников Прохора 
Выхриста4537 и Григория Ш аповала454/, и монахов Мелитона455/ 
и Иеронима4567, а контролем сторожей — иеродиакона Дионисия.

Председатель монастыря Иіумен Иоанникий

§5
От Настоятеля монастыря поступила жалоба на иеромонаха 
Валентина, что он не подчиняется ему, настоятелю, и в 
трапезной при всей братии называл монастырскую власть
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деспотической. Выслушав заявление о. Настоятеля, а также 
принимая во внимание частые выходки о. В алентина, 
возмущаюище всю братию, замеченные всеми членами Совета, 
постановили: объявить от имени Братского Совета иеромонаху 
Валентину за  наруш ение монасты рской дисциплины и 
возмущение братии строгий выговор в братской трапезной. 
Поставить на вид о . Валентину, что если он будет замечен в 
ослушании и нарушении монастырского порядка, то немед ленно 
будет исключен из числа братии и удален из монастыря.

§6
О Братском Совет выражает ж елание, чтобы действие его, С овета,
Совете. продолжалось на дальш е, которое служит тесной связью и

единодушием между всею братиею.

Казначей
Ризничий

Секретарь

иеромонах Митрофан 
иеромонах Анания 
иеромонах Серафим 
иеромонах Александр 
иеромонах Пантелеймон 
иеромонах Евфимий457/ 
иеродиакон Киприан 
монах Серапион 
Д . Жураковский

ПРОТОКОЛ № 12

Братского Совета Жаботинского монастыря 8 января 1920 г.

§1
Об оставлении Для поддержания осиротелой семьи умершего священника 
в с. Думанцах Совет разрешает иеромонаху Геронтию продолжить пребывание
иеромонаха в Думанцах до Ф оминой недели с.г. М онастырь не требует 
безплатно. никакой платы, лишь бы иеромонах был удовлетворен столом и

квартирой. Церковные доходы  делятся по соглаш ению  
иеромонаха с семьей458/.

§2
О передаче Гостиником назначается иеродиакон Амфилохий459/, а 
гостиницы. послушника Андрея Чабаненко перевести на экономический 

дворец — сторожем46®/.
Председатель собрания Иіумен Иоанникий
Члены иеромонах Алексаццр

иерод иакон Киприан 
Никифор Зуболий

Делопроизводитель Д . Жураковский
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ПРОТОКОЛ №13

заседания Совета Трудового Братства Ж аботинского Св. -Онуфриевского 
монастыря 3 марта 1920 г.

О принятии 
в братии Ско- 
родида и Ва
риводу.
О назначении 
садовника и 
сторожа.

§1
1) ПОСТАНОВИЛИ: принять Скородида461/ и Вариводу462/ на 
испытание в число братии монастыря.

2) Назначить иеродиакона Амфилохия садовником и перевести 
его из гостиницы, а на гостиницу перевести иеродиакона 
Митрофана.
3) Ночным сторожем в монастыре вместо монаха Иеронима 
назначается монах Варлаам. М онах Иероним назначается 
качать воду, поел [ушник] Мефодий Варивода будет поправлять 
соломенные крыши. 4 -е. Вместо монаха Дорофея пономарем 
назначается поел [ушник] Прокопий Черномаз463/, а монах 
Дорофей назначается до лошади.

Председатель Совета 
Члены казначей 

ризничий

Секретарь

Иіумен Иоанникий 
иеромонах Митрофан 
иеромонах Анания 
иеромонах Александр 
монах Галактион464/ 
монах Серапион 
Никифор Зуболий 
Д . Жураковский

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Совета Трудового Братства Ж аботинского монастыря
18 марта 1920 г.

О приеме в 
число служа
щих Н . Пис
куна.

§1
На прошение Наума Пискуна о принятии его в число служащих 
при монастыре и отпуске ему при монастыре семейной квартиры. 
П О СТАН О ВИ Л И : отказать в приеме Пискуна в число 
служащих ввиду скудости средств.

§2
О добавлении Постановили эконому монастыря добавить жалованья сверх
жалованья обычной кружки 500 руб. в полугодие.
эконому.
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С. Приходько Регента Самуила Приходько465/ командировать на должность 
и А. Павленко, регента на подворье в г. Черкассы, а в помощь ему певчого 

Александра Павленко4667.

§3

М онах 
Мардарий 
и Сиротенко.

О Романе 
Зеленко.

§4
М онаха Мардария перевести на послушание в сад, а в трапезу 
назначается послушник Роман Сиротенко.

§5
Послушник Роман Зеленко4677 как уличенный в воровстве 
кожевного товара в Николаевском монастыре, исключается из 
числа братии монастыря, и по об’явлений сего должен удалиться 
из монастыря. Прошено братиею.

Омельченко.
§6

Певчий Андриан Омельченко4687 увольняется из монастыря в 
месячный отпуск по болезни.

Председатель собрания 
Члены
Секретарь Д . Жураковский

ПРОТОКОЛ № 15

Совета Трудового Братства Жаботинского монастыря 12 мая 1920 г.

§1
О братской На основании письменного предложения Настоятеля монастыря
кружке. Иіумена о. Иоанникия о разделе братской кружки за 1-ю треть

1920 г., на состоявшемся общем обсуждении всей братией сего 
вопроса, П О С ТАН О ВИ Л И : разделить кружку по примеру 
прежних дележей, при чем Настоятелю монастыря вместо од ной 
шестой части всей кружки выделять четыре иеромонашеских.

О холсте.
§2

Поступающий из церкви за требы холст, делить единовременно 
между всей братией.

Члены общ его собрания: казначей иеромонах 
Митрофан, ризничий иеромонах Анания, иеромонах 
А лександр, иеромонах Аврамий, иеродиакон  
Киприан, иерод. Дионисий, иерод. Аристарх, 
иерод. Амфилофий, монахи: Варлаам, Галактион, 
Мардарий, Ираклий4697, Серапион...
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ПРОТОКОЛ №16

Совета Трудового Братства Ж аботинского монастыря 22 мая 1920 года.

§1
О покупке Взамен взятой войсками лошади Совет постановил ассигновать 
лошади. двадцать тысяч рублей на покупку другой лошади.

О передаче 
рухольной 
иером. Анании.

Сторож до  
гороху.

Отказ
Загинайко.

§2
Рухольную отобрать от монаха Галактиона и передать 
иеромонаху Анании.

§3
М онах Палладий4707 назначается дневным сторожем до гороху.

§4
Ж ит[елю] м. Медведовки Ивану Загинайко 72 лет, отказать в 
приеме в число братии монастыря.

§5
Ремонт церкви Д ля покраски церкви на п одв ор ье к ом ан дировать  
на подворье. поел. Прокопия Черномаза и Николая Николенко4717.

Председатель собрания 
Члены казначей 

ризничий 
и.д. Благочинного

Секретарь

Иіумен Иоанникий 
иеромонах Митрофан 
иеромонах Анания 
монах Онуфрий4727 
монах Серапион 
Д . Жураковский

ПРОТОКОЛ № 17

Совета Трудового Братства Ж аботинского монастыря 2 июня 1920 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
§1

Послушника сего монастыря Иоанна Стефанова Вакуленко, просящего о 
пострижении в монашество, как больного и безнадежного на выздоровление, 
постричь в мантию.

Допис: 7 июня пострижен с наречением “Иларион”4737.

§2
Бвфросинию Чабаненко за воровство у женщины свиты перевести из 

гостинного помещения на экономический двор.
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Исполняющего священнические обязанности в с. Думанцах иеромонаха 
Геронтия, за истечением условленного срока, отозвать из прихода в монастырь.

Председатель собрания 
Члены: казначей

ризничий 
и.д. Благочинного

иеромонах Александр

§3

ПРОТОКОЛ № 18

Совета Трудового Братства Жаботинского Св.-Онуфриевского монастыря
9/23  июня 1920 г.

§1
Иеромонаху Геронтию продлить срок пребывания на приходе в с. Думанцах 

до 1-го сентября с.г.
§2

М онах Ираклий назначается на праздник пр. Онуфрия помощником 
записника.

§3
Вместо поел. Прокопия Черномаза пономарем назначается поел. Харитон 

Данченко474/.
§4

М онах Палладий назначается продавать свечи на храмовой праздник475/, а 
монах Дорофей сторожем до гороху, поел. М ефодий Варивода назначается до  
колодца возить воду.

Председатель совета 
Члены: казначей

ризничий 
и.д. Благочинного

Секретарь

Иіумен Иоанникий 
иеромонах Митрофан 
иеромонах Анания 
монах Онуфрий 
монах Серапион 
иеромонах Александр 
Д . Жураковский

ПРОТОКОЛ № 19

Совета Трудового Братства Жаботинского Св. Онуфриевского монастыря
14/27 (июня) 1920 г.
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ПОСТАНОВИЛИ:

Н а предложение отца Игумена Иоанникия справить колодязь. Исправить 
трудами братии.

§2
Иеродиакону Киприяну, эконому, назначается в помощники Николай 

Николешсо в подэконома.
§3

Келейником в Настоятельский дом назначается монах Милитон, а на место 
его послушания назначается монах Дорофей ночным сторожем.

§4
Иеродиакон Киприян назначается в Ж аботинскую волость на заседание в 

каждое воскресение.

§1

Настоятель Совета Игумен Иоанникий
Члены: казначей

ризничий

ПРОТОКОЛ № 20

Совета Трудового Братства Жаботинского Св. Онуфриевского монастыря
20 августа 
2 сентября 1920 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
§1

Ввиду отчуждения монастырского леса и воспрещения властями порубок 
просил» Яблоновское лесничество о продаже монастырю 6 саж. дров из казенного 
леса для отопления церкви, кухни и просфорни.

§2
Произвести перестройку и ремонт печек в братской кухне, некоторых келлиях 

и других жилых помещениях, где окажется нужным.

§3
Иеромонах Евфимий назначается благочинным по монастырю476/.

§4
Просительнице Акелине Иванченковой в принятии ее в монастырь на 

жительство отказать по скудости средств к содержанию.
Председатель Совета 
члены: казначей

ризничий 
и.д. Благочинного

иеромонах Александр
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ПРОТОКОЛ №21

1920 г. сентября 2 /15  дня. Совет Трудового Братства Жаботинского Свято 
Онуфриевского монастыря

Согласно просьбе Феодосии Спицева, выдать за ее труды 5 пудов муки ржаной 
и 5 пудов муки пшеничной.

§2
Псаломщику с. Думанец С. Кравченко в помощи в церковного прихода в 3-й  

части — отказать.
§3

М онаха о. Мардария перевести на экономию в ночные сторожа, а монаха 
о. Николая4777 перевести в монастырь на старое место, а также и лошади перевезти 
в монастырь.

§4
М онаха Тихона поставить качать воду для братии, и остиником*.
(*так в тексті, очевидно, “гостиником”. Ю .М .)

§5
Благочинному монастыря поручается переместить братию по 2-ва и по 3 че

ловека в одно помещение для избежания расхода на покупку дров, по случаю  
конфискованного Правительством бывшего монастырского леса.

Председатель Совета 
Члены Совета: казначей 

ризничий 
и.д. Благочинного

ПРОТОКОЛ № 22

Совет Трудового Братства Жаботинского Св. Онуфриевского монастыря
16/29 сентября 1920 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
§1

Иеромонаху Геронтию продлить жительство в приходе с. Думенцах до 1-го 
октября с/г, и если на дальнейшее его проживание в приходе не будет доставлено 
монастырю от подведомственного начальства письменное разреш ение, то с 
вышеозначенного числа отозвать о. Геронтия в монастырь.

§2
Поступившие в монастырь от разных лиц просьбы о продаже пчел отклонить, 

и из пасеки монастырской никому пчел не продавать и на какие бы то ни было 
товары или продукты не обменивать.
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Председатель Совета Игумен Иоанникий 
Члены казначей 

ризничий 
Благочинный

иеромонах Александр

ПРОТОКОЛ № 23

Трудового Братства Жаботинского Св. Онуфриевского монастыря
24 сентября 
5 октября 1920 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
§1

Игумена о. П латона, приглашаемого братией Виноградского Успенского 
монастыря на должность настоятеля того монастыря, отпустить в оную обитель 
для личного с братией совещания.

§2
Словесное просительное предложение о . Н астоятеля Ж аботинского 

монастыря Игумена Иоанникия об увольнении его от занимаемой должности по 
слабости здоровья и о выборе на сию должность кого-либо из братии ОСТАВИТЬ 
пока без удовлетворения.

Председатель Совета Игумен Иоанникий 
Члены: казначей

ризничий 
Благочинный

иеромонах Александр

ПРОТОКОЛ № 24

Совета Трудового Братства Жаботинского Св. Онуфриевского монастыря
15/28 октября 1920 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
§1

Иеромонаха Терентия отозвать из прихода с. Думанец в монастырь, как уже 
выбывшего время своего назначения и недоставившего монастырю письменного 
разрешения от подведомственного по приходу начальства на право дальнейшего 
в том приходе прохождения пастырских обязанностей.

§2
Мастеровые из братии, как-то: портные и сапожники должны производить 

работы и починки как для монастыря, так и для братии с ведомого рухельного.
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Н а сторону мирянам никакие работы не дозволяю тся. Н е допускать ни под 
какими видами вымогательства платы, а довольствоваться тем, кто что даст  
от своего усердия и стараться с беднейш их из братии, и в особенности с  
послушников, любви ради братской, и совсем не брать вознаграждения за  
труды, помня, что по уставу сего монастыря они, мастеровые, должны делать 
услуги братии безвозмездно по доліу своего послушания.

и §3
Софрония Радиевского, сына священника с. Куликовки, согласно просьбы, 

принять на квартиру в г. Черкассах на подворье и дать стол с общей братской 
трапезы на учебное время года, но с тем, чтобы Радиевский доставлял от себя 
подворью ежемесячно один пуд ржаной и один пуд пшенишной муки, и 15 пудов 
дров.

Председатель Совета Иіумен Иоанникий 
Члены: казначей

ризничий 
Благочинный 
и.д. эконома

иеромонах Александр

ПРОТОКОЛ № 25

Совета Трудового Братства Жаботинского Св. Онуфриевского монастыря
4 /17  ноября 1920 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
§1

О . Н астоятелю  монастыря отправиться в г. Черкассы  на подворье 
монастырское478/ на некоторое время для личного наблюдения и , в чем 
понадобится, исправлений как в порядке церковном и хозяйственном, так и во 
внутренней жизни братства ради общей пользы подворья и обители. Туда ж е 
командируется иеродиакон Иринарх479/ в качестве регента, послушник Илья 
Кобзарь на клиросное послушание и поел. Домникия Иванова480/  на кухню.

§2
В монастырь перемещаются: монах Палладий к о. Игумену П латону в 

прихожу; поел. Мефодий Варивода к казначею о. Митрофану, а в освобожденную 
монахом Палладием келлию помещается регент Самуил Приходько.

§3
Гражданин с. Лубенец Чигиринского у[езда] Исидор Таценко481/, согласно его 

прошению, принят в монастырь в число временных послушников на общем  
положении монастырском.

§4
В удовлетворение просьбы граждан с. Думанец Черкаскою у. от 11 листопаду 

сего року и на основании удостоверения помощника благочинного 2-го окр[уга]
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Ч еркаск.у. от 28 октября (10 ноября) с /г  за № 157 (о неимении претензии) 
командировать иеромонаха Терентия в с. Думанцы для исполнения пастырских 
обязанностей в приходе, впредь до назначения туда постоянного священника, но 
с тем , чтобы иеромонах Геронтий при отправке своей к месту назначения 
освободил занимаемую им в монастыре келлию.

Председатель Совета Иіумен Иоанникий 
Члены: казначей

ризничий 
и.д. Благочинного 
и.д. эконома

иеромонах Александр

ПРОТОКОЛ № 26

Совета Трудового Братства Жаботинского Св. Онуфриевского монастыря
17/30 января 1921 г.

§1
СЛУШАЛИ: Предложение кожевенных дел мастера гражданина д. Ильмино 

Калужской губернии Мшцевского уезда Ивана Аврамовича Глазкова об открытии 
им при монастырской экономии завода для выделки кожевенного товара.

П ОСТАНОВИЛИ: При всем желании иметь при монастыре таковое 
заведение, усматривается, что подобные предприятия сопряжены, при настоящих 
тяжелы х обстоятельствах переживаемого времени, с весьма большими 
неудобствами для обители, а потому предложение Глазкова отклонить.

§2
СЛУШ АЛИ: О б’яснение монаха Палладия о причинах уклонения его от 

прохождения возлагаемых на него о. Настоятелем послушаний.
ПОСТАНОВИЛИ: Как причины о. Палладия незаконные, сделать и сделано 

ему увещание исправиться и принять на себя прохождение послушаний по силе 
возможности.

Председатель Совета Игумен Иоанникий 
Члены: казначей

ризничий 
Благочинный

иеромонах Александр
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ПРОТОКОЛ №27

Совета Трудового Братства Жаботинского Св. Онуфриевского монастыря
28 января 
10 февраля 1921г.

ПОСТАНОВИЛИ;
§1

Отклонить удовлетворение просьбы гражданина д. Чубовки Матвея Семененка 
о продаже ему на снос монастырского дома — что в лесу при д . Чубовке — до  
времени выяснения вопроса о том , не отош ел ли покупаемый дом в 
государственное ведение, как состоящий в черте казенных имуществ.

§2
Просить власти в подлежащих местах о добавке монастырю земли под посев 

хлеба и огородных злаков на лето сего 1921 года, так как наделенной 10 дес. 
землей монастырь не может содержать 130 душ насельников монастырских.

Председатель Совета Иіумен Иоанникий 
Члены: казначей

Благочинный
иеромонах Александр

ПРОТОКОЛ № 28

Совета Трудового Братства Жаботинского Св. Онуфриевского монастыря
17 февраля 

2 марта 1921 г.

§1
Продать на снос монастырскую хату, что при д . Чубовка, но с тем, чтобы  

покупатель уплотил не деньгами, а зерновым хлебом или солью по обоюдному с 
монастырем и покупателем соглашению.

§2
Назначаются в с.Лубенцы для священнослужений до Фоминой недели 

иеромонахи Иларион и Анания поочередно.

§3
Ответить игумену Досифею 482/, что просьба его о пожертвовании брачных 

венцов для церкви д . Будища483/ оставлена без удовлетворения, так как венцов в 
монастыре не осталось.

§4
Назначается монах Варлаам в помощь монаху Серафиму484/ для охраны леса.
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Председатель Совета 
Члены: казначей

Благочинный
эконом

иеромонах Александр

ПРОТОКОЛ № 29

Совета Трудового Братства Ж аботинского монастыря 
29 марта
11 апреля 1921 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Отказать гражданину д. Чубовки Каленику Омельченко в 
помещении его при монастыре за необходимостию  жилых помещений для 
размещения имеющихся налицо монастырских насельников, стесненных в этом.

Председатель Совета 
Члены: казначей

Благочинный
эконом

ПРОТОКОЛ № 30

Общего собрания всей братии Ж аботинского Св. Онуфриевского монастыря
29 июня
12 июля 1921 года.

ЗАГЛУШ ЕНО: Письменное заявление Настоятеля сего монастыря Иіумена 
о. Иоанникия от 22 июня — 5 июля с/г , в коем изображена просьба об увольнении 
о. Игумена от должности Настоятеля сего монастыря на покой, вследствии 
разсгроенного его здоровья и об указании ему помещения как больному человеку. 
На должность же Настоятеля избрать из среды братии сего монастыря иное лицо.

ПОСТАНОВИЛИ: Усматривая из обстоятельств дела, что заявление Иіумена 
о. Иоанникия и разстройства его здоровья последовало из-за дерзкого поступка 
монаха сего монастыря Серафима, угрожавшего о.Игумену смертию, братия 
монастыря выражает желание дабы Вы, о. Игумен, и впредь оставались в 
долж ности настоятеля сего монастыря и о сем  доклады вает Вашему 
Высокопреподобию. Поступок ж е монаха Серафима оставить д ля обсуждения 
во вторую очередь общего братского собрания. К сему, в лице всей братии, 
подписались

Казначей монастыря иеромонах Митрофан
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Ризничий
Благочинный
Эконом
Письмоводитель иеромонах Александр

ПРОТОКОЛ № 31

Общего собрания всей братии Жаботинского Св. Онуфриевского монастыря
4 /17  июля 1921 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
§1

Н аходя, что дерзкий поступок монаха сего монастыря Серафима по 
отношению к своему настоятелю Игумену о. Иоанникию иметь место в монастыре 
не должен, как не свойственный всякому человеку не только христианину, тем 
паче монаху, посему братия предлагает монаху Серафиму добровольно уволиться 
из сего монастыря для подыскания себе местожительства в иной обители; 
уволиться немедленно без всякого скандала ради его ж е душевной пользы и в 
ограждение личной чести и звания.

§2
П ереизбирается монастырский духовный Собор. В новый состав Собора 

назначаются: иеромонахи — о.о. М итрофан, Анания, Евфимий и Киприан485/, 
иеродиаконы -  Аристарх и Фаддей486/, монах Геннадий487/  и послушник Харитон 
Демченко488/, во главе председателя Собора Настоятеля монастыря И іумена 
Иоанникия. К сему от лица всей братии подписались:

Иіумен Иоанникий
Казначей иеромонах Митрофан
Ризничий
Благочинный
Эконом

Скрепил: председатель Собора Настоятель монастыря Игумен Иоанникий

ПРОТОКОЛ № 32

Трудового Братства Жаботинского Св. Онуфриевского монастыря 
4 /17  июля 1921 г. (вечернего заседания).

ПОСТАНОВИЛИ:
§1

Принять гражданина с.Кумеек Черкасского уезда Митрофана Гуреля, 18 лет, 
в число монастырских послушников489/, согласно его прошению.
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Назначаются: Архип Святченко490/ на послушание “палатним” в хлебный 
амбар и монах Гавмий491/ — кипятить воду к братскому кубу.

§3
Воспрещается монаху Палладию производить денежные записи на псалтырь 

и другие молитвословия в свою пользу и принимать другие приношения от 
богомольцев, принадлежащие к общей братской кружке, а также роздавать хлеб 
монастырский на сторону, и о сем поставляется на вид и другим лицам, имеющим 
подобную слабость.

§2

Председатель Совета Иіумен Иоанникий
Члены: казначей иеромонах Митрофан

ризничий 
Благочинный 
эконом

монах Геннадий 
послушник Харитон

ПРОТОКОЛ № 33

Трудового Братства Жаботинского Св. Онуфриевского монастыря 
18/31 июля 1921 года.

§1
Перевести монаха Палладия на экономический двор, а вместо него в трапезную 

назначается монах Серапион.
§2

М онах Варлаам назначается ночным сторожем в монастыре, а вместо него 
дня охраны огорода назначается послушник М ефодий.

§3
Гражданина с. Ивковец Петра Бугуна прошение о принятии в монастырь 

оставлено без удовлетворения по неимению помещений и ограниченности 
съестных продуктов и топлива в монастыре.

Председатель Братства Игумен Иоанникий 
Члены: казначей

эконом 
Благочинный
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ПРОТОКОЛ №34

Трудового Братства Ж аботинского Св. Онуфриевского монастыря
25 сентября 
8 октября 1921г.

ПОСТАНОВИЛИ:
§1

Прошение священника с. Куликовки о. Илладия Радзиевского о предо
ставлении в подворье помещения для 2 -х  его сыновей -  учеников Черкасской 
семинарии, удовлетворить согласно обещанию о. Радзиевского исправно 
доставлять провизию  еж ем есячно 2 пуда муки, 2 пуда картоф еля, 
30 фунтов пшена и 5 фунтов соли за каждый месяц вперед. Квартиру предоставить 
в одну комнату, отопление которой за счет священника Радзиевского492/.

§2
Ввиду предстоящего в подворье жительства Преосвященнейшего Владыки493/  

и в целях интересов монастыря отозвать из подворья в монастырь иеромонаха 
о. Александра и иеродиакона о. Феогноста4947, а на место их послать иеромонаха 
Онуфрия4957 с поручением послушания записника и иеродиакона Ф аддея, 
о. Александру назначить послушника записника в монастыре.

§3
Ходатайствовать в подлеж ащ их м естах о разреш ении заготовить в 

монастырском лесе 10 саж. дров дня отопления келлий и 10 саж. — д ля мельницы 
за деньги.

§4
Отослать в Жаботинский Земотдел требуемый план на монастырские земли.

Председатель Братства 
Члены: казначей

эконом 
Благочинный

ПРОТОКОЛ № 35

Общего собрания общины Св. Онуфриевского монастыря
17 февраля 

2 марта 1922г.

§1
СЛ5ШІАДИ: доклад заведывающего монастырским хозяйством иеромонаха 

Киприана о том, что заведывающий подворьем в г. Черкассах иеромонах 
Филарет4967, жалуясь на свою крайнюю усталость в прохождении должности 
заведывающего, просит уволить его от сей должности.
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ПОСТАНОВИЛИ: Во внимании к долголетней службе и старческим летам 
иеромонаха Филарета, и в целях общего блага обители, отозвать иеромонаха 
Ф иларета на жительство в монастырь, и заведование подворьем поручить 
иеромонаху Евфимию.

§2
В виду пришедшего в окончательную ветхость здания трапезной и кухни, 

грозящего падением и опасностию несчастного случая с людьми, отвести 
помещение под братскую трапезу временно в настоятельском доме, и кухню  
устроить в здании просфорной.

Председатель общины Иіумен Иоанникий
казначей иеромонах Митрофан
Благочинный иеромонах Евфимий

Заведывающий хозяйством И.К.Олейник
Секретарь иеромонах Александр

ПРОТОКОЛ № 36

Общего собрания общины Св. Онуфриевского монастыря 
16/29 марта 1922 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Переизбрать братский духовный Совет. В новый состав Совета назначаются: 
иеромонахи — о .о . М итрофан, Киприан, Иларион и Александр, иеродиакон 
Дионисий, монах Досифей и послушник Исидор Таценко. К сему от лица общины 
подписали:

Наместник
казначей
эконом
делопроизводитель иеромонах Александр

ПРОТОКОЛ № 37

Общего собрания общины Св. Онуфриевского монастыря 
13/26 апреля 1922г.

ПОСТАНОВЛЕНО:
§1

Машиниста Василия Мойсеевича Паращука, по окончании заключенного с 
ним договора, т.е. с 15 апреля сего 1922 г. оставить и впредь в той должности при 
паровой мельнице за плату с пуда, вырабатываемого мельницей мерчука и на срок 
по обоюдному на то с ним соглашения в том случае, если мельница останется в 
пользовании монастыря.
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Вследствии недостатка продуктов для содержания общины исключить из 
числа насельников временнопроживающих при монастыре Евдокию Бельченко 
и Елисавету Назаренко с их детьми — Димитрием Бельченко и Никитой 
Назаренко с 15 /28  сего апреля, выдав им вспомоществования: муки ржаной 
по 1 пуду, пшеничной 20 фунтов, картофеля 2 пуда и соли по 3 фунта каждой.

Председатель общины 
Члены

§2

ПРОТОКОЛ № 38

Общего собрания братии Ж аботинского Св. Онуфриевского монастыря 
2 /1 5  мая 1922 г. по обсуждению  вопроса, предложенного настоятелем сего 
монастыря Преосвящ еннейш им епископом Ч еркасским, относительно 
содержания подворья Св. Онуфриевского монастыря в г. Черкассах4977.

§1
П одворье как бы ло, так и долж но принадлеж ать Ж аботинском у  

Св. Онуфриевскому монастырю.
§2

Для уменшения расходов по содержанию подворья, сократить число его 
насельников до минимума.

§3
И з монастыря отпускать подворью хлебной поддержки по столько, сколько 

окажется возможным.
§4

Подворье должно все усилия направлять к тому, чтобы получаемые продукты 
были оплачиваемы монастырю хотя приблизительно к существующим ценам, а 
посему должно строго следить за приходом и расходом, а также, чтобы деньги и 
за требоисполнения, совершаемые подворскими священнослужителями и певчими 
в городе и на дому, поступали по принятому порядку, в половинном размере в 
общие подворские суммы.

Примечание: Лица-требоисполнители не согласны с 4-м пунктом, к ним 
относящегося, немедленно должны быть переведены в 
монастырь.

§5
Лиц, признанных лишними дня подворья, перевести в монастырь с согласия 

Владыки, заведывающего подворьем и братии монастыря, а нежелающ их на 
перемещение в монастырь оставить без подворского содержания, кроме квартиры.

§6
Обязать прочие монастыри, подведомственные Архиерейской канцелярии, 

давать помощь подворью хлебом и отоплением для содержания Архиерейского 
штата на сколько это будет возможно.
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П р оток ол  сей  п р едстав и ть  П р еосв я щ ен н ей ш ем у В лады ке на 
благоусмотрение и утверждение.

И .д. наместника монастыря
ризничий
эконом
и.д. Благочинного

§7

ПРОТОКОЛ № 39

Общего собрания братии Св. Онуфриевского монастыря 
5/18  мая 1922 г.

СЛУШ АЛИ: Ответное на протокол № 38 отнош ение Настоятеля сего 
монастыря Преосвященнейшего епископа Черкасского 4 /17  сего мая касательно 
содержания монастырского подворья в г. Черкассах.

П О С Т А Н О В И Л И : Ввиду крайне скудны х средств Ж аботинского  
Св. Онуфриевского монастыря, монастырь на будущ ее время надлежаще 
содержать подворье не может, и на изыскание средств, помимо Ж аботинского 
монастыря, к существованию подворья братия не препятствует.

И .д. наместника
ризничий
и.д. Благочинного

ПРОТОКОЛ № 40

Общего собрания Онуфриевской общины под председательством 
Митрофана Ницуна498/ и секретаря Валериана Кузьменко499/ от

9. VII. 1922 г.

I. Постановили выбрать двух представителей и снабдить надлежащими 
документами д ля командирования их во все государственные учреждения по делам 
общины. Избранными оказались: Досифей Кириченко500/ и Николай Николенко.

II. Н а основании §14 Устава Общины постановили о необходимости 
приобретения общинской печати, зарегистрировать последнюю по надлежащему 
на то закону.

Председатель общины 
секретарь
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ПРОТОКОЛ №41

Общего собрания братии Св. Онуфриевского монастыря по обсуждению  
вопроса об избрании наместника названного монастыря 

1922 г., июня 12 дня:

Мы, братия Онуфриевского монастыря, в присутствии настоятеля монастыря 
Преосвященнейшего Н иколая, епископа Черкасского501/, и благочинного 
монастырей вне г. Киева Игумена Терентия502/ обсуждали вопрос об избрании 
наместника монастыря, и после долгих обсуждений братия совместно с епископом 
и благочинным монастырей единогласно постановили: избрать в наместники 
казначея своего монасты ря иером он аха М итроф ана, как человека  
соответствующего сему назначению, которого просили Епархиального начальства 
утвердить в должности такового.

В чем и подписуемся:

*

ДАЧО, ф.149, оп.1, спр.49, арк.1 - 24 зв. Оригінал.

Фрагмент з протоколів.
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Е.Я. Грундману різні роки своєї діяльності.
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№ 8

РОЗДІЛ ІЗ МЕМУАРІВ К О Л И Ш Н Ю Ю  ЧЕКІСТА Ф.Т. Ф ОМ Ш А П РО  
ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КЕРІВНИКА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПО  

ЛІКВІДУВАННЮ  ОЗБРОЄНОГО ФОРМУВАННЯ Н АТЕРЕШ  
МОТРОНИНСЬКОГО Ж ІНОЧОГО МОНАСТИРЯ.

1920року.

М АТРЕНИНСКИЙ Ж ЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Летом 1920 года на Украине чекистам вместе с частями Красной Армии 
пришлось вести упорную борьбу против бандитов, шайки которых, состоявшие 
главным образом из кулаков, грабили население, убивали коммунистов, 
работников советского аппарата, активистов, вредили Советской власти чем 
только могли.

И з особого отдела ВЧК 10-й армии Северного Кавказа я тогда был переведен 
опять на Украину. Приехал я в Харьков, представляюсь начальству. Предлагают 
поехать заместителем начальника особого отдела ВЧК побережья Черного и 
Азовского морей. Я уже собрался отбыть на место нового назначения, но мне сказали: 

-  Вам, товарищ Ф омин503/, придется на некоторое время задержаться в 
Харькове и принять участие в одной серьезной операции. О бнаружено 
местонахож дение ш таба одной крупной банды . П ойдите к старш ему 
уполномоченному Д .П . Румянцеву, и он вас ознакомит со всеми материалами.

Румянцев вручил мне большую папку с надписью: “Матренинский женский 
монастырь”. Й з нее я узнал следующее.

В районе Чигирин -  Черкассы, в Знаменских лесах, на возвышенности 
“Холодный яр” , стоит ж енский монасты рь. Игуменья монасты ря — 
“преподобная” М атрена504/. М онастырь как монастырь. Ничего за ним 
особенного не замечалось. Ходят монахини, молятся. Колокольным звоном  
зазывают к себе верующих* Иногда устраивают вокруг монастыря шествия — 
крестные ходы.

Правда, с некоторого времени в женском монастыре появились монахи.
Н о и тут удивляться не приходилось. В гражданскую войну некоторые 

монастыри были разрушены, и “святые братья” или “святые сестры ” 
пристраивались к другим монастырям. Пришлось и этому женскому монастырю 
потесниться и выделить несколько келий для “святых братьев” — епископа 
Никодима505/ и еще нескольких монахов.

В районе монастыря орудовали банды: убивали коммунистов и советских 
работников, угоняли скот, грабили население, останавливали поезда. Главари 
бандитских шаек по кличке “Черепаха”, “Заболотный”, “Кочубей” и другие, 
собрав вокруг себя остатки петлюровцев, махновцев, григорьевцев, вначале 
действовали разрозненно, а затем объединились и создали общий пггаб50б/.
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Банда, численность которой превышала тысячу человек, укрывалась в 
Знаменских лесах.

Однажды в особый отдел ВЧК Ю жного фронта явился молодой “монах” 
Алексей и рассказал, что творится в монастыре.

— Я  пришел искать спасения у вас. Помогите мне вырваться из этого вертепа, 
где вместо поста и молитвы — пьянство, разврат и преступления. Я прошу и за 
себя и за монахиню Галю, девушку, которую я люблю и которая тоже хочет бежать 
из монастыря. Одним нам это сделать не удастся: поймают -  убьют.

Алексей сообщил, что в монастыре находится штаб-квартира бандитов. Там 
живут главари шаек, туда свозят награбленное, там ж е хранится оружие, 
боеприпасы, продукты. В монастыре ж е постоянно развлекаются члены шайки. 
П о ночам устраиваются дикие оргии. Пример подают епископ Никодим и 
настоятельница монастыря М атрена. Все эти молебны, крестные ходы, 
колокольные перезвоны -  для отвода глаз. Монастырь охраняют надежно: 50- 
70 вооруженных бандитов посменно дежурят вокруг монастыря. Бандитским 
штабом разработана специальная система сигналов. Если появляются в зоне 
монастыря невооруженные гражданские лица, подается сигнал малой тревоги: 
звонят в колокола. Когда появляется группа людей с оружием, епископ с 
игуменьей срочно организуют крестный ход вокруг монастыря, чтобы всех под нять 
на ноги и быть готовыми к сопротивлению. Н а колокольне установлено 
постоянное дежурство.

Вблизи монастыря бандиты чувствуют себя в безопасности. Они знают, что 
всегда получат сигнал о тревоге и сумеют скрыться.

В заключение Алексей добавил:
— М ужчины, живущие в монастыре под видом монахов, — переодетые 

белогвардейские офицеры. Один из них — перед вами. Я прошу помочь мне.
— Мы вам поможем, — сказали ему чекисты.— Н о помогите и вы нам. Взять 

штаб бандитов нелегко. Могут быть жертвы. А нам бы хотелось захватить штаб 
без потерь и кровопролития.

Получив указания, как действовать, Алексей вернулся в монастырь.
В оперативную группу по ликвидации бандитского штаба вместе с другими 

чекистами вошла Эльза Груцдман507/, которую я знал еще раньше, в М оскве, как 
женщину исключительного мужества и самоотверженности. Она первая из 
женщин, работающих в органах ВЧК, получила впоследствии знак почетного 
чекиста и орден Красного Знамени.

Для участия в операции были выделены воинские подразделения 2-й  
М осковской бригады, которые расположились недалеко от монастыря, в двух 
соседних деревнях. В операции должен был принять участие и наш отряд особого 
назначения50®/.

И  вот однажды позд ним вечером тайком прибежала к нам из монастыря монахиня 
Галя. Сегод ня ночью, сообщила она, наметено совещание всех главарей банды.

Стояла непроглядная темень, когда мы направились к монастырю. Вошли в 
лес. Осторожно двигаемся вдоль неширокой просеки. Вот и деревня Субботино509/— 
в трех километрах от монастыря. Здесь наготове стоят подразделения 2-й  
М осковской бригады под командой Ж илина-Дунайского, имевшего большой 
опыт по борьбе с бандитизмом. (Впоследствии он был за боевые заслуги награжден 
орденом Красного Знамени)510/.
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Сделали небольш ой привал. Встретились с командирами, ещ е раз 
напомнили им план действия.

Проверив оружие, мы направились к монастырю.
Каждый имел определенное задание. М не поручили взять епископа Никодима, 

Эльзе Грундман — настоятельницу монастыря Матрену. Группа чекистов должна 
была арестовать главарей банды, отряд особого назначения — захватить охрану 
монастыря.

К монастырю подошли как можно тише. Часовых моментально обезоружили, 
но тишина была нарушена. Несколько бандитов, выскользнув из наших рук, 
бросились на колокольню, чтобы поднять тревогу. Группа красноармейцев 
кинулась вслед за ними. Однако бандиты спешили напрасно. Колокола 
безмолвствовали: языки у всех колоколов были заранее сняты Алексеем.

Тем временем каждый из нас выполнял свое задание. Эльзу Грундман Галя 
сразу повела в покои настоятельницы. Заслышав шум и почувствовав недоброе, 
“преподобная” Матрена попробовала выскочил» наружу. Но не тут-то было. Галя 
предварительно закрыла ее на замок.

Епископа я застал в постели. Приказал ему одеться и вывел во двор, где уже 
находились другие арестованные. Как раз в этот момент чекисты выводили 
главарей. Н а них нагрянули так внезапно, что они сразу не сообразили, в чем 
дело. И х моментально обезоружили и приставили к ним усиленный конвой. А в 
это время в окрестностях монастыря части 2-й Московской бригады прочесывали 
местность.

К утру банда была полностью ликвидирована.
Отправив арестованных в Харьков5”/, мы занялись трофеями. Н а другой день 

из монастыря д винулся целый обоз. Вывозили спрятанные в обширных подвалах 
и складах “божьей обители” станковые пулеметы, винтовки, патроны и ручные 
гранаты. Были обнаружены и огромные запасы награбленных у населения 
продуктов.

*

Ф. Фомин. Записки старого чекиста. Видання друге, випр. і доп. — М., 1964.— 
Crop. 135-139.
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№ 9

“РА П О РТ5, ПОДАНИЙ Ж АБОТИНСЬКИМ  НАСТОЯТЕЛЕМ  
ІГУМ ЕНОМ  ІО А Ш Ш Є М  Д О  КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІАЛЬНОЇ 

КАНЦЕЛЯРІЇ, ПРО ДВОБІЙ ХОЛОДНОЯРСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ З  
РАДЯНСЬКИМ И ВІЙСЬКАМИ БІЛЯ ОБИТЕЛІ, ПРО  

ПОШ КОДЖ ЕННЯ МОНАСТИРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ СНАРЯДАМИ, А 
ТАКОЖ П РО  ВСТУП РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НА 

ТЕРИТОРІЮ  ОБИТЕЛІ.

1920року, грудня 17/30.

В КИЕВСКУЮ  ЕПАРХИАЛЬНУЮ КАНЦЕЛЯРИЮ  НАСТОЯТЕЛЯ 
ЖАБОТИНСКОГО МОНАСТЫРЯ ИГУМЕНА ИОАННИКИЯ

РАПОРТ
26 сен т ./9  окт. с.г. при вверенном мне монастыре было военное сражение 

повстанцев с советскими войсками. Наступление первых началось с 10 ч. утра 
от стен обители по направлению в с. Куликовку, занявши под позицию  
монастырскую землю и лес. В 2 час. пополудни в монастырь брошено советскими 
войсками 5 пушечных снарядов, из которых 1 попал в каменную стены ограды в 
угол книжной лавки у св. ворот при входе в монастырь справа и, разорвавшись, 
сделав пробоину стены в 5 верш, вглубь и 1 арш. в диаметре; второй — разорвался 
в 2 саж. от братского корпуса. Од ин снаряд переброшен через дом настоятельский 
за стены монастыря, а остальные, не долетая оірадьі, пали вблизи гостиницы .

От разрывов снарядов и сотрясения воздуха посыпались стекла в б-m  окнах 
братского корпуса и на гостиной повреждены окна.

Поздним вечером отряд советских войск, человек 300, вступил в монастырь, 
где имел ночлег и дневку, разместившись в настоятельском доме и в братских 
келиях. Человеческих жертв в обители и ограбления ея не было и исход  
происшествия оказался для монастыря благополучен. О чем епархиальной 
канцелярии почтительнейше доношу.

Настоятель монастыря шумен Иоанникий.
№ 179
17/30 декабря 1920 г.

*

ДАЧО, ф.149, оп.1, спр.48, арк.10 зв. -11. Засвщчена копія.
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№10

1920року, грудня 17/30.

“РАПОРТ”, ПОДАНИЙ Ж АБОТИНСЬКИМ  НАСТОЯТЕЛЕМ  
ІГУМ ЕНОМ  ІОАНИКІЄМ  Д О  КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІАЛЬНОЇ 

КАНЦЕЛЯРІЇ, ПРО ПОГРАБУВАННЯ ОБИТЕЛІ У Л И С ГО П Д Д І- 
ГРУДНІ ЯК РАДЯНСЬКИМ И ВІЙСЬКОВИМ И, ТАК І О ЗБРО ЄН И М И  

БАНДИТАМИ, А ТАКОЖ І П РО  ЗНУЩ АННЯ НАД ЧЕН ЦЯМ И.

В КИЕВСКУЮ ЕПАРХИАЛЬНУЮ КАНЦЕЛЯРИЮ  НАСТОЯТЕЛЯ 
ЖАБОТИНСКОГО СВ.-ОНУФРИЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ ИГУМЕНА

ИОАННИКИЯ

РАПОРТ
Епархиальной канцелярии почтительнейше доношу о нижеследующем бывшем 

в вверенной мне обители грабеже: а) 21 ноября/ 4 декабря сего 1920 года в 3 часа 
пополудни заехали в монастырь три кавалериста из отряда советских войск, 
проезжавших мимо обители, обошли братские келлии и забрали, что оказалось 
д ля них подходящим из братской одежи, обуви и вещей, и уехали, и б) 3 /16  декабря 
в 12 час. ночи человек 8 -10  неизвестных вооруженных злоумышленников, 
подъехавши подводой к монастырю, пробрались с помощию лестницы через 
ограду монастырскую, арестовали сторожа и затем принялись ограблять братию, 
начавши свое преступное дело с келлии о.казначея. У  каждого, попавшегося им 
из братии, злоумышленники требовали выдачи денег под смертной угрозой, нанося 
шашками и ногами побои. Казначею, кроме нанесенных побоев, ранили штыком 
левую руку и забрали у него всю одеж у. Ризничего, благочинного, эконома, 
записника и одного иеромонаха водили с час времени по двору раздетыми до  
испол няю белья и босыми, несколько раз ставя к стенке для разстрела. У  первых 
трех отобрали немного денег, а у д вух последних забрали одежу, обувь и келлейныя 
вещи. Часть одежи похитили у о.игумена Платона и у одного монаха (самих ж е 
их в келлии не застали). Ограбили одежой и деньгами еще троих послушников, а 
некоторые из братии спаслись бегством. Злоумышленники скрылись из 
монастыря около 4 -х  час.утра.

Настоятель монастыря.
№ 180
17/30 декабря
1920 г.

*

ДАЧО, ф.149, оп.1, спр.48, арк.12 зв. Копія.
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№1 1

СТАТИСТИЧНА ВІДОМ ІСТЬ П РО  Ж АБОТИНСЬКИЙ  
ОНУФРІЇВСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР.

1920року.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ВЕДОМОСТЬ О Ж АБОТИНСКОМ СВЯТО- 
ОНУФРИЕВСКОМ МУЖСКОМ ОБЩ ЕЖ ИТЕЛЬНОМ  МОНАСТЫРЕ

ЗА 1920й ГОД.

I
Жаботинский монастырь находится в Черкасском уезде в урочище “Ветряная 

Гора”, между речками Тясьмином и Жаботинкой. Н а разстоянии от іубернского 
города Киева в 160 верствах] и от уездного города Черкасс — 25 верст. О началах 
сего монастыря письменных документов не сохранилось512/.

П
ЦЕРКВИ

1) . Соборная деревянная трехпрестольная; главный престол во имя Успения 
Божией М атери, с северной стороны — св. Николая, а с южной — св. влкмч. 
Варвары; построена в 1764 году. В 1798 г. обновлена иконным писанием и 
окрашена снаружи маслинной краской. В 1878 г. устроена икона Успения 
Божией Матери с сиянием, спускающаяся.

2 ) . Теплая каменная двухпрестольная, во имя прп. Онуфрия Великого; в связи с 
колокольнею; построена в 1811 году. В 1904 г. пристроены по бокам два 
каменных придела. В южном -  устроен престол во имя Покрова Богородицы, 
а в северном -  поставлен иконостас и вместо престола устроен жертвенник; 
стены снаружи и внутри оштукатурены.

III
3 ) . Ризница и все церковное имущество находится в целости. Запасные Дары 

сохраняются благоговейно; св. Антиминсы в целости. IV

IV
ЗДАНИЯ ВНУТРИ МОНАСТЫРСКОЙ ОГРДДЫ

4 ) . Настоятельский дом с мезонином, деревянный на каменном фундаменте 
3 7 у  х  1 арш ., крытый ж елезом, под домом каменный погреб. Построен в 
1873 году.

5 ) . Дом для братии деревянный, на каменном фундаменте 2 1 у х  13 арш., крытый 
железом. Построен в 1898 г. При доме сарай для хранения дров, деревянный, 
крытый ж елезом, примкнут к стене ограды, 18 4 -х  5-і- арш ., построен в 
1912 г.
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6 ) . Дом-просфорня деревянный, обложен кирпичом, 18 х  12 арш ., крытый
железом, построен в 1914 г. При доме дровник деревянный, крытый железом.

7 ) . Ледник деревянный, над ним деревянный амбар, 9 x 7  арш., крытый солом ой.,
8 ) . Погреб небольшой кирпичный д  ія керосина.
9 ) . Дом для столярной и сапожной, деревянный, обложен кирпичем, примкнут к

ограде, 20 х 10 арш., крытый железом; построен в 1912 году.
10) . Амбар для ссыпки зерна, примкнут к ограде, деревянный,12 х  9 арш., крытый 

железом, построен в 1911 году.
11) . Дом для братии деревянный, 2 1 у  х  13 у  арш., крытый железом, построен в 

1898 году.
12) . Дом для братии деревянный, 24 х  ІОуарш ., крытый железом, построен в 

1881 г. При нем сарай для дров 28 х  6-|-арш . о 8-ми отделениях, крытый 
железом, построен в 1908 году.

13) . Дом для братии деревянный, на каменном фундаменте, 40 х  15 арш., крытый 
железом; построен в 1902 г. При нем сарай для дров, деревянный, 25 х  7 арш., 
крытый железом, примкнут к ограде, построен в 1916 г.

14) . Дом деревянный 30 х  13 арш., крытый камышем, ветхий; в нем трапеза и 
кухня. При доме дровник 12 х  8 арш., ветхий.

15) . Баня деревянная 18 х  8 арш., крыта камышем, построена в 1889 г. При бане 
колодезь глуб. 21 саж ., сруб деревянный. Устроен в 1890 году.

16) . Лавка каменная, примкнута к ограде при главных воротах, 1 6 x 9  арш., крыта 
железом, построена в 1913 году.

17) . Кладовая д  ія товаров каменная, примкнута к ограде,6 х  5 арш., крыта желе
зом, построена в 1905 году.

18) . Дом-сторожка при северных воротах, каменный, крытый железом, построен 
в 1892 году.

19) . Амбар деревянный с закромами для зерна и муки, 24 х  10 арш., крытый тесом — 
ветхий.
Вокруг монастыря каменная ограда длиной 380 саж ., вышиною 5 арш. 
Начата постройкой в 1905 г., окончена в 1912 г. В ограде трое ворот.

ЗДАНИЯ П РИ  МОНАСТЫРЕ ВНЕ ОГРДДЫ
2 0 ) . Дом странноприимный, глинобитный, 25 х  ІЗуар ш ., крытый ж елезом , 

построен в 1899 году.
21) . Дом-гостинница деревянный, обложен кирпичем, 25 х  ІЗуар ш ., крытый 

железом, построен в 1911 году.
22 ) . Дом глинобитный, вместе с конюшней, 25 х  9 арш ., крытый камышем, 

построен в 1898 году.
23) . Дом вместе с сараем, деревянный, 14 х  10 арш., крытый железом, построен 

в 1907 году.
24) . Пасека. а) Дом деревянный 1 0 x 6  арш., крытый железом, построен

в 1910 г.
б) омшаник 25 х  10 арш., крытый камышем, построен в 1904 г.

25 ) . Кирпичный завод, а) Дом для рабочих, деревянный, 9 x 6  арш ., крытый 
камышем, построен в 1909 г. б) Сараи два, 30 х  11 арш. и 59 х  12 арш ., 
построены в 1909 году и в) Кирпично-обжигательная печь со сводом и тремя 
оселками, построена в 1913 году. Завод огорожен досчатым забором.
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26) . Н а береіу реки Тясьмина небольшая часовня, и в ней колодезь. Построена 
1914 г. на месте старой сгоревшей.

27) . При монастыре три фруктовых сада, примыкающие с двух сторон к ограде; 
огорожены досчатыми и Камышевыми заборами.

ЗДАНИЯ НА ЭКОНОМ ИЧЕСКОМ  ДВОРЕ
28) . Дом 21 х  10 арш. деревянный, в нем кухня для рабочих, крытый камышем; 

построен 1882 г.
2 9 ) . Дом деревянный 34 х  9 арш ., в нем хлебопекарня и кладовая, крытый 

соломою; построен 1885 г.
30) . Дом деревянный 13 х  7 арш., крытый соломой; построен в 1885 году.
31) . Дом двухъэтажный 18 х  7 арш., нижний этаж  каменный, в нем прачечная; 

верхний — деревянный, для сушки белья; построен в 1911 году.
32) . Дом 19 х  9 арш., крытый соломою, под домом каменный погреб; построен в 

1900 г.
33) . Дом 10 х  6 арш., крытый железом, построен в 1907 году. При доме небольшой 

погреб.
34) . Сарай для птицы 19 х  9 арш., крытый соломою, построен в 1903году.
35) . Ледник с амбаром 10 х  7 арш., крытый соломою, построен 1902 г.
36) . Кузница 10 х  8 арш., крыта тесом, построена в 1901 году.
37) . Сарай 15 х  9 арш., крытый соломою, построен в 1903 году.
38) . Здание паровой мельницы 42 х  9 арш., крыто железом. В нем два постава с 

жерновами, бурат для сеяния муки и крупорушка. Построено в 1909 году.
39) . Сарай 10 х  10 арш., крьпый железом. В нем помешается молотилка. Построен 

в 1909 г.
40) . Конюшня 27 х  12 арш., крыта железом, построена в 1910 году.
41 ) . Загон для скота огорожен досчатым забором, в нем сараи: 1) 30x8 арш., 

построен 1906 г. 2) 30x8 арш., построен в 1909 г. 3) 32x8 арш., построен 1908 
г. 4) 20x8 арш., построен в 1909 г. Покрыты железом и обмазаны глиной.

42) . Клуня 26 х  20 арш., крыта соломою, построена в 1888 году.
43) . Сарай для половы 10 х  9 арш., крытый соломою, построен 1887 г.
44) . Амбар для ссыпки зерна, каменный, крытый железом, 14 х  9 арш., построен 

в 1915 году.
45) . Экономический двор и гумно огорожены досчатым забором.

СТРОЕНИЯ ВНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДВОРА
46) . Мельница деревянная водяная на р. Жаботинке, 12 х  9 арш., крыта железом, 

построена в 1887 году. Не действует.
47) . Сторожка лесника возле д.Чубовки, 6 x 6  арш., крыта железом.

СТРОЕНИЯ ПА ХУТОРЕ “ЛУКА” П РИ  с. КУЛИКОВКЕ
48) . Дом глинобитный 16 х  13 арш., крытый железом, построен в 1913 году.
49) . Дом 10 х  7 арш., крытый соломою — ветхий.
50) . Сарай 15 х  9 арш., крытый соломою, построен в 1903 г.
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П О Д ВО РЬЕ В г. ЧЕРКАССАХ513/
1 ) . Церковь в честь иконы Казанской Божией М атери каменная, 26 х  12

арш. П остроена в 1906 году. При церкви деревянная колокольня.
2 ) . Дом 18 х  14 арш., крытый железом, в нем кухня и братская трапеза, построен

в 1906 году.
3 ) . Дом 21 х  13 арш., крытый железом, построен в 1907 году.
4 ) . Дом 18 х 10 арш., крытый железом, построен в 1907 году.
5 ) . Дом 22 х  13 арш., крытый железом, построен в 1907 году.
6 ) . Дом 9 x 6  арш., крытый железом, построен в 1913 году.
7 )  . Конюшня 42 х  11 арш ., крыта ж елезом, при ней погреб. П остроена в

1907 году.
8 ) . Дом-гостинница каменный, 30 х  15 арш ., крытый ж елезом. П остроен в

1915 году.
9 ) . Сарай 28 х  8 арш., крытый железом, построен в 1915 году.
10) . Колодязь глубиной 18 арш., сруб деревянный. Устроен 1906 г.
11) . Усадьба огорожена досчатым забором. В нее, кроме пожертвованой 1 дес. 

696 кв. саж ., включается 2277 кв. саж. земли, арендуемой от города.

?Э_

ЗЕМ ЛЯ. ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ МОНАСТЫРЮ
1) . Под монастырем, прогоном и выгоном — 8 дес. 1740кв.саж.
2) . садом молодого насаждения — 6 - ” —
3) . — ” — дровяным лесом — 41 — ” — 2200 — ” —

болотами и ольхой —14 — ” — 1260 — ” —
мельницей и прудом — 8 — ” — 2040 — ” —
дорогами и оврагами — 3 — ” — 2073 — ” —
пахатной — 87 — ” — 685 — ” —

8 ) . Сенокосной мокрого луга —31 дес. 2072 саж.
9 ) . Сенокосной по мокрому болоту - 2 0  дес. 2160 саж.
10) . Купленной у Кудрявцева514/ пахатной - 3 4  дес. 2158 саж.
И ) . - ” -  сенокосной - 8 5  дес. 660 саж.
12). П од Подворьем в г. Черкассах — 1дес. 696 саж.

4) .
5) . - ” ~
6 )  . - ” -  
7 ) . - ” -

И того345дес. 944кв.саж .

К 1-му января 1920 года состояло:
На хранении в Сберегательной кассе по книжке за № 4292-м 42829 р. 77 коп., 

налицо 2 р. — всего 42831 р.77 к.
Неприкосновенного капитала в % бумагах 12810 р.

В 1920 году поступило:
Наличными — 337086 р. 33 к.
Всего с остаточными — 339918 р. 10 к.
В 1920 г. израсходовано — 336651 р. 75 к.
К 1-му января 1921 г. в остатке: — 43266 р. 35 к. наличными 
(в том числе 42829 р.77 к. в Сберегательной кассе на книжке за № 4292-м  на 

хранении). Неприкосновенного капитала 12810 р.
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БРАТИЯ М ОНАСТЫ РЯ
Настоятель Игумен 1, Игумен 1, иеромонахов 17(из коих в командировке 

6, налицо 11), иеродиаконов 7 , монахов 19, послушников 33, призреваемых 
29, вольнонаемных 5.

ХЛЕБОПАШЕСТВО
Ржи 6 дес. — 584 пуда, пшеницы 4 дес. — 300 пудов, ячменя 2 дес. — 144 пуда, 

овса 2 дес. -  172 пуда, гречихи 1 дес. -  55 пудов, проса \ \  дес. -  80 пудов, 
гороху l-j-дес. — 91 пуд, рыжия 3 дес. — 84 пуда, картофеля Іу д е с . — ...*

СКОТОВОДСТВО
Лошадей 2 пгг., волов рабочих 4 шт., коров 4, мелкого скота 4, свиней 3.

ПЧЕЛОВОДСТВО
Ульев рамочных 32.

Настоятель Жаботинского монастыря Игумен Иоанникий
казначей иером. Митрофан
ризничий иером. Анания

• к

ДАЧО, ф.Р-471, оп.1, спр.9, арк.1-5. Оригінал. 
* -  не вказано.
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№1 2

ОБІЖ НИК ЛІКВІДАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ НАРКОМ’Ю СГУ УСРР ДО  
ВСІХ ГУБЕРНСЬКИХ ВІДДІЛІВ Ю СТИЦІЇ ПРО ЗБІР НА М ІСЦЯХ  

КОНКРЕТНИХ ВІДОМ ОСТЕЙ П РО  НАЯВНІ ЧОЛОВІЧІ ТА Ж ІНОЧІ
МОНАСТИРІ.

1921 року, червня 21.

МОНАСТЫРИ.

ВСЕМ  ГУБЮСГАМ.
(по отделению церкви от государства).

Ликвидационный Отдел Н .К .Ю . просит собрать, в контакте с Губотделом 
Управления, точные сведения о монастырях в пределах данной губернии:
1. Сколько существует монастырей, мужских и женских отдельно, в каждом из 

уездов, с обозначением местонахождения каждого.
2. Сколько в каждом монастыре монахов и послушников (или монахинь и 

послушниц), с разбивкой их по возрастным группам с обозначением их бывшего 
социального положения (дворяне, купцы, мещане, крестьяне) и полученного 
образования: среднее, низшее, домашнее, неграмотный.

3. Есть ли при монастыре земли, доходные дома, предприятия, учреждения и 
пр., какие именно, сколько?

4. Если они до настоящего времени по каким-либо причинам (налеты бандитов и пр.) 
еще не обобществлены, — по каким именно причинам?

5. Какие меры приняты к обобществлению их?
6. Какой политики придерживаются местные Земотделы по отношению к бывшим 

монастырским землям?
Н е было ли случаев передачи частью или полностью бывшей монастырской 
земли в пользование фиктивным трудовым земледельческим религиозным 
обществам, “религиозным трудовым коммунам” и пр.?

7. Кому (Зем. Отделу, Образ., Собез., Коммун. Отделу?) переданы земли, бывшие 
монастырские помещения, под какое именно учреждение и какие именно?

Завед. Ликвидационным Отделом Н.К.Ю .
(по отделению церкви от государства)

Ив. Сухоплюев.

*

Опубліковано: Сборник циркуляров Н.К.Ю . [УССР] по Ликвидационному Отделу и отчетов Ликв.
Отдела (по отделению церкви от государства). — Харьков, 1921. -  В и п . З С . 6 - 7 * .  

*Порівн.: ДАЧО, ф.Р-190, оп.1, спр.38, арк.57.
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№13

ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ  РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМ АДИ П РИ  
КОРСУНСЬКОМУ ОНУФРПВСЬКОМУ Ж ІНОЧОМ У МОНАСТИРІ, 

ЯКУ ПОДАНО ДО  БОГУСЛАВСЬКОГО ПОВІТОВОГО ВИКОНКОМУ.

1921 року, до 26 липня.

В БОГУСЛАВСКИЙ УЕЗДНЫ Й И С П О Ж О М

Учредителей Приходской Христианской
Общины при Корсунском женском
Св.-Онуфриевском монастыре, Киевской губ.

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Препровождая при этом список учредителей Православной Христианской, 

Общины при Корсунском женском монастыре, Устав этой Общины, список 
Членов и Опись церковного имущества — по 3 экземпляра, просим Исполком 
зарегистрировать нашу Церковную Общ ину, утвердить ее Устав и, по 
приложенной описи, передать Общине все церковное имущество515/.

Па подписание соглашения Общиной уполномочены Мелитина Спиридонова 
Радькова и Антонина Ивановна Дмоховская.

Означенная Община учреждается по образцу Киевских Православных Общин, 
союз которых зарегистрирован от 25 Августа 1920 г. за № 61.

1921г.
Июля “ ” дня*

Учредители Общины: (...)**

1921 года, июля 26 дня я, Народный Н отариус 1 уч. Каневского уезда, 
удостоверяю, что предстоящие подписи сделаны собственноручно учредителями 
христианской Общины при Онуфриевском монастыре.

П о реестру № 265.

М ІСЦЕ ПЕЧАТІ Народный нотариус (підпис)

*

ДАЧО, ф.Р-190, оп.1, спр.37, арк.8-8 зв. Оригінал.
* — так в тексті.
** — туг додається перелік із двадцяти прізвищ; див. нижченаведені Статут і перелік засновників.
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№14

СПИСКИ ЗАСНОВНИКІВ І ЧЛЕНІВ ПРАВОСЛАВНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ 
ГРОМАДИ П РИ  КОРСУНСЬКОМУ ОНУФРІЇВСЬКОМУ Ж ІНОЧОМ У

МОНАСТИРІ.

1921 року, липня 26.

СПИСОК УЧРЕДИТЕЛЕЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩ ИНЫ  П РИ  КОРСУНСКОМ  
ЖЕНСКОМ СВ.- ОНУФРИЕВСКОМ  МОНАСТЫРЕ, КИЕВСКОЙ ГУБ.

Имена, отчества и фамилии Сколько лет Социальное положение Адрес

1. Онуфрий Павлов Федоренко51б/ 41 Иеромонах, исполняет 
священнические обязанности 
при церквах монастыря.

2. Илария Емилианова Семоненко517/ 49 Итумения Корсунск. м-ря.
3. Херувима Тимофеева Тесленко 40 Монахиня, руководит хозяйст

вом м-ря.
4. Евпраксия Герасимова Ловгиненко 52 Монахиня, руководит хозяйст

вом м-ря. Л
5. Мелипша Спирвдоновна Радькова 47 Монахиня, заведывает церков

ным имущ.
Л о
5 а  
а чS (j

6. Арсения Стефановна Крапива 44 Монахиня, руководит церк. 
хором.

о

1 1
7. Агния Стефановна Голованенко 49 Монахиня, обслуживает 

церковь.
ва> Г* 
В U"  }Я

8. Евстратия Ивановна Никитюк 40 Монахиня, хористка. «  о в X
9. Серафима Емилианова Верещака 40 Монахиня, ведет хозяйство 

м-ря.

а иCQ03 оО s

10. Павла Даниловна Костюченко 31 Послушница, ведет домашн. 
монастырей, хазяйство.

в*•в" g
£  ь5  ° О  ч

11. Зиновия Ивановна Гринчак 33 Послушница, обслуживает 
странноприемный дом.

. g
03 й

12. Ольга Михайловна Малышева 63 Послушница, исполняет обяза
нности сестры милосердия.

в g

и13. Иулиания Филиппова Сырова 33 Послушница, обслуживает 
церковь.

5* в а. си 
о о

Н  ^
14.Евдокия Константиновна Роман- 

кевич
32 Послушница, занимается 

рукоделием.
15. Марина Никифорова Зализская 22 Послушница, ведет домашнее 

монастырское хазяйство.
16. Марфа Елисеева Портянко 24 Послушница, занимается 

рукоделием.
17. Елена Васильева Максименко 28 Послушница, обслуживает 

церковь.
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18. Мария Иулианова Бочарова 32 Послушница, садовница.
19. Ирина Исакиева Кваскова 24 Послушница, пасечница.
20. Антонина Ивановна Дмозовская 33 Послушница, письмоводитель-

ница.

1921 года, июля 26 дня я, народный нотариус 1 уч. Каневского уезда, 
настоящий список удостоверяю. П о реестру №  268.

М ісце печаті. Народный Нотариус (щцпис)

СПИСОК
ВОШ ЕДШ ИХ ЧЛЕНАМИ ПРАВОСЛАВНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ  

ОБЩ ИНЫ  П РИ  КОРСУНСКОМ Ж ЕНСКОМ  СВ.-ОНУФРИЕВСКОМ  
МОНАСТЫРЕ, КИЕВСКОЙ ГУБ.

№
№

Имена, отчества и фамилии годы №
№

Имена, отчества и фамилии годы

1. Поликсения Самуилова Панченко 63 43 Александра Тарасиевна Максимчук 28
2. Сусанна Васильевна Тарасенко 66 44. Анна Феодоровна Левитская 28
3. Евтахия Теректиевна Куксина 59 45. Анна Леонтиева Прочаковская 25
4. ...* Иоанникиева Ткаченко 49 46. Ольга Антоновна Чернелецкая 25
5. Ксения Димитриева Сергеева 46 47. Татиана Денисова Довбушева 29
6. Маргарита Прокофьева Череватенко 43 48. Матрона Онисимовна Береза 29
7. Антония Миновна Панченко 40 49. Анна Максимовна Николюк 22
8. Анания Павловна Котенко 40 50. Иулиания Васильевна Коваленко 34
9. ...* Петровна Моркотунова 40 51. Мариамна Тимофеевна Брусова 29
10. Евдокия Стефановна Сезиончикова 42 52. Александра Алексеевна Кийкова 28
И. Анастасия Павловна Сироклинова 36 53. София Данииловна Рытова 26
12. Евфимия Сергеева Вертелецкая 38 54. Мария Ипатиева Браславская 42
13. Матрона Ивановна Самкова 36 55. Гликерия Никитова Калашникова 26
14. Евдокия Матвеевна Чернелецкая 54 56. Елисавета Ивановна Нездольева 23
15. ...* Ивановна Самохотская 33 57. Агриппина Дорофеевна Кагацдыр 27
16. ...* Ивановна Вознюкова 44 58. Матрона Прокофиевна Мулявкина 27
17. Феодосия Семеновна Захарченко 39 59. Ефросиния Тихоновна Евфименко 26
18. ...* Герасимовна Балгань 31 60. Антонина Андреевна Ладыжец 41
19. Ефросиния Евдокимова Старик 30 61. Параскева Стефановна Проценко 26
20. .. .* Николаевна Антоненко 39 62. Екатерина Прокофиевна Мостовик 23
21. Акилина Петровна Гужева 31 63. Анастасия Евтихиевна Мулявская 19
22. Анна Андреевна Сидоренко 29 64. Мария Иаковлева Безуглая 22
23. Екатерина Стефановна Балацкая 25 65. Елена Ипатиевна Браславская 28
24. София Феодосиевна Ющенко 30 66. Наталия Наумовна Чухрай 25
25. Ксения Феодосиевна Ющенко 20 67. Анна Федотова Шеварева 28
26. Евдокия Григоровна Похиленко 25 68. Матрона Прокофиевна Лысенко 28
27. Мариамна Евфимовна Кичимова 31 69. Гликерия Евфимовна Бонахова 20
28. Анастасия Григоровна Похиленко 22 70. Марина Ильинична Манькугова 24
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29. Наталия Ивановна Похиленко 56 71. Стефанвда Филиппова Мотлух 26
30. Анна Васильевна Столетняя 27 72. Антонина Трофимовна Руденко 20
31. Варвара Даввдовна Стадна 69 73. Александра Прокофиевна Мостовик 21
32. Параскева Димитриевна Ющенко 61 74. Стефанвда Стефановна Северинова 28
33. Иулиания Димитриевна Нездольева 29 75. Параскева Григоровна Селезнева 68
34. Варвара Саввишна Крохина 23 76. Екатерина Шановна Романенкова 40
35. Евдокия Павловна Устенко 59 77. Пеласия Васильевна Шмалиева 27
36. Екатерина Терентиева Гранкина 71 78. Феодосия Захаровна Кучерук 29
37. Людмила Евсевиева Журба 29 79. Екатерина Прокофиевна Мерзак 28
38. Кристина Ивановна Погорело 23 80. Анна Николаевна Цибульская 30
39. Агриппина Трифонова Пелин 30 81. Аллоний Матвеевич Бухович 52
40. Мария Михайловна Ладан 27 82. Иван Тарасов Чикирис 77
41. Феодосия Стефановна Голованенко 33 83. Никифор Петров Полтавец 73
42. Мария Григоровна Назаревская 28 84. Марк Даниилов Яроцкий 27

1921 года, июля 26 дня я, народный нотариус 1 уч. Каневского уезда, 
удостоверяю настоящий список. П о реестру №  269

М ІСЦЕ ПЕЧАТІ Народный нотариус (підпис)

*

ДАЧО, ф.Р-190, оп.1, спр.37, арк.13-14 зв. Оригінал.
*- пошкодж., незроз. За іншими списками це:

№4.Фомацда Ионикина Ткаченко 
№9.Параскева Петровна Моркотун 
№15.Федория Ивановна Самохотская 
№16.Домна Ивановна Возникова 
№18.Епена Герасимовна Балан 
№20.Мокрина Николаевна Антоненко 
-(ДАЧО. ф.Р-190, оп.1, спр.49, арк. 107-107 зв.).
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“Книга преподобного и богоносного отца нашего Никона, игумена Черным 
горы”, написана ним 1670р. в Прилуцькому Густинському монастирі. 

Надрукована в 1795 р. в Почаївській друкарні. Із Змагайлівського 
старообрядницького монастиря (див. док. №27). Зберігається в 

Черкаському обласному краєзнавчому музеї (ПП-4580).
Фото М. Васильєва.
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№15

ОПИС ЦЕРКОВНО-РИЗНИЧОГО МАЙНА СВЯТО-ОНУФ РДВСЬКОЇІ 
РІЗДВО-БОГОРОДИЧНОЇ ЦЕРКОВ КОРСУНСЬКОГО 

ОНУФРЙВСЬКОГО Ж ІНОЧОГО МОНАСТИРЯ.

1921 року, серпня 2.

опись
церковно-ризничного имущ ества С в.-О нуф риевской и Р ож дество  

Богородичной церквей при Корсунском женском монасты ре, Киевской 
іубернии5,8/.

I. Летняя церковь во имя Пр. Онуфрия Великого. Однопрестольная, каменная, 
с 5-ю іонолами. В ней:

1. В Алтаре: П рестол деревянный; на нем: Антиминс на голубом атласе; 
Дарохранительница 1; напрестольные Кресты металлические (три); четыре 
Евангелия: 3 — в металлической оправе и 1 — в бархатном переплете.

2. Два жертвенника с правой и левой сторон, столярной работы, с священными 
изображениями последних моментов земной жизни И исуса Хр.; на 
жертвеннике деревянный крест на подножиях.

3. На Горнем месте столярной работы иконостас с иконою “Деисус”; над ней — 
икона Св.Тройцы, еще выше — Д ух Святый в виде Голубя. В Алтаре над 
Св.Престолом на парусинном потолке живописное изображение С в.
Тройцы. Здесь ж е в Алтаре на иконостасной стене на холсте три 
изображения Св.Пророков — Захарии, Аввакума и Илии.

4. Предалтарный трехъярусный иконостас, столярной работы. В нем: 
Св. Врата четырехконечным крестом с расходящимся от него сиянием; в 
центре — медальон — икона Благовещения Пр. Богородице и четыре 
Евангелиста; над вратами — Нерукотворенный Образ; направо от Св. Врат: 
Образ Спасителя благословляющего, в рост; Образ Пр. Онуфрия Великого; 
налево — образ Богоматери с младенцем, Святит. Николая — в рост; ризы на 
всех поместных иконах из точеного дерева, покрытого позолотой, а фон 
покрыт тонкойкисеей. На южных д верях живописное изображение Архангела 
Гавриила, на северных—Архистратига Михаила в рост.
Во 2-м ярусе в центре — икона Спасителя, сидящего на Престоле, а направо 
и лево — живописные изображения ветхозаветных Св. Пророков и 
Первосвященников.
В 3-м ярусе — изображение Тайной Вечери и новозаветных Св. событий, и 
еще выше — Св. Брест без Распятая с предстоящею Богоматерью и Иоанном 
Богословом.

5. Иконы в прочих местах храма:
Икона Богоматери “Корсунская” в металлической ризе и бронзированном
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киоте; икона Б .М . “Почаевская”; Святых великомуч. Меркурия и Арефы 
в бронзированном киоте и туг ж е деревянная гробница с  частицами мощей 
сих Св. мучеников; икона Б .М . “Взыскание погибших” и “Святит. 
Феодосия Черниговского”.
За правым клиросом икона Б.М атери “Скоропослушница”, писанная на 
цинке по золоченому фону, большого размера; икона Св. Великомуч. 
Пантелеймона (живописная) и Святит. М итрофана Воронежского. За 
левым клиросом -  икона Б.Матери “Иверской” большого размера, Образ 
Нерукотворенного Спаса (живописный), Св. муч. Иоанна Воина и 
Пр. Серафима Саровского.

6. В каменном тамбуре: большой деревянный Крест и на нем точеное 
изображение Иисуса Христа в терновом венце; Крест укреплен в граненой 
тумбе. Тут ж е живописные изображения: Преподобных — Антония и 
Феодосия Печерских и Пр. Онуфрия и Петра Афонского в рост на холсте.

II . Зимняя церковь в честь Р ож деств а  П ресвятой  Богородицы , 
однопрестольная, деревянная, снаружи обложена кирпичем; трехкупольная, 
крыта ж елезом, окрашенным зеленой краской. П отолки только по краям 
сферические с 2-мя розетками паникадил. Средняя часть храма отделена от 
притвора аркой, в стенах которой вделаны кафельные печки. Клиросы около 
северной и южной стен — деревянные, окрашенные желтой краской, крашены 
также и стены до окон.

В ней:
1. В Алтаре: П рестол деревянный, столярной работы, на нем: Антиминс, 

Дарохранительница, посередине напрестольные Кресты в металлических 
оправах, кипарисовые — три и два Евангелия в бархатном переплете.

2. Жертвенник столярной работы; на нем изображения последних моментов 
земной жизни Иисуса Христа; на жертвеннике стоит деревянный Крест на 
подножиях.

3. Н а Горнем месте деревянный иконостас, белой окраски, в нем — три иконы: 
Спасителя, сидящего на троне, Богоматери и Св. Иоанна Предтечи, 
исполненные чеканным золотом с эмалью; вверху изображение Св. Тройцы 
на пинке по живописному фону.

4. Предалтарный иконостас двухъярусный, Св. Врата белые, с золоченой 
прорезью и 6-ю  круглыми рамками, в которые вставлены иконы 
Благовеспюй Пресвятой Богородице и четырех Евангелистов. 
Следующие иконы 1-го яруса писаны по чеканному золотом фону с эмалью: 
И исуса Христа благословляющего, Рождества Пресвятой Богородицы, 
П реп одоб. О нуф рия, Б ож ией матери с младенцем  И исусом  и 
Св. муч. Дамари.
Над Св. Вратами: Тайная вечеря на пинке по живописному фону; выше ее — 
Господь Вседержитель.
Во 2-м ярусе изображения Св. Апостолов. Направо от иконостаса в киоте -  
Иисус Хр. во славе и налево—Тихвинская икона Б. Матери и Собор Святых. 
В прочих частях храма иконы — “Достойно есть”, Св. мучеников Меркурия 
и Арефы; в киотах: Иверской Б. М атери, Святит. Николая; Святит. 
Архистратига Михаила и великомуч. Варвары.
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У южной стены помещается стол для Плащаницы в виде гроба с точеными 
резными украшениями, футляром и сверху со стеклами. За гробом сделаны 
живописью во весь рост изображения: Иисуса. Хр. Воскресающего, Ангела 
с камнем и 3 -х  жен М ироносиц.
Плащаниц —три.
При входе в храм справа помещается свечной ящик, слева -  панихидный 
стол, и в разных тестах четыре аналоя. Н а панихидном столе Крест 
деревянный на подножиях.

Ш. Колокольня расположена а 4 -х  сажнях от храма Пр. Онуфрия, деревянная, 
трехъярусная; вышина с крестом 37 арш.; колоколов на ней шесть — разной 
величины.

IV. Иконы аналойные.
Восемнадцать икон Господских и Богородичных праздников и некоторых 

Святых, сорок шесть листов “Святцы”, наклеенных на холст.

V. Священные сосуды и церковная утварь.
Потиров посеребряных два, Д искосов металлич. — 2 , Звездица одна 

(металлическая), Копиев два, Лжиц — две. Один металлич. ковшик, два медных 
кадила (одно из них посеребряное), одно кропило, четыре медных тарелочки, 
два цинковых блюда, эмальированный таз и кувшин, сосуд для освящения хлебов 
и два сосуда для освящения воды.

VI. Светильники.
Два паникадила о 2 4 -х  свечах и одно о 9-ти свеч, металлические; 

семилампадник — один, трехлампадник — один; подсвечников стоячих — 
четырнадцать (металлич.); лампад висячих—двадцать четыре, пятилампадников 
висячих — два.

VII. Кресты, хоругви для крестных ходов.
Хоругвей металлических — 6 ппук, суконных — две шт.; крестов деревянных — 

три и один металлический.

VIII. Облачения для священнослужителей.
Десять полных комплектов облачений для священника и шесть для д иакона, — 

разных материалов.

IX. Облачения Престолов, аналойные одежды.
1. Облачений напрестольных (парчевых) пять штук.
2. Покрывал — шесть шт. (атласны х); 3. Воздухов и покровцев — десять  

комплектов; 4.3авес (капетасм) три — кашемировых; аналойных одежд — 
восемь комплектов, разного материала.

X. Ковры, платки.
Ковров шерстяных — восемь шт., ковров-дорожек—пять; больших шерстяных 

платков — семь.
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При церквях монастыря имеется круг богослужебны х книг на весь год.

Состоящий при Св.-Онуфриевской и Рождество- 
Богородичной церквах для совершения богослужений 

иеромонах Онуфрий Павлов Федоренко

Церковный староста (Ризничая)
Милитина Спиридоновна Радькова.

Учредители: Илария Емилиановна Семоненко
Херувима Тимофеевна Тесленко 
Евпраксия Герасимова Логвиненко*

1921 года, июля 26 дня я, народный нотариус 1 уч. Каневского уезда, 
удостоверяю, что предстоящие подписи сделаны собственноручно учред ителями 
христианской общины при Онуфриевском монастыре.

П о реестру № 266.

М .П . Народный нотариус (щдцис)

Настоящ ая опись зарегистрирована и утверждена в отделе управления 
Богуславского уисполкома 2 августа 1921 года при уставе за № 57.

Зав. Отд. управ. Кузьменко.
Делопроизв. Скляр.

*

ДАЧО, ф.Р-190, оп.1, спр.37, арк.11-12зв. Оригінал.
* — в ін. місцях це прізвище “Ловшненко”, “Ловгиненко”.
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№16

1921 року, серпня 3.

СТАТУТ ПРАВОСЛАВНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ П РИ  
КОРСУНСЬКОМУ ОНУФРІЇВСЬКОМ У Ж ІНОЧОМ У М ОНАСТИРІ, 

ЯКИЙ ЗАРЕЄСТРОВАНО У  ВІДДІЛІ КЕРУВАННЯ БОГУСЛАВСЬКОГО
ПОВІГВИКОНКОМУ. * 1 11

УСТАВ
Приходской Православной Общины при Корсунском женском Св.- 

Онуфриевском монастыре, Киевской губ.

1. Приходская Православная Община при Онуфриевской и Рож дество- 
Богородичной церквях Корсунского монастыря организуется для взаимного 
содействия удовлетворению церковно-религиозных потребностей ее членов 
под руководством Епископа местной Православной Церкви.

2. В состав приходской Общины входят все православные христиане обоего 
пола, живущие в пределах прихода, названных в п .І-м  церквей и 
записавшиеся в приходскую кишу.

3. Прием и выбытие из состава членов Приходской Общины происходят по 
заявлению лиц, желающих вступить или выбыть из нее.

4-6. Управление П риходской Общиной осущ ествляется чрез П риходское 
Собрание и Приходской Совет. В Приходском Собрании принимают участие 
все члены Общины, достигш ие совершеннолетия. Приходское Собрание 
созывается по постановлению Приходского Совета, по мере надобности, но 
не менее одного раза в полугодие.

7. О времени Приходского Собрания члены Приходской Общины оповещаются 
заблаговременно, причем в объявлении о созыве собрания точно указывается 
время и место собрания и предмет обсуждения.

8. Для действительности собрания требуется присутствие не менее 1 /10  части 
полноправных членов Приходской Общины.

9. Решения в Приходском Собрании постановляются простым большинством 
голосов.

10. Общее Приходское Собрание имеет попечение о храме, лицах, совершающих 
богослужение, о религиозном просвещении членов Общины, о церковной 
благотворительности и храмовом имуществе.

11. Исполнительным органом общ его П риходского Собрания является 
Приходской Совет, который избирается общим собранием сроком на 3 года, 
в числе, какое признает необходимым Приходское Собрание.

12. Члены П риходского Совета избирают из своего состава П редседателя, 
товарища его, Секретаря, Казначея и Церковного Старосту, каковые лица и 
составляют Президиум Совета Приходского Собрания.
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13. Приходская община имеет свою приходскую печать с надписью: 
“Онуфриевская женская приходская православная Община, м. Корсунь,
Киевской іуб .”

14. Необходимые изменения и дополнения настоящего Устава совершаются 
постановлением Приходского Собрания с последующ ей регистрацией в 
законном порядке.

15. Приходская Община содержится на добровольные пожертвования и членские 
взносы — означенные денежны е средства расходую тся по сметным 
исчислениям общины.

Учредители Общины:
1. Иеромонах Онуфрий Павлов Федоренко.
2. Илария Емилиановна Семоненкова.
3. Херувима Тимофеевна Тесленко.
4. Евпраксия Герасимова Ловшненко.
5. Мелитина Спиридоновна Радькова*.
6. Арсения Стефановна Крапива.
7. Агния Стефановна Голованенко.
8. Евстратия Ивановна Никитюк.
9. Серафима Емилиановна Верещака.
10. Павла Даниловна Коспоченко.
11. Зиновия Ивановна Гринчак.
12. Ольга Михайловна Малышева.
13. Иулиания Филиппова Сырова.
14. Евдокия Константиновна Романкевич.
15. Марина Никифоровна Зализская.
16. М арфа Елисеевна Портянко.
17. Елена Васильевна Максименко.
18. Мария Иулиановна Бочарова.
19. Ирина Исакиева Кваскова.
20. Антонина Ивановна Дмозовская.
1921 года, июля 26 дня я, народный нотариус 1 уч. Каневского уезда, 

удостоверяю, что предстоящие подписи сделаны собственноручно учредителями 
приходской общины при Онуфриевском монастыре.

По реестру № 267.
М .П . Народный нотариус (щщшс)

Настоящий Устав зарегистрирован и утвержден в отделе управления 
Богуславского Уисполкома 3 Августа 1921 г. за № 57 как непротиворечащий 
декретам и распоряжениям Соввласти.

VIII. 21 г. Зав. отд. управ. (щщшс)
М .П. Делопроизв. Скляр. № 5428.

*

ДАЧО, ф.Р-190,оп.1,спр.37,арк.9-10,13. Оригінал.
* — в тексті це прізвище пропущене, введено за аналог, документом.
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№17

ПРАВОСЛАВНА РЕЛІГІЙНА ГРОМДДА П РИ  ЧИГИРИНСЬКОМ У  
ТРОЇЦЬКОМ У Ж ІНОЧОМ У МОНАСТИРІ: А) СТАТУТ, Б) СПИСКИ  

ЗАСНОВНИКІВ, В) СПИСКИ ЧЛЕНІВ ІГ ) ОПИС ЦЕРКОВНО- 
РИЗНИЧОГО МАЙНА.

1921 року, серпень місяць.

£

УСТАВ
Приходской Православной Общины при Чигиринском Св. Троицком 

монастыре при г. Чигирине Кременчугской губ.519/

§1. Приходская Община организуется д  ля взаимного содействия удовлетворению 
религиозным потребностям ея членов под руководством Епископа местной 
православной Церкви.

§2. В состав общины могут входить все православные христиане обоего пола, живу
щие в пределах приход а Чигиринской Св. Троицкой церкви, достигшие 18 лег.

§3. Прием и выбытие из состава членов производится по заявлению лиц, 
желающих вступить в состав общины или выбыть из нея.

§ 4. Управление делами приходской общины осуществляется чрез приходское 
общее собрание приходским советом.

§5. В приходском общем собрании молут принимать участие все члены общины 
обоего пола (18).

§6. Приходское собрание созывается по мере надобности не менее одного раза 
в год.

§7. О времени общаго приходскаго собрания члены общины оповещ аются 
заблаговременно, при чем в объявлении о созыве собрания точно 
указываются время, место собрания и подлежащие обсуждению вопросы.

§8. Для действительности общего собрания требуется присутствие на нем не 
менее одной десятой части полноправных членов приходской общины.

§9. Решения в общ их приходских собраниях постановляются простым 
большинством голосов.

§10. Общее приходское собрание имеет попечение о храме, лицах, совершающих 
богослужения, о религиозном просвещении членов общины, о церковной 
благотворительности, о храмовом имуществе.

§11. Исполнительным органом общ аго приходскаго собрания является  
приходской совет, который избирается общим собранием сроком на 3 года, 
в числе, какое признает необходимым приходское собрание.

§12. Члены приходского совета избирают из своего состава председателя совета, 
товарища его, секретаря, казначея (церковного старосту), каковыя лица 
составляют президиум-совет приходской общины.
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§13. Необходимый изменения и дополнения настоящего устава совершаются 
постановлением общаго [собрания], последующ ей регистрацией их в 
законном порядке.

Председательница общины Рафаила Тертацкая520/ 
Казначея Елпццифора Прокопович
Секретарь Артемия Грабенко

ДАЧО, ф.Р-3235, оп.1, спр.18, арк. 314-314 зв. Оригінал.

т

список
Лиц учредителей Православной Христианской Общины при Чигиринском 

Св. Троицком женском монастыре при г. Чигирине Кременчугской губернии.
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1 Рафаила Васильева Тертацкая 44 «
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X

2 Елпидифора Даниловна Прокопович 73 Я н
у

3 Илария Игнатеева Горбулева* 63 О 3 X
4 Евфалия Степановна Енина 64 U я ч
5 Феонилла Якимовна Журавина* 56 2
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©
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6 Иеронима Прокофия Задорожная >5 61 я-
м
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W
о Ч  м S  Я

7 Анатолия Ивановна Руднева S 56 X X X
s  г:
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8
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Аньфиса Никитина Лонманова 
Модеста Аверкиевна Довгалева
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10 Зосима Андреевна Лобкова QJ 52 ы си X Ч о
X
S  се

11 Артемия Илинишна Грабенко 49 >> X >> «  И к  Я
12 Елеазара Тимофеева Белоусова 54 о

о

13 Палладия Никитова Коптелова 43 24
н
о

14 Неофита Феодотовна Заволокина 59 О

15 Назария Данилова Рясик 41 си Б

Председательница Общины Рафаила Тертацкая
Казначея Елпидифора Прокопович 
Секретарь Артемия Грабенко

ДАЧО, ф.Р-3235, оп.1, спр.18, арк.315. Оригінал.
* невеличкі відміності прізвищ пов’язані, очевидно, з орфографією, порівн. з нижченаведеним списком 
фундаторів і членів цієї рел. громади.
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щ
список

лиц, вошедших членов Православной Христианской общины при Чигиринском 
св. Троицком монастыре при г. Чигирине Кременчугской губернии.
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1 Рафаила Васильева Тертацкая 44
2 Елпвдифора Данилова Прокопович 73 О
3 Илария Игнатова Горбилева 63

004 Евфалия Степанова Енина 64
5 Феонилла Иоакимова Журавкова 56 Н
6 Иеронима Прокопиева Задорожная 61 и
7 Анатолия Иванова Руднева 56 в8 Анфиса Никитина Лоцманова 77 о
9 Модеста Аверкиева Довгалева 65 W «
10 Зосима Андреева Лобкова 52 г .

ГО О
И Артемия Илинишна Грабенко 49 О СО
12 Елеазара Тимофеева Белоусова 54 3 ы X Н м
13 Палладия Никитина Кателова 43 О ^  и
14
15

Неофита Феодотова Заволокина 
Назария Данилова Рясикова

59
41 СГ и н

И - 
и ь 

с 
н

16 Агния Емелианова Коробкина « 82 н a  к  л
17 Фаина Антониева Незбудиева 82 я я и ' )

18 Викентия Степанова Куксина н 80 3 и  ^
19 Иоаникия Никифорова Паукова 79 я ►0 и н  *
20 Флавиана Терентиева Четвертак « 73 Я из
21 Виктория Кириллова Середа 71 < Н я S
22 Ермиония Иакова Писанец 73 о Й *
23 Ардалиона Александрова Веденская и 72 Вел.русс. l=t
24 Мелиса Михайлова Михайлова 70 ◄ И
25 Хиония Кассианова Круглякова S3 70 0UI

и
S S3

26 Манефа Степанова Минская 66 pLl ы
о

27 Глафира Артемиева Волошена
ы

67 S3
28 Павла Михайлова Черненко 64 нч Ом S

S329 Ксенофонта Феодосиева Ласенко 65 ч
30 Еликонвда Павлова Ещенко N 59 н >> Ы се
31 Севастиана Гаврилова Журавлева 69 н-г о
32 Евстолия Романова Вдовенко 55 ‘-Ч

33 Капитолина Степанова Яценко 66 О г-*

34 Елена Емелианова Дудина 76 и
35 Евстратия Мефодиева Боброва 63 >> о
36 Сосипатра Дорофеева Зинченко 66 г*

37 Феоктиста Кириллова Лейбиченко 67 Он R
38 Любовь Евфимиева Пасещникова 75
39 Евлогия Георгиева Феодотова* 60
40 Валентина Васильева Колесник 64
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41 Емилия Игнатаева Рудакова 64
42 Раиса Евфимиева Сороколет 56
43 Евфрасия Терентиева Четвертак 66
44 Елевферия Игнатаева Буранова 64
45 Нафанаила Константин. Нагнибеда 55 о
46 Митрофания Кириллова Нарохина 75 РР
47 Анимаиса Самуилова Хижняк 58
48 Амвросия Терентиева Четвертак 63
49 Аркадия Степанова Манько 59 и
50 Мелхиседека Авксентиева Горбунова 52 «

м51 Никтария Иванова Пучка 51
52 Марина Никитова Левченко 80
53 Клеопатра Павлова Воробко 57 о М
54 Пиама Авдреева Пироженко 73 О О
55 Варвара Леонтиева Писанец - 57 U X а
56 Памфила Петрова Белоусова 53 3 И57 Елисавета Кирикиева Воевода 57 Я

о ы
н

58 Вшшфатия Степанова Турянская 69
59 Геннадия Игнатиева Ганчарова 70 SJ S3 54

и
60 Пулхерия Феодорова Москвина 71 S3 л я
61 Вениамина Карпова Билько >3 42 а ч
62 Феона Иванова Рудикова 44 S3 W и я , яы
63 Серафима Митрофанова Корнеева

3
50 < Г . ^  ^

64 Надежда Митрофанова Сочава 59 & X я 2
н  ^

65 Мефодия Васильева Доценко
ы

59 я  *
66 Антонина Кириллова Лейбиченко 55 н я о

ж У 
к

67 Сергия Кононова Половинка 48 а:
68 Сусана Аликсеева Нейман 46
69 Антония Григориева Саввина 41 Вел.русс. и < S ы *<
70 Евникия Аликсеева Индюкова 55 put

я

71 Смарагда Иванова Ермеленко 3 45 Ы л ■ ы
о я

72 Пахомия Иванова Чернобривец 56 нч я
73 Иринарха Иванова Четвертак ы 63 a л. а
74 Каллиста Димитриева Ацыховск 63 ИИ X я
75 Алевтина Онуфриева Колесник 62 и я
76 Минодора Васильева Татарчук ы 52 а >>
77 Аполинария Платонова Сивдеева 49 а; W
78 Агафоклия Петрова Харченко 62 о н
79 Виталия Исвдорова Мельник 48 rj
80 Неонила Петрова Пригула 52 а
81 Архилая Исвдорова Блажко 58 о
82 Пагкратия Иакова Донцова 49 л. в
83 Еразма Кононова Удотова 49 pH

84 Дорофея Саввина Волошена 57
85 Конкордия Романова Вдовенко 46
86 Анемподиста Зиновеева Лоцман 40
87 Ангелина Кирикиева Воевода 48
88 Маргарита Николаева Коропова 52
89 Варсонофия Петрова Колесник 44
90 Парфения Дмитриева Сабадаш 46
91 Евлампия Иванова Снежко 57
92 Арсения Данилова Будякова 55
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93 Анна Иванова Присяжная 73
94 Мария Харитонова Авраменко 36
95 Мария Емелианова Авраменко 30
96 Феодосия Иакова Бегмина 60
97 Евфросиния Онуфриева Бражник 23 о
98 София Феодорова Бережная 31 Я
99 Параскева Андреева Безклубова 48 И
100 Дария Васильева Бессарабова 39
101 Феодосия Данилова Бражникова 42 и
102 Евфросиния Онуфриева Бород атая 62 «
103 Анна Иоакимова Ведугая 33
104 Екатерина Харитонова Волошена 40 05

105 Мария Антонова Вовкова 61 о го
106 Агрипина Симеонова Волошена 23 О
107 Евфимия Радионова Гордикова 77 и X
108 Мария Антонова Голая 38 3 И109 Варвара Антонова Голая 36 нч

о и я
110 Фекла Феодорова Головченко 31 н  и111 Стефанвда Иоакимова Гулаченко 41 я - И я

и
112 Акелина Трофимова Горстка 33 Я и  к
113 Акелина Евфимова Грушко « 32 а hQ
114 Параскева Илинична Гудзина 21 я « о а
115 Гликерия Коссминична Гончарова 23 < ы ^116 Иустиния Аликсеева Дудина Я 54 а Я я
117 Марфа Данилова Деменкова

я
64 л н  *

118 Пелагия Симеонова Джоган 31 ■< н а О Я *
119 Домникия Иванова Еременко 38 t=t

N *120 Дария Диомвдова Иващенко у 58
121 Елисавета Митрофанова Корнеева 41 и ◄ а ■<
122 Феодосия Ксенофонтова Кошевая 39 0ч ы
123 Евфросиния Косьминична Крысина Я 30 И л . и

я
о

124 Наталия Зиновеева Кутовая 30 ни
Я125 Александра Иакова Кудлаева W 36 я л . Я

126 Евдокия Сергиева Колесник 30 Нч ни
Я

127 Агафия Зиновиева Калиниченко 34 э
и128 Екатерина Андреева Качкова К 72 >» и >* я

129 Иулита Леонтиева Клюшник 33 fct о
130 Анна Аликсеева Колесник 44 о н
131 Матрона Иаковлева Кудлаева 31

я132 Любовь Иаковлева Куд лаева 27 и
133 Екатерина Леонтиева Корогод 35 о
134 Анна Владимирова Косогладова 64 л  , м
135 Мавра Евфимова Костенко 79 И4 нн

136 Александра Дамианова Кобец 46
137 Варвара Петрова Корогод 32
138 Евдокия Никифорова Калинина 55
139 Мария Леонтиева Корогод 30
140 Клавдия Климентиева Кулик 31
141 Пелагия Никифорова Калинина 30
142 Евгения Леонтиева Коваленко 31
143 Евдокия Константинова Климченко 34
144 Анна Григорьева Лищинина 52

147



145 Матрона Антонова Лищинина 40
146 Матрона Самойлова Лейбиченко 31
147 Параскева Григориева Лищинина 40
148 Акелина Иоакимова Мезненко 34
149 Варвара Евгениева Мигаленко 63 PQ150 Параскева Корнилиева Михайлюк 36
151 Александра Сименова Минская 39 н
152 Мария Евфремова Невеселая 42 и
153 Мария Андреева Несвитайлова 67
154 Мария Евфимова Олейник 34
155 Домникия Иванова Олейник 30
156 Татиана Иванова Павленко 33
157 Ксения Павлова Пархоменко 33 о СП

/-S
158 Мария Андреева Пляшешник 39 W о
159 Анастасия Тихонова Пляшешник 33 и X PQ
160 Анна Дмитриева Пархоменко 29 3 ы161 Евдокия Игнатиева Приходько 30 НЧ

о ы н
162 Ольга Васильева Погибена 50 и и  ы
163 Евфросиния Николаева Подлясская 33 а И ы и .л
164 Александра Косьминична Постернак 44 л я
165 Домникия Феодорова Подгыканова 41 а ч

166 Акелина Иванова Прокофиева 33 Я и , Я 'й
167 Христина Лаврентиева Павленко

Я
33

168 Параскева Симонова Пироженко 33 Я л Я н  ^
169 Екатерина Григориева Перепелица

и
35 о Рчя  w

170
171

Епестимия Васильева Патлажан 
Анна Николаева Пострегань

28
30

< н &
п

и *
172 Екатерина Георгиева Петрухина у 32
173 Евдокия Иванова Рудакова 42 и < я ы  •<
174 Варвара Михайлова Руденко 65
175 Иулиания Коссминична Рясик я 31 ы л . ы

о я
176 Анисия Лаврентиева Расчинина 47 чч я
177 Александра Филиппова Руденко ы 33 л .

к
Я

178 Параскева Давидова Решетник 34 чч
и

я
179 Мария Саввина Руденко 36

и я
180 Анна Григориева Рябоволова N 56 >* и >»
181 Параскева Иаковлева Саенко 27 о
182 Анисия Никифорова Северинова 34 о н
183 Дария Григориева Стороженко 38 Г)
184 Матрона Трофимова Сочава 30
185 Мария Дорофеева Сороколет 30 о
186 Ольга Григориева Саввина 37 Вел.русс л . в
187 Мария Симеонова Сороколет 23 ИЧ нч

188 Анна Трофимова Сочава 44 о
189 Татиана Кондратова Скиба 32
190 Евдокия Иларионова Саввич 40
191 Евдокия Петрова Тарасенко 37
192 Александра Григориева Таранова 29
193 Мария Александрова Тужик 30
194 Елисавета Тихонова Иустиненко 42
195 Стефанида Павлова Хоружная 49
196 Юлия Трофимова Хабло 44
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197 Акелина Давидова Холявка 30
198 Евдокия Феодорова Черепаха 42
199 Мария Филиппова Шпонька 31
200 Мария Гордиева Шевченко 72
201 Пелагия Стефанова Яблонова 26

Председательница Общины Рафаила Тертацкая
Казначея Елпидифора Прокопович
Секретарь Артемия Грабенко

ДАЧО, ф.Р-3235, оп.1, спр.18, арк.316-319. Оригінал.
2  1

* в тексті так: “№39. Евлогия Феодотова Георгиева”; виправлено автором.

D
ОПИСЬ

Церковно-ризничнего Имущества Православной Христианской Общины при 
Чигиринском С в.Троицком ж енском  монасты ре Ч игиринскаго уезда  
Кременчугской іуб.

ЦЕРКВИ
1. Соборная летняя церковь, деревянная, трехпрестольная, в одной связи с 

колокольнею, построена в 1852. Престолы и Ж ертвенники деревянные, 
иконостас деревянный 4-х-ярусны й, в нем иконы с шагами белого благор. 
метала 6, остальные иконы в иконостасе без шат. В прочих местах храма и 
алтаря в шатах благор. метала 4, иконы мелкого размера в шатах 26, остальные 
иконы простой живописи без шат.

2. Теплая церковь деревянная, трехпрестольная, построена в 1907 году. Престолы, 
жертвенники деревянные. И коностас деревянный трехярусный. Иконы в 
иконостасе, алтаре и проч. местах храма простой живописи без шат. 
В Отдельном киоте в металической шате 1.

3,
ПАНИКДДИЛА. Л А М Щ ДЫ . СЕМ ИСВЕЧНИКИ И ПОДСВЕЧНИКИ  
Паникадил металических 8 , лампад белого метала 8, металических разных 
12, семисвечников металическ. 3 , висящих 4, малых подсвечников белого 
метала 2, металических разных 8, и того 51.

ЕВАНГЕЛИЯ
4. Евангелий в металической оправе 18.

КРЕСТЫ
5. Крестов стоячих напрестольних перламутовых 2, кипарисовых в металической 

оправе 6, простых 2 , ручных крестов напрестольных серебрянных 4 , 
кипарисовых 10, и того 24.
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ЬТ, ЛЖИІТЬТ и

6. Потиров серебрянных 6, оловянный 1, дискосов серебрянных 6, звездиц 6, 
лжиц серебрянных 6, Дарохранительниц 5, и того 30.

КОПЬЯ, КДДИЛА, ТАРЕЛКИ- БЛЮ ДА, СОСУДЫ
7. Копий 6, Кадил металических 4 , тарелочек серебром 4, блюд металических 3, 

водосвятных сосудов 2, дня благословения хлебов 1, и того 20 шт.

8. Одежды на престолы разных 9, покрывал разных 8, покрывал на жертвенники 
6, воздушное разных 7, приборов катапетасм 6, и того 36 шт.

СВЯПЩ ТНИЧЕСКИЯ ОБЛАЧЕНИЯ
9. Священнических облачений: риз с епитрахилями рази. 12, набедренников 12, 

поясов 22, поручей 25 пар, и того 140 шт.

10. Плащаниц 3 , икон аналойных разных 50 шт. Хоругвей металических 2, 
суконных 6, крестов — выносный деревянный 1, и того 62 шт.

КОЛОКОЛА
11. Колокол самый большой 1, вес 109 пудов 5 ф . Другой 49 пуд.9 ф . и 

металических 5, и того 7 шт.

12. Книг богослужебных 120 шт. Священного писания 18, писаний св. отцов 
20 шт., разного духовного содержания 30, исторических 42, журналов и других 
книг 49, и того 279 шт.

13. Ковров и дорожек 27 шт. Платков 22.

х о р у г в и  и к р е с т ы

книги

Председательница Общины
Казначея
Секретарь

Рафаила Тертацкая 
Елпидифора Прокопович 
Артемия Грабенко

*

ДАЧО, ф.Р-3235, оп.1, спр.18, арк.320-320 зв. Оригінал.
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№18

1921 року, серпня 27.

ОБІЖ НИК НАРКОМ ’Ю СТУ УСРР ДО  ВСІХ ГУБЕРНСЬКИХ ВІДДІЛІВ  
Ю СТИЦІЇ І ЗЕМ ВІДДІЛІВ П РО  МОНАСТИРСЬКІ Й  Ш ИП ТРУДОВІ

АРТІЛІ І КОЛЕКТИВИ. * 1

Циркуляр от 27 августа 1921 года, № 163/12.

ВСЕМ ГУБОТЮСГАМ И  ГУБЗЕМОТДЕЛАМ.

1. Распорядителем монастырских хозяйств являются Земельные Отделы, 
которые обязаны исполнять все законы Советской власти о землепользовании и 
инструкции Наркомзема по применению закона о земле и о порядке производства 
работ по социалистическому землеустройству на Украине, — о передаче земель, 
инвентаря, строений, имеющих хозяйственное значение, в руки трудовых 
элементов.

2. Всякая трудовая артель, желающая получить в пользование участок земли, 
обязана иметь устав, составленный по образцу примерного устава трудовых 
коллективов, выработанного Наркомземом.

3. В устав трудовой артели должны быть включены статьи 9 — 17 и 19 — 
23 настоящего циркуляра.

4. В устав трудовой артели не моїуг быть включены статьи, противоречащие 
духу и букве законодательства о социалистическом землеустройстве.

5. С заключением Вол[остны х] и Уездных Земельных Отделов уставы  
трудовых артелей представляются на регистрацию в Губземотдел.

6. Регистрация фиктивных трудовых артелей, состоящ их из старых 
служителей культов, — не законна.

7. Организации, преследующие цели религиозного культа, не могут быть 
зарегистрированы; не имеют права на наделение землей, постройками и 
сельскохозяйственным инвентарем из общегосударственного нетрудового фоцда; 
не могут быть признаны производительными, показательными или иными 
экономическими трудовыми коллективами.

8. Предоставление религиозным коллективам (бывшим монастырям, 
религиозным общинам и проч.) особых прав и привиллегий (прав земледельческих 
трудовых артелей и проч.) противоречит интересам социальной революции и 
противозаконно.

9. Членами (монастырской) трудовой артели (коллектива) моїуг быть лишь 
послушники, монастырские работники и иные, до сих пор эксплоатировавшиеся 
церквами, монастырями и прочими религиозными организациями трудящиеся бедняки.
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10. Членами трудовой артели (коллектива) не могут быть:
а) монахи, священники, дьяконы, псаломщики и прочие оффициальные 

служители всех централизованных в особые организации религиозных 
культов, вообще лица, состоящие на службе в какой-либо религиозной 
организации, как нетрудовой элемент;

б) нетрудоспособные.
11. Члены трудовой артели имеют право исповедывать любую религию.
12. Членами трудовой артели имеют право быть лица всех национальностей.
13. Члены трудовой артели не имеют права извлекать доходы из религиозных 

имуществ, от религиозных обрядов и церемоний (крещения, обрезания, 
погребения, венчания, снятия церковного благословения с брачущихся, 
причащения, соборования, водоосвящения, молебнов, панихид, ходов с иконами 
и проч.); вообще не имеют права извлекать нетрудовой доход из эксплоатации 
религиозного чувства отсталых слоев трудового крестьянства в личных интересах,
т.е. превращаться в нетрудовой элемент и переходить в разряд паразитических 
классов общества; не имеют права принимать добровольные даяния посещающих 
храм, приобретать средства от продажи свечей, просфор, жертвенного хлеба 
(рж и, пшеницы, овса и проч.), полотна, принимать денежны е вклады 
благотворителей.

Какие бы то ни были сборы, пожертвования, плата за те или иные религиозные 
услуги не могут быть в каком-либо виде или в каком бы то ни бьгло размере — 
источником дохода трудовой артели, хотя бы и состоящ ей из последователей 
одной только религии.

14. Трудовой артели в целом не могут быть передаваемы в пользование 
находившиеся в прежнем монастыре церкви, часовни, молитвенные дома, 
предметы культа и проч.

15. Члены трудовой артели могут пользоваться храмами, молельнями, 
богослужебным имуществом на основании 15-ой статьи декрета “Об отделении 
церкви от государства”, на общих основаниях.

16. Функционирование молитвенных домов, церквей, а также отправление 
религиозных обрядов и различных публичных церемоний на территории, 
занятой трудовой артелью, может быть допущ ено только в том случае, если 
это не м еш ает или не противоречит целям и задачам  учреж дений  
Наркомсобеза: трудовые артели, общежития для инвалидов войны или труда, 
или учреждений Наркомпроса: детские сады , площ адки, детские дом а, 
школы, общежития и проч.

17. Расходы по удовлетворению религиозных потребностей членов коллектива 
по содержанию храмов и служителей культа ни в коем случае не могут ложиться 
на средства хозяйственного коллектива, как такового, хотя бы и состоящего из 
лиц одного вероисповедания.

18. М естный Уездный Исполком имеет право постановить закрыть все 
монастыри уезда, а монастырские здания использовать для надобностей 
учреждений Наркомсобеза, или Наркомпроса, или Наркомздрава, или д ля других 
надобностей по своему усмотрению, т.е. использовать для целей социального 
обеспечения, культурно-просветительных, здравоохранения, под советские 
хозяйства, под сельскохозяйственные производственные трудовые артели и 
прочие коллективы, а монахов в зависимости от их возраста передать в
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П од’отделы  учета и распределени я рабочей силы  отдел а труда — 
трудоспособных, а во время войны — в тыловое ополчение, нетрудоспособных — 
на попечение отдела социального обеспечения в учреждения последнего.

19. Монахи и нетрудоспособные только в том случае моїут быть оставлены на 
жительство на территории бывшего монастыря, занятой трудовым коллективом, 
если это разреш ат местны е органы социального обеспечения и если  
нетрудоспособный элемент будет принят в качестве призреваемых (а ни в коем 
случае не в качестве бывших шуменов, игумений, иеромонахов и проч.) общим 
собранием трудовой артели.

20. Трудоспособные монахи, на основании 28-ой статьи конституции УССР, 
под лежат всеобщей трудовой повинности.

Как лишенные юридических избирательных прав, трудоспособные монахи не 
имеют права быть членами трудовой артели, но в силу закона о всеобщей трудовой 
повинности могут быть, по усмотрению общего собрания членов трудовой артели, 
допущены к производственным работам по обработке земли, отпущенной только 
по количеству действительных членов трудовой артели, и могут пользоваться 
общеустановленным продовольственным пайком.

21. Земельные Отделы имеют право отпускать трудовому коллективу землю  
по местной потребитель-трудовой норме только по действительному количеству 
членов трудовой артели.

22. Удовлетворение ходатайства послушников, бывших монастырских 
работников и других эксплоатировавшихся церковью и монастырями бедняков о 
зарегистрировании их трудовой артели необязательно для Губземотдела.

Если у Губземотдела имеются сведения о постановлении Уисполкома закрыть 
данный монастырь, а монастырское хозяйство передать в другое ведомство, не 
нуждающееся в оставлении у себя этого трудового элемента, Губземотдел имеет 
право отказать зарегистрировать данную (монастырскую) трудовую артель и 
предложить просителям ходатайствовать перед Земотделами о наделении их 
землею и инвентарем на общих основаниях.

23. Нарушение какой-либо статьи устава и настоящего циркуляра служит 
поводом к закрытию и роспуску трудовой артели.

Народный Комиссар Юстиции С. Буздалин.
Зам. Народного Комиссара Земледелия В. Качинский.

*

Опубліковано: Сборник циркуляров Н.К.Ю . [УССР] по Ликвидационному Отделу и отчетов
Ликв. Отдела (по отделению церкви от государства). — Харьков, 1921 — Вип.З. — 
С.8-11*

* Порівн.: ЦЦАВО України, ф.8, опЛ. спр.817, арк.142-144; ДАЧО, ф.Р-190, опЛ, спр.38, арк.92-94.
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№19

1921 року, жовтня 3/16.

“РАПОРТ” БЛАГОЧИННОГО М ОНАСТИРІВ ІГУМЕНА ІОАНИКІЯ 
М ИТРОПОЛИТОВІ ГРОДНЕНСЬКОМ У І БРЕСТСЬКОМУ, 

УПРАВЛЯЮ ЧОМУ КИЇВСЬКОЮ  ЄПАРХІЄЮ  МИХАЙЛУ ПРО П ОДІЇ, 
Щ О СТАЛИСЯ У ВИНОГРАДСЬКОМУ УСПЕНСЬКОМ У МОНАСТИРІ.

ЕГО ВЫ СОКОПРЕОСВЯЩ ЕНСТВУ
ВЫ СОКОПРЕОСВЯЩ ЕННЕЙШ ЕМ У МИХАИЛУ, М ИТРОПОЛИТУ  

ГРОДНЕНСКОМУ И БРЕСТСКОМУ, УПРАВЛЯЮ Щ ЕМУ КИЕВСКОЙ  
ЕПАРХИЕЙ521/, БЛАГОЧИННОГО МОНАСТЫ РЕЙ ВНЕ Г. КИЕВА 

ИГУМЕНА ИОАННИКИЯ

РАПОРТ.
Временно исполняющий обязанности настоятеля Виноградского Успенского 

монастыря игумен Ф еодосий522/ от 20 сентября — 3 октября с.г. за № 12-м  
рапортует: “20 сего сентября на разсвете в монастырь явилась с подводами толпа 
крестьян села Теклино и, предъявляя отношение Черкасского Відціла Урадованія 
за № 6178, потребовала выдачи им на снос монастырской св. Троицкой церкви и 
монастырской гостинницы. На просьбы мои и братии подождать до сношения 
моего по сему поводу с епархиальным начальством представители крестьян 
заявили, что до епархиального начальства им дела нет, а в Черкассах им сказано, 
что если “монахи не будут д авать церкви, то забрать в Черкассы игумена, эконома 
и монахов”523/. Противиться толпе и категорическому распоряжению власти мы 
не могли и предоставили теклинцам разобрать и забрать св. Троицкую церковь, 
которую они забрали с иконостасом и иконами, а на днях явятся забирать 
гостиннішу.

В дополнение к рапорту за № 12 игумен Ф еодосий от 2 /1 5  октября за № 17  
доносит, что гостиница разобрана и увезена крестьянами с. Теклино 24 сентября.

В рапорте от того ж е числа за № 13, пишет, что 30-го сентября в монастырь 
явилась группа неизвестных вооруженных лю дей, произвела обыск во всех 
монастырских помещениях, забрала у братии всю одежу и обувь, и насильно увела 
с собой одного иеромонаха о. Паисия.

О печальных происшествиях в Виноградском монастыре, с своей стороны 
имею долг смиреннейш е донести  Ваш ему Вы сокопреосвящ енству и 
присовокупить: а) разобранная крестьянами св. Троицкая церковь, бывшая 
зимняя церковь однопрестольная, деревянная, длиною  9 саж ., шириною  
3 у  саж ., в одной связи с колокольнею, построена в 1840 году. За ветхостию  
богослужение в ней не соверш алось524/. Св. антиминс означенной церкви и 
колокола с разобранной колокольни остались пока при монастыре, и б) здание 
гостинницы было новое деревянное, одноэтажное, длиною 11 саж ., шириною
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5 саж ., под ж елезной крышей, построено в 1911 году. Здание, кроме окон и 
дверей, было прочно.

При сем прилагается рапорт шумена Феодосия за № 12 в подлиннике и копия 
отношения Черкасского виконавчего комитета за № 6178-м.

Вашего Высокопреосвящ енства милостивейшего архипастыря и отца 
нижайший послушник шумен Иоанникий, благочинный монастырей.

№ 1 2 1
3/16  октября 1921 года.

*

ДАЧО, ф.Р-471, оп.1, спр.9, арк.40 - 40 зв. Засвідчена копія.

1-і -ИЛ 
НІЇ.ЇМПїаИИ

Варваринська церква Лебединського Миколаївського жіночого монастиря.
Фото Л.Г. Гончара. р.
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1921 року, жовтня 13/26.

ВІДОМ ОСТІ ПРО Ж АБОТИНСЬКИЙ ОНУФРЙВСЬКИЙ МОНАСТИР, 
Щ О СКЛАДЕШ  ДЛЯ ПОДАННЯ Д О  ГУБЕРНСЬКОЇ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ

КОМ ІСІЇ.

СВЕДЕНИЯ О ЖАБОТИНСКОМ СВ. ОНУФРИЕВСКОМ  
МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ 

1921г.
1) . Жаботинский Св. Онуфриевский монастырь находится в Черкасском уезде 

Киевской, а по новому строению -  в Кременчугской губернии525/, Жаботинской 
волости; от г. Черкасс 25 верст, от м. Ж аботина 7 верст.

2 ) . Братии в монастыре:
Игуменов два: 58 — 62 лет, из крестьян, домашнего образования.

38-40 лет — 2. 
43 лет — 1. 
От 40 до 50 лет — 5. 
От 50 до 60 лет - 8 .  
От 60 до 70 лет - 2 .

И з крестьян, домашнего образования.
И з духовного звания, образования ниже среднего.
Из крестьян, домашнего образования.
тож е.
И з мещан, образования выше среднего.

35 лет — 1. 
36-38 лет — 2. 
43-50 лет — 2. 
От 60 до 70 лет — 3.

Иеродиаконов 8
Из крестьян, образования ниже среднего. 
Из крестьян, домашнего образования, 
тож е, 
тож е.

35-40 лет — 2. 
От 40 до 50 лет — 7. 
50 лет — 1.

50-60 лет -  5. 
60-80 лет -  5.

Монахов 20
Из крестьян, домашнего образования 
тож е.
Сын священника, образование ниже среднего 
(паралюован).
Из крестьян, домашнего образования, 
тож е.

От 10 до 17 лет —14. 
18 лет — 1. 
От 20 до 25 лет — 4.

Послушников 42
Крестьяне, домашнего образования.
Сын священника, образования ниже среднего. 
Крестьяне, обучаются в Черкасской учительской 
семинарии.
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25-30 лет — 7.
30-40 лет -  6.
40-50 лет — 7.
60-70 лет — 3.

От 30 до 46 л ет- 6 .  
50-60 лет — 5.
65-85 лет —18.

3 ) . При монастыре имеется земли: пахатной 15 дес., сенокосной 6 д ес ., под 
садом 6 дес., и усадебной 7 дес. и паровая мельница о 8 силах. Доходных домов и 
других пред приятий и учреждений нет.

4 ) . Земля и мельницы обобществлены.
5 ) . .............................................................
6 ) . Земли (пункт 3-й) Волземотделом переданы монастырю на содержание

проживающих при монастыре. j
7 ) .а ). Бывшие монастырские земли в количестве 1 1 7 ?  дес. пахатной и

147 дес. сенокосной перешли в пользование граждан окрестных сел через 
посредство местных волземотделов.

б) . Лес 41 дес. 2200 саж. находится в ведении государства.
в) . Кирпичный завод передан в распоряжение Чуковского сельземотдела в

1919 г.; в настоящее время не функционирует.
г) . Странноприимный дом, находящийся в г.Черкассах при монастырском

подворье, находится в распоряжении Черкасского отдела народо- 
образования и занят детским приютом.

и д). Жилые здания монастырские заняты монастырскими жильцами.

Настоятель Жаботинского Св. Онуфриевского монастыря
(щдцис)

№ 45
13/26 октября 1921 г.
Сведения эти доставлены через Благочинного монастырей в Киевскую  

Епархиальную канцелярию для Губликвидационной комиссии.
Подобные сведения о. Благочинному поданы от 1/14 февраля 1922 г. за № 5  

для представления Черкасской Ликвидационной комиссии по отделению Церкви 
от государства с добавкой: “настоятель-епископ 70 лет, духовного звания с 
высшим образованием526/; наместник -  архимандрит 63 лет527/; монахов 19, 
женщин 27, всех 107 душ”.

Крестьяне, домашнего образования.
Крестьяне, то же.
тож е.
тож е.

Крестьяне, неграмотные, 
тож е.
Крестьяне, грамотных 5 и неграмотных 13.

Всех 119 душ.

*

ДАЧО, ф.149, оп.1, спр.49, арк.30-30 зв. Оригінал.
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№ 2 1

1921 року, жовтень-листопад.

ЗВГГ, ПОДАНИЙ БЛАГОЧИННИМ М ОНАСТИРІВ ІГУМ ЕНОМ  
ІО А Ш Ш Є М  ДО  ЄПИСКОПА ЧЕРКАСЬКОГО І ЧИГИРИНСЬКОГО  

МИКОЛАЯ ПРО ПІДПОРЯДКОВАНІ ЙОМ У, БЛАГОЧИННОМУ, 
ПРАВОСЛАВНІ ОБИТЕЛІ. * 1

ЕГО ПРЕОСВЯЩ ЕНСТВУ ПРЕОСВЯЩ ЕННЕЙШ ЕМ У НИКОЛАЮ , 
ЕПИСКОПУ ЧЕРКАССКОМУ И  ЧИГИРИ НСЬКО М У528/, 

БЛАГОЧИННОГО МОНАСТЫ РЕЙ ВНЕ Г. КИЕВА 
ИГУМЕНА ИОАННИКИЯ

РАПОРТ
Вашему Преосвященству, для личного ведения, имею долг почтительнейше 

представить сведения о состоянии подведомых мне монастырей, вне г. Киева 
находящихся.

МУЖСКИЕ
1) . Ж аботинский св. Онуфриевский монастырь расположен в урочище 

“Ветряная гора” между речками Тясмином и Ж аботиккою. О началах сего 
монастыря письменных документов не сохранилось. И звестно только, что 
соборная во имя Успения Богоматери церковь построена в 1758 году. Обитель 
отстоит от г. Киева 290 вер., от г. Черкасс 25 верст. Церкви две: летняя деревянная 
трехпрестольная и зимняя каменная двухпрестольная. Настоятель монастыря 
Илумен Иоанникий (он же и благочинный монастырей, вне г. Киева находящихся) 
61 лет; в должности настоятеля сего монастыря с Августа 1918 года. Братия: 
Иіумен 1, Иеромонахов 19 (из них в монастыре 8, на подворье в г. Черкассах 4 и 
в командировке 7), Иеродиаконов 7, монахов 18, послушников 39 и призреваемых 
больных и калек 32, — всего: 117. Земли пахатной в пользовании монастыря в 
сем 1921 году 10 дес.; остальная, около 300 дес. пахатной и сенокосной, отобрана 
народом. Л ес 41 д . в ведении государства. Неприкосновеннаго капитала 
12810 рубл. Средства монастыря составляют церковные доходы  и доход от 
паровой мельницы. Ж ивой и мертвый инвентарь на половину разграблен. 
Монасгырския здания содержатся в должном порядке.

Подворье в г. Черкассах.
Церковь одна каменная однопрестольная, построена в 1906 году. Братии на 

подворьи 20 человек.
2 )  . М едведовский св. Николаевский монастырь основан до 1660 года, 

расположен по низменной местности, окружен рекою Тясмином и болотами; от 
г. Киева 350 верст, от г. Чигирина 25 верст. Церкви две: Летняя трехпрестольная 
и зимняя двухпрестольная -  деревянный. Настоятель монастыря иеромонах 
Терентий 44 лет; в должности настоятеля сего монастыря с 1 мая 1919 года.
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Братия: Иеромонахов 14, Иеродиаконов 10, монахов 5 и послушников 17, — 
всех 47. Земли пахатной в пользовании монастыря 7 дес. Остальныя земли, 
пахатныя и сенокосныя, и рыбныя ловли около 960 дес. отобраны народом. 
Защитный ольховый лес 75 дес. весь вырублен народом. Неприкосновеннаго 
капитала 39496 р. Средства монастыря составляют церковные доходы и доход  
от ветряной мельницы. Живой и мертвый инвентарь разграблен: Монастырский 
здания внутри ограды сохранились хорош о, вне ограды находятся в 
полуразрушенном виде, и экономический строения разобраны и расхищены  
народом, — спасена от расхищения меньшая часть.

3 ) . Мошногорский Вознесенский монастырь основан в 17-м веке, но кем, не 
известно; находится среди гор и лесов на росчищенной планировкою местности; 
от г. Киева 260 вер., от г. Ч еркасс 25 вер. Церкви три: Летняя деревянная 
двухпрестольная, зимняя каменная однопрестольная и трапезная деревянная 
однопрестольная. Настоятель монастыря иеромонах Пантелеймон 46 лет529/; в 
должности настоятеля с Февраля месяца 1921 года. Братия: Игумен 1, 
Иеросхимонах 1, Иеромонахов 8, Иеродиаконов 5, монахов 9 и послушников 13. 
Земли пахатной в пользовании монастыря 13 д. Остальная земля около 340 д ., в 
том числе и лес, от монастыря отобраны. Неприкосновеннаго капитала 36650 р. 
Средства монастыря составляют церковные доходы . Здания содержатся в 
должном порядке. В Настоятельском доме реквизирована вся мебель и часть 
канцелярии расхищено переходящими войсками. Живой и мертвый инвентарь 
на половину разіраблен бандитами.

4) . Виноградский Успенский монастырь основан в 1656 г., расположен среди 
гор и лесов; от г. Киева 200 вер., от г. Черкасс 40 вер. Временное управление 
монастырем с 13 мая сего 1921 г ., впредь до распоряжения Епархиального 
Начальства, поручено Игумену Ф еодосию  5 1 л . (И іум ен Ф еодосий состоял  
настоятелем Виноірадскаго монастыря с 16 окт. 1910 г. по 8 мая 1919 г.; уволился 
от сей должности по болезни)530/. Братия: Иеромонахов 3 , Иеродиаконов 2 , 
монахов 6, послушников 10, — всего: 22 .Земли пахатной в пользовании монастыря 
10 д . Всей земли, принадлежащей монастырю, насчитывается 100 дес. 
Неприкосновеннаго капитала 27179 рубл. Средства монастыря составляют 
церков, доходы . М онастырь много раз подвергался нападению бандитов, 
которыми большая часть движимаго имущества разграблена. В жилых зданиях 
все уничтожено. 8 дровников сожжены . Лучшую ризницу, свящ. сосуды , 
Евангелия, богослужебные книга успели спасти. Спасены также документы на 
монастырския угодия и % бумаги.

Ж ЕНСКИЕ
5). Мотронинский св. Троицкий монастырь; основан в 1568 г., но кем — не 

известно; расположен в лесу на высокой горе. Обращен из мужескаго в женский 
в 1911 году. От Киева 300 вер., от Чигирина 40 в. Церкви две: Летняя каменная 
двухпрестольная и зимняя деревянная однопрестольная. Настоятельница 
Игумения Мелитина 74 лет, в должности настоятельницы с Августа 1911 года531/. 
Сестры: монахинь 8, послушниц 49, — всего 58. Земли пахатной в пользовании 
монастыря 3 д ес . О стальная около 250 д . от монастыря отобрана. 
Неприкосновеннаго капитала 95750 р. Средства монастыря составляют 
церковные доходы. В жилых зданиях бандитами все уничтожено. Две гостинницы,
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лавка, хозяйственныя постройки сгорели от поджога войсками в прошлом 
1920 году и весь живой и мертвый инвентарь разграблен.

6 ) . Чигиринский св. Троицкий монасшрь расположен на низменной местности 
и окружен болотами реки Тясмина. Когда монастырь основан точных сведений 
не имеется. Обращен в женский в 1735 году. О т г. Чигирина^- вер.; от г. Киева 
350 вер. Церкви две: Летняя деревянная трехпрестольная и зимняя деревянная, 
внутри оштукатурена, трехпрестольная. Настоятельница монахиня Рафаила 
44 лет, в должности настоятельницы с 19 Декабря 1920 года5327. Сестры: монахинь 
98, послушниц 130, — всего:229. Земля пахати.и сенокосная около 200 д ., в том 
числе и ольховый лес, от монастыря отобраны. Неприкосновеннаго капитала 
27439 р. Средства монастыря составляю т церковные доходы . Здания 
монастырския содержатся в должном порядке. Ш кола не функционирует.

7 ) . Лебединский монастырь св.Николаевский расположен на гористой 
местности в лесу при речке Гептурке, основан в 1779 году монахинями 
М олдавскаго Калатурскаго монастыря на средства доброхотны х дателей и 
местнаго владельца Князя Ксаверия Любомирскаго5337; от Киева 205 в ., от 
Ч игир.[ина]85 в. Церкви две: Летняя деревянная, обложена кирпичом, 
трехпрестольная и зимняя каменная трехпрестольная. Настоятельница Игумения 
Евпраксия 53 л е т , в должности настоятельницы с июня 1919 года5347. Сестры: 
монахинь 70, указных послушниц 11 и на испытании 258, всего:340. Земли 
пахатной, сенокосной и неудобной 70 дес. Л ес 20 дес. отошел государству. 
Неприк. калит. 57664 р. Средства монастыря составляют церков.доходы. Здания 
содержатся в должном порядке. Ш кола не функционирует.

8 ) . Богуславский св. Николаевский монастырь основан в 16 столетии, но кем — 
не известно; расположен на высокой каменистой горе при р.Рось535/.

Обращен в женский в 1904 г. От Киева 140 верст, от г. Канева 50 вер. Церкви 
две каменныя -  летняя трехпрестольная и зимняя однопрестольная. 
Н астоятельница монастыря И гумения Анатолия 75 л ., в долж ности  
настоятельницы с 3 Сентября 1915 года5367. Сестры: монахинь 17, указных 
послушниц 14 и на испытании 44, — всего: 76. Земли в пользовании монастыря 
33 д . и народу отошло 50 д . Неприкосновеннаго капитала 16258 р. Средства 
монастыря составляют церковные доходы. Здания внутри ограды содержатся в 
должном порядке. Постройки вне монастыря частью сожжены, частию  
расхищены, равно и весь инвентарь.

9 ) . Корсунский св.Онуфриевский монастырь основан в 1707 г., но кем — не 
извесгао; расположен на низменной местности при реке Рось. Обращен в женский 
в 1910 году. От г.Киева 120 в., от г.Канева 50 верст. Церкви две: Летняя каменная 
и зимняя деревянная — однопрестольныя. Настоятельница монастыря Игумения 
Илария 50 л ., в должности настоятельницы с 2 Ноября 1919 года5377. Сестры: 
монахинь 16, указных послушниц 7 и на испытании 76, — всего: 100. Земли в 
пользовании монастыря 20 д . Остальная около 100 д . отобрана народом. 
Неприкосновеннаго капитала 20620 р. Средства монастыря составляют церков, 
доходы. Здания — в должном порядке и чистоте.

Во всех вышепоименованнных как мужеских, так и женских монастырях храмы 
Божии со всеми предметами, принадлежащими к богослужению, утварью и обла
чениями содержатся в чистоте и порядке достойно (их) священнаго их назначения.

160



Церковный службы  соверш аю тся в полож енное время еж едневно  
неопустительно без нарушения церковного устава.

Запасные ев. Дары хранятся благоговейно в церкви на ев. П рестолах. 
Св. Антиминсы находятся в целости, неповреждены. Чин общей трапезы в 
монастырях соблюдается ненарушимо.

В период революционного времени все подведомые мне монастыри много раз 
подвергались разбойным нападениям и ограблениям. Злоумышленники грабили 
все попавшееся им под руки: скот, хлеб, деньги, хозяйственные вещи, братскую 
одежу, обувь, включительно до мелкой келлейной вещи. При оіраблении многое 
из брагой, а равно и настоятели монастырей подвергались от злоумышленников 
побоям и разным издевательствам. В последнее время нападения на монастыри 
прекратились и жизнь в обителях по немноіу улаживается.

Вашего Преосвященства Милостивейшаго Архипастыря и Огла 
нижайший послушник Благочинный монастырей вне г. Киева

Игумен Иоанникий.

*

ДАЧО, ф.Р-471, оп.1, спр.9, арк.23-26. Оригінал.



АрхімандритДосифей (Старов) 
Цив. прим. №482.
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№ 2 2

1922року, січня 10.

ЗВЕРНЕННЯ УПОВНОВАЖ ЕНИХ ВІД ГРОМАДИ С. БУДИЩ  
М ОШ ЕНСЬКОЇ ВО ЛО СП  ДО  БЛАГОЧИННОГО 6-ГО ОКРУГУ 

ЧЕРКАСЬКОГО ПОВІТУ П РО  НАГОРОДЖ ЕННЯ ІГУМЕНА ДОСИФ ЕЯ  
САНОМ АРХІМАНДРИТА ЗА ЙОГО ВІДДАНУ ПРАЦЮ  ПО ВІДКРИТТЮ  

М ІСЦЕВОЇ ПАРАФІЇ І ВІДНОВЛЕННЮ  ЦЕРКВИ.

ЕГО ВЫ СОКОПРЕПОДОБИЮ
ОТЦУ БЛАГОЧИННОМУ 6-ГО  ОКРУГА ЧЕРКАССКАГО УЕЗДА538/

Уполномоченных от общества граждан 
с. Будищ Мошенской волости Черкасскаго 
уезда Евфимия Марковича Тесли, Прокофия 
Феодоровича Хижняка и Артемия 
Василиевича Кравченко

Нам стало известным, что согласно распоряжению Епархиальнаго Начальства 
все Ієромонахи, которые служат по приход ам с 1-го наступаюшаго января должны 
оставить занимаемый ими приходы, а также и устроивший наш приход и церковь 
Иіумен Мошногорскаго монастыря Досифей должен оставить оные приход и 
церковь, которые займет постоянный священник. Но за понесенные трехлетние 
неусыпные труды по открытию прихода и устройства церкви в нашей бедной 
деревне нам никак не желательно оставить своего пастыря без внимания. В такое 
тяжелое переживаемое время мы находились в бедственном безвыходном  
положении; наша бедная деревня Будища и прилегающие к ней хутора: 
Елисаветовка, Бобринка и Секирна539/ находятся от своего приходскаго храма 
м.Мошен в 5 и 9 верстах и от Мошногорскаго монастыря в 5 верстах, притом в 
весеннее время население всегда страдает от разлива воды, вследствие чего не 
возможен доступ ни к приходской М ошенской, ни к монастырской церквам, и 
так бедное четырехтысячное население страдало от начала своего основания 
около 300 лет; бывали нередки случаи, что больные умирали без напутствования 
св. Тайнами, а также и погребения без священника, что навод ило не малую скорбь 
на насельников. На такое бедственное и безвыходное положение, в религиозном 
отношении, обратил внимание Игумен Мошногорскаго монастыря Досифей и, 
как человек добродушный и сердобольный, не смотря ни на какия препятствия, 
угрозы и опасности за жизнь, пеший пошел в Киев и исходатайствавал у 
Епархиальнаго Начальства разрешение на открытие прихода, устройства церкви 
и совершения в ней св.Таинств. Устроив в училищном здании домовую церковь, 
привел оную в надлежащий порядок и с разрешения Его Преосвященства
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Преосвященнейшаго Назария, Епископа Черкасскаго5407, совершил освящение 
церкви во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова5417, чем осчастливил 
и вывел из затруднения насельников нашей бед ной деревни.

Кроме того, при личном участии и неусыпных трудах и заботах Игумена 
Досифея приобретена для церкви следующая церковная утварь: 2 иконостаса, 
7 колоколов, 5 напрестольных Евангелий, 5 ручных крестов, 1 дарохра
нительница, 1 чаша со всем прибором, 1 крестильная чаша, 1 водосвятная чаша, 
6 хоругвеносных креста, 3 плащаницы, 2 пары брачных венцов, весь круг 
богослужебных книг, 15 священнических риз со всем прибором, 5 диаконских 
стихарей, 5 стихарей для мальчиков-пономарей, 7 выносных металических 
подсвечников, 7 ручных подсвечников, 10 приборов воздушков для священных 
сосудов , 2 напрестольны х облачений, 3 напрестольны х покрывала, 
2 катапитасмы, 70 разных живописных икон, 2 больших киота с иконами (и много 
др.церковных принадлежностей), 4 паникадила; кроме того устроен церковный 
хор и примерный порядок церковнаго богослужения, а также его заботами, с 
разрешения Епархиальнаго Начальства, положено основание новому храму, на 
что уже приобретено достаточное количество лесных материалов и часть кирпича, 
что на дальнейшее время с Божиего помощью будет продолжаться постройка 
храма.

Мы ничем не можем отблагодарить Игумена Д осиф ея за понесенные им 
вышеуказанные труды по открытию и устройству прихода, а также и по 
устройству церкви, почему и решили обратиться к Вашему Высокопреподобию с 
покорнейш ей просьбой войти с ходатайством  к Его П реосвящ енству 
Преосвященнейшему Николаю, Епископу Черкасскому, о награждении Игумена 
Досифея саном Архимандрита5427.

При сем прилагается приговор общества граждан с.Будшц от 10 января 1922 г., 
отзы в Н астоятеля М ош ногорскаго монасты ря от 22 декабря 1921

4 января 1922
за № 69-м  и послужный список Игумена Досифея за 1921 г.

Уполномоченные: Ефим Тесля
Артем Кравченко 
Прокофий Хижняк

О личной под писи уполномоченных Будигцанский сельисполком удостоверяет. 
Января 10-го дня 1922 года.

М ІСЦЕ ПЕЧАТІ Предисполкома В.Ищенко
Секретарь .......*

*

ДАЧО, ф.Р-471, оп.1, спр.2, арк.2-3. Оригінал. 
* — підпис нерозбірливий. Ю .М.
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1922року, 26 березня/8 квітня.

“ДОПРОС” ІЄРОДИЯКОНУ М ОПШ ОПРСЬКОГО ВОЗНЕСЕНСЬКОГО  
МОНАСТИРЯ ФЕОДОСІЮ  ПЕРЕД ЙОГО РУКОПОКЛАДЕННЯМ У

САН ІЄРОМОНАХА. * 1 2 3 4 5 6 7

ДОПРОС
ставленнику иеродиакону Мошногорскаго Вознесенскаго монастыря 

Феодосию перед рукоположением во иеромонаха.

26 марта
8 апреля 1922 г. в Канцелярии Епископа Ч еркасскаго иеродиакон  

М ош ногорскаго Вознесенскаго монастыря Ф еодосий542*/, удостоенны й  
Преосвященным Николаем рукоположения в сан иеромонаха, при допросе 
показал:

1 ) . От роду имею 42 года; сын крестьян Черкасскаго уезда: отца Ф еодора 
Иванова и Марии Иосифовны Шпилевых.

2) . Обучался в церковно-приходской школе.
3) . Семейное положение: холост.
4 ) . Исповедания православнаго, с раскольниками и сектантами в религиозном 

общении не состою.
5 ) . В преступных политических делах не замечен, к тюремному заключению 

присуждаем не был, и вообще дел, препятствующих посвящению в духовный сан, 
не имею.

6 ) . Болезням заразительным и неизлечимым не подвержен и телесных недо
статков, препятствувщих священнодействию, за собою не имею.

7) . Рукоположения в сан иеромонаха ищу для славы Божией и спасения души, 
с искренним намерением послужить св.церкви, как св.отцев правила, церковные 
уставы и Духовный регламент повелевают.

Для сего обязуюсь:
а) . Всякое священнодействие и молитвословие совершать по чиноположению 

церковному, с благоговением, довольствуясь добровольным за то даянием, 
а в воскресные и праздничные дни без уважительной причины не опускать 
богослужения — не только литургии, но и положенных по уставу служб.

б) . В святом алтаре и храме буду держать себя, как того требует святость места, 
внушая уважение к святыне и другом.

в) . В проходимом служении вести себя буду благочестно, достойно высокого 
своего сана, опасаясь, как бы не уронить оное, или не причинить верующим 
соблазна своим недостойным поведением.

г) . Для постояннаго напоминания о принятом мною высоком звании, чтобы
возгреватъ в себе дар благодати священства, кроме богослужения и таинств,
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обязуюсь упражнять себя чтением слова Божия, святоотеческих творений 
и прочих духовных писателей.

д ). Копию с настоящаго допроса обязуюсь иметь и хранить у себя для 
постояннаго руководства, почему оправдываться неведением своего долга 
не буду и присягу, данную мною перед духовником на исповеди, твердо 
хранить обязуюсь.

К сему допросу руку приложил и копию с сего допроса получил.
иеродиакон Феодосий.

Допрос производили:
Заведующий отделом секретарь Иван Петров

М ІСЦЕ ПЕЧАТІ

Диакон Феодосий был мною исповедуем, и что он открыл мне 
на исповеди, то не служит препятствием к рукоположению в 
иеромонаха.

Духовник иеромонах Филарет543/.

Иеродиакон Ф еодосий 1922 года марта 27 — апреля 9 во время совершения 
литургии в Казанском храме на подворье г. Черкассы рукоположен мною в 
Иеромонаха.

Епископ Николай.

*

ДАЧО, ф.Р-471, оп.1, спр.2, арк.33-33 зв. Оригінал.
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168



1922року, березня 26/квітня 8. 

“ПРИСЯГА”, ЯКУ ДАВ ІЄРОДИЯКОН ФЕОДОСШ .

ПРИСЯГА
ПРОИЗВОДИМ ОМ У ВО ИЕРОМОНАХА

Аз нижеподписавшийся, призываемый ныне к служению иерейскому, обязуюсь 
и клянусь Всемогущим Богом, пред святым Его Евангелием в том, что желаю и 
при помощи Божьей всемерно потшуся проходить служение сие согласно с словом 
Божиим, с правилами церковными и указаниями начальства, богослужение и 
таинства совершать с тщанием и благоговением по чиноположению церковному, 
ничтоже произвольно изменяя: учения веры содержать и другим преподавать по 
руководству святыя православный церкви и св. отец; вверяемыя попечению моему 
души охранять от всех ересей и расколов, а заблудших вразумлять и обращать на 
путь истины; провождать жизнь благочестную трезвную, от суетных мирских 
обычаев устраненную, в духе смиренномудрия и кротости, благим примером 
руководствовать других ко благочестию; во всяком деле служения моего иметь в 
мыслях моих не свою честь или выгоду, но славу Божию благо св.церкви, спасение 
ближних, в чом да поможет мне Господь Бог благодатию своею, молитв ради 
Пречистыя Богородицы и всех святых. В заключение сего клятвеннаго обещания 
целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.

Присягу принял 
К присяге приводил Духовник

Иеродиакон Ф еодосий. 
Иеромонах Филарет.

*

ДАЧО, ф.Р-471, оп.1, спр.2, арк.34. Оригінал.
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№25

ДОГОВІР, ЯКИЙ УКЛАДЕНО М ІЖ  БОГУСЛАВСЬКИМ  
ПОВГГВИКОНКОМОМ (“У Л .И .Р .У .”) І РЕЛІГІЙНОЮ  ГРОМАДОЮ  

П РИ  КОРСУНСЬКОМУ ОНУФРІЇВСЬКОМ У Ж ІНОЧОМ У  
МОНАСТИРІ, ПРО ПЕРЕДАЧУ ГРОМАДІ ДВОХ КОЛИШ НІХ  

МОНАСТИРСЬКИХ ХРАМІВ І ЦЕРКОВНОГО МАЙНА.

1922року, червень місяць.

ДОГОВОР.
М ы, нижеподписавшиеся члены Православной христианской общины при 

Корсунском женском Св.-Онуфриевском монастыре Киевской губ., заключили 
настоящий договор с У .Л .И .Р .У . в лице полномочного представителя — 
председат. об-ны Иларии Емилиановой Семененко в том, что сего июня месяца 
“ ” дня 1922 года приняли от У .Л .И .Р.У. в безсрочное пользование два здания с 
богослужебными предметами по особо нами заверенной своими подписями описи 
на нижеследующих условиях:

1. Мы, нижеподписавшиеся члены Общины обязуемся беречь переданное нам 
народное достояние и пользоваться исключительно соответственно его 
назначению, принимая на себя ответственность за ценность и сохранность 
врученного нам имущества, а также за обладание:

2. Двумя храмами и находящимися в них богослужебными предметами мы 
обязуемся пользоваться и предоставлять их в пользование всем нашим 
единоверцам исключительно д ія  удовлетворения религиозных потребностей.

3. Мы обязуемся принять все меры к тому, чтобы врученное нам имущество не 
было использовано для целей не соответствующих статьям 1-й и 2-й настоящего 
договора. В частности, на принятых нами в заведывание богослужебных 
помещениях, мы обязуемся не допустить:

А. Политических собраний враждебного Советской власти направления.
Б. Раздачи и продажи книг, брошюр, листков и посланий, направленных против 

Советской власти и ее представителей.
Г. Совершать набатных тревог д ія  созыва населения в целях возбуждения его 

против Советской власти, в виду чего мы обязуемся подчиняться всем 
распоряжениям местного Совета P .-К. депутатов, относительно распорядка 
пользования колокольней.

4. Мы обязуемся из своих средств производить оплату всех расходов по 
содержанию храмов и находящихся в них предметов, как-то: ремонту, отоплению, 
страхованию, хранению, по оплате долгов и местных обложений и т.п.

5. Мы обязуемся иметь у себя инвентарную опись всего богослужебного 
имущества, в которой должны быть записаны все вновь поступающие (путем 
пожертвования из других храмов и т.п .) — предметы религиозного культа, не 
представляющие частной собственности отдельных граждан.
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6. Мы обязуемся допустить безпрепятственно в небогослужебное время 
уполномоченных Советских рабочих-крестьянских депутатов к переодической 
проверке и осмотру имущества.

7. За пропажу или порчу переданных нам предметов мы несем материальную 
ответственность солидарно в пределах ущерба понесенного имуществом.

8. Мы обязуемся, в случае сдачи принятого нами имущества, возвратить его в 
том же самом виде, в каком оно было принято нами в пользование и хранение.

9. В кладбищенских храмах и на кладбищах мы обязуемся сопровождать своих 
единоверцев в случае желания заинтересованных лиц религиозными обрядами и 
в смысле торжественности — одинаково для всех граждан и плату, размер которой 
должен нами ежегод но быть объявляем во всеобщее сведение.

10. За непринятие всех зависящих от нас мер к выполнению вытекающих из 
сего договора, или прямое его наруш ение, мы подвергаемся уголовной 
ответственности по всей строгости революционных законов, причем договор этот 
Советом P .-К . Депутатов может быть расторгнут.

11. Б случае желания нашего прекратить действие договора, мы обязаны  
довести о том письменно до сведения Совета P .-К. Депутатов, причем в течении 
недели со дня подачи Совету P .-К . Депутатов такого заявления мы продолжаем 
оставаться обязанными этим договором и несем всю ответственность по его 
выполнению, а также обязуемся сдать в этот период времени принятые нами 
имущества.

12. Каждый из нас, подписавший договор, может выбыть из числа участников 
договора, подав о том письменное заявление Совету P .-К. Депутатов, это однако 
не избавляет выбывшее лицо от ответственности за весь ущерб нанесенный 
народному достоянию в период участия выбывшего в пользовании и в управлении 
имуществом до подачи Совету P .-К . Депутатов соответствующего заявления.

13. Никто из нас и мы не имеем права отказать кому-бы то ни было из граждан, 
принадлежащих к нашему исповеданию и не опороченному по суду, подписать 
позднее сего настоящий договор и принимать участие в управлении упомянутым 
в договоре имуществом на общих основаниях, со всеми его последствиями.

1. Священник Иоанн Иосифов Джозовский
2. Илария Емилиановна Симоненко*
3. Херувима Тимоф. Тесленко
4. Евпраксия Герасимова Логвиненкова
5. Мелитина Спиридоновна Радькова
6. Арсения Феодоровна Крапива
7. Агния Стефановна Голованенко
8. Евстратия Ивановна Никитюк
9. Серафима Емеляновна Верещакина
10. Павла Даниловна Костюченко
11. Зиновия Ивановна Гричакова
12. Ольга Михайловна Малышева
13. Иулиания Филиповна Сырова
14. Евдокия Константиновна Романкевич
15. Марина Никифоровна Зализска
16. Марфа Елесеевна Портянко
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17. Елена Василевна М аксименко
18. М ария Иулиановна Бочарова
19. Ирина Исаакиевна Кваскова
20. Антонина Ивановна Джозовская.

*

ДАЧО, ф.Р-190, оп.1, спр.49, арк.101-102 зв. Копія. 
* — в інших текстах “Симененко”.
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№26

1923року, липня 23.

ПЕРЕЛІК ЧАСТИНИ ІКОНОПИСНИХ ДРЕВНО Щ ІВ, Щ О П РИЙ НЯТІ 
ЧЕРКАСЬКИМ ОКРУЖ НИМ  КОМІТЕТОМ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК  

СТАРОВИНИ, МИСТЕЦТВА Й  П РИ РО ДИ  НА ОБЛІК І ЯКІ 
НАЛЕЖАЛИ КОЛИШ НЬОМ У БЕЗПОПІВСЬКОМ У  

СТАРООБРЯДНИЦЬКОМУ МОНАСТИРЮ .

СПИСОК
части иконописных древностей Черкасского быв. Старообрядческого 
безпоповского монастыря, взятых Комитетом на учет 23 Июля 1923 г.

I. Иконы на стенах клиросов с нижеследующими надписями:
1. Макарий Желтовоцкий.
2. Евфимий Суждольский.
3. Макарий Келяземский.
4. Кирилл Белозерский.
5. Варлаам Хутьшский.
6. Иоасаф царь Индийский, чюдотворец.
7. Варлаам Индийский.
8. Савватий Соловецкий.
...*  — И з П антеона северно-русских святых (кроме номеров 6 и 7 ), 

канонизованных на соборе 1551 года (стоГлавом).

II. Иконы в иконостасе и на стенах храма.
9. Саваоф в треугольнике из Гречковской церкви.
10. Иоанн Креститель. 11. Иоанн Богослов — примитивного письма — 

поморские переводы старых образцов.
12. “Неопалимая купина” писанная по другому письму с изображением с левой 

стороны во всю длину иконы вязных башенных ворот какого-то кремля 
или монастыря.

13. Успения местная. 14. Иоан Богослов (2-й экземпляр — примитивы слабой 
техники письма) — поморские.

15. Даниил Столпник. 16. Пророк Иоиль. 17. Харалампий — Старо- 
Московского письма, изображение необыкновенно длинных ворот, Иоиля 
в качестве аксесуара мечь.

18. Иоанн Злотоуст. 19. Илья Пророк. 20. Покров — иргизские образа, 
привезены Пахомовым из М осквы с Рогожского кладбища5447 до его 
реформы, переданы ему стар.[ицей] Евфимией, умершей за Балтой.

21. Икона Сергея в окладе о 2 4 -х  клеймах и текстом по бордюру.
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Интересны архитектурные мотивы на ризе, текст от руки по начертанию 
детали сюжетов в клеймах в бытовой обстановке.

22. Отечество. 23. Всевидящее Око — типичные символичные иконы старой 
Москвы.

24. Рождество Богородицы — многоличная с клеймами, с изображением  
Христофора с волчьей головой. ХУ1в. (фамильная икона старо
обрядческого рода Рижоковых).

25. Деисус. 26. Седмица — старомосковского письма.
27. Икона Ж ен М ироносиц — в три колера. Типы М осковских идеалов 

красоты: тяжеловесные тюремные еццелицы с отметкой сонных глаз (без 
лузга) и дебелостью в теле. “А наша царевна Ирина Михаловна, говорили 
Московские бояре датскому королевичу Вольдемару, бела и дебела есть, 
весит более пяти пудов весу и проч...” Икона важна, как показатель 
эстетических вкусов Московских людей. XVII век. Вывезена, вероятно, 
Московскими посадскими людьми в Сгародубье, оттуда в Гречковку около 
Смелы и затем Черкассы.

28. Царские врата с Горами и покрывалами на зданиях -  XIV в. -  работа 
греческих Зографов или же хорошая старая копия. Сюжет -  Благовещение 
и 4 евангелиста; всего 6 гнезд или клейм. Замечательны изображения 
креста византийского образца, палаты -  византийского стиля с 
отражением античной архитектуры, неправильность геометрических 
соотношений и чистота рисунка.

29. — 30. Иконостасные двери с изображ .[ением] архидиакона в царских 
одеждах с бармами XVII век.

Председатель Черкасск. Окружного Комитета 
Охраны Памятник. Стар., искусства и природы

(А. Александров).

С подлинным верно:

*

ДАЧО, ф.Р-131, оп.1, спр.25, арк.3-3 зв. Копія. 
* -  незроз. (Ю.М.).
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№27

ПЕРЕЛІК РЕЧЕЙ ІЗ БЕЗПОПІВСЬКОГО СТАРООБРЯДНИЦЬКОГО  
МОНАСТИРЯ, ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ В ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖ НИЙ

МУЗЕЙ.

1923року, після липня місяця.

ОПИСЬ
предметам старины, передаваемым в Черкасский Окружной М узей из 

Черкасского старообрядческого безпоповского монастыря.

И К О Н Ы :
1. Три ипостаси.
2. Воскрешение Лазаря.
3. Коруна -  Вход в Иерусалим.
4. Коруна (о двух половинах) Благовещение.
5. Преображение Господне.
6. Апостола.
7. Мученник Харлампий.
8 .7  Апостолов.
9 .- 10. Архангелов Михаила и Гавриила (на досках неправильной формы).
11. Усекновение Главы Иоанна Крестителя.
12. Георгия Победоносца.
13. Всех Скорбящих Радости.
14. Страсти Господни.
15. Жития мученника Харлампия.
16. Николай Мирликийский.
17. Житие святого Николая.
18. Симона апостола.
19. Премудрости Слова Божьего.
20. Господа Вседержителя.
21. “Неопалимая купина”.
22. Иоанна Крестителя.
23. Распятия.
24. Воскресения Христова.
25. Иоанна Крестителя.
26. Богоматери (семейная).
27. Кирика и Улиты.
28. Три ипостаси.
29. Соборная (Св. св. Флора и Екатерины).
30. Три ипостаси (малая).
31. Собор священный, или страшный суд.
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32. Деревянный большой складень.
33. Кацея (метал, кадильница с деревян. ручкой).
34. Деревянный малый подсвечник.
35. Круглая большая печать для просфор.
36. Деревянный крест с изображениями на обоих сторонах.
37 . - 38. Серединки от складня медного (литого).
39. Большой 4-х  створчатый складень медный, литой со след, эмали.
40. Большой крест, медный (литой) со следами эмали.
41 . - 42. Средних медных литых крестов (два).
43. Малый крест попорченный медный (литой).
44 . - 45. Два средних медных литых складня.
46. Один малый складень, медный (литой).
47. Одна большая медная икона-крест (распятие).
48. Рукописный ирмологий XVIII века.
49. Рукописная книга поучений Григория Богослова XVII в.
50. Синодик монастырский.
51. Кириллова книга.
52. Книга Никона Черной Горы, 1795 г. — Почаевской печати.
53. Соборник, Львовской печати.
54. Евангелие Московской печати.

Председатель Комиссии 
Председатель Черк. Окр. 
Комитета охраны памятников 
старины, искусства и природы 
Члены Комиссии:

Зав. Черк. музеем 
представитель общины

А. Чубинский.

А. Александров.

Дм. Бочков 5457 
Демидов.

P .S . Все означенные веши и предметы записаны по хронологам, каталогу Музея 
под №  1057. Зав. М узеем Дмитрий Бочков.

*

ДАЧО, ф.Р-131, оп.1, спр.25, арк.1-2 зв. Оригінал.
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№28

ПРО ПЕРЕСЕЛЕННЯ ЧЕРН И Ц Ь ЛІКВІДОВАНОГО ЧИГИРИНСЬКОГО  
ТРОЇЦЬКОГО Ж ІНОЧОГО МОНАСТИРЯ.

1923року, жовтня 16.

Сов. — секретно.

№2 2
16/Х-23 г.

Председателю Комиссии по ликвидации Чигиринского 
женского монастыря т. АЛЕКСЕЕВУ.

(Лично).

Вопрос о ликвидации Чигиринского монастыря Губликвидкомом под твержден. 
Если там и возникает вопрос, то только о немощных старушках-монашках, а  
поэтому решение этого будет влиять на дальнейшую успешность хода ликвидации 
без обострения и задержки5467. Молодым монашкам предложить категорически 
оставить пределы монасты ря, упомянув о возможности переселения в 
Лебединский женский монастырь, передав в случае упорства дело в суд. 
Немощных ж е старушек, если не найдете возможным своими средствами 
перевести в Лебединский монастырь, поместить временно в отдельном корпусе, 
обеспечив их за счет продовольствия молоды х монаш ек. Такая мера 
рекомендуется, как крайняя. Ж елательно чтобы Вы и немощных монашек 
переселили в Лебединский монастырь.

Зав. Отд. Управления Окрисполкома (Иванов)М7/  
Секретарь (Свитнев) ̂

*

ДАЧО, ф.Р-375, оп.1, спр.73, арк.26. Засвідчена копія.
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№29

ВИТЯГ З ОПЕРАТИВНО-Ш ФОРМ АЦІЙНОГО ЗВЕДЕННЯ  
УПРАВЛІННЯ М ІЛІЦІЇ І РОЗШ УКУ ЧЕРКАСЬКОГО ОКРУГУ ПРО  

БАНДИТСЬКИЙ НАПАД НА М ОТРОНИНСЬКИЙ МОНАСТИР І 
ПОГРАБУВАННЯ ЧЕРНИЦЬ.

1923року, грудня 15.

СОВ. СЕКРЕТНО 

ПОЧТО -  ТЕЛЕГРАММА №  1254.

К иев: Н ачгубм илиции и Р о зы ск а , копия: П р едок р и сп ол к ом а, 
Начокротделения ГП У, Н ач. О ДТО ГП У , Окрпрокурору, Окрвоенкому, 
Н ачокрм илиции и Р озы ск а Ш ев ч ен к ов ск ой , Е л и сав ет гр адск ой , 
Александрийской, Кременчугской и Золотонош ской, всем Начраймилиции 
Черкасского Округа.

ОПЕРАТИВНО-ИНФОРМ АЦИОННАЯ СВОДКА
Управление Милиции и Розыска Черкасского Округа Киевской губернии

№ 1
О движении бандитизма за период с 8-го по 15-е декабря 1923 г.

(карта 10 верст в д  юйме)
Составлена в 12 часов 15-го декабря 1923 года. г. Черкассы.
(...)
М ЕДВЕДОВСКИЙ РАЙОН

П о сообщ ению Начраймилиции М едведовского 
р-на в ночь на 12-е декабря в 22 часа неизвестными 
грабителями в числе 5-ти человек, вооруженными 
револьверами, произведен налет на общ ежитие 
Матроненского женского монастыря (местность не 
указана) 549/, при чем бандитами ранена Монахиня 
М АНЕХФА550/, избит сторож  ТРИ КУ ДЬКО , а 
также оірабленьї монахини и послужники, у которых 
забраны  разны е вещи (сум ма не вы яснена). 
Ограбление продолжалось с 22 часов ночи, после 
чего бандиты скрылись неизвестным направлением: 
Бандиты были одеты в крестьянские свиты и (с) 
повязками на глазах. М еры к поимке бандитов 
приняты М илицией М едведовского района и 
Окррозыском. Дознание ведется.
В остальных районах: СПОКОЙНО.

178



Сводка отправлена 17 Декабря 1923 г.

НАЧОКРМ Ш Ш ЦИИ ЧЕРКАССКОЙ (Соколенко)551/
Начканц (Безрукавный)
Делопроизводитель (пщпис)

*

ДАЧО, ф.Р-184, оп.1, спр.40, арк.133-133 зв. Засвідчена копія.

Троїцька церква Мотронинського монастиря. Поч. 1990-х рр. 
Фото Сергія Корепанова.

179



1923року, грудня 28.

ОБІЖ НИК ДДМ ІНВІДДІЛУ КИЇВСЬКОГО ГУБВИКОНКОМУ до 
ЧЕРКАСЬКОГО ОКРАДМІНВЩ ДІЛУ П РО  ЗАКРИТТЯ МОНАСТИРІВ І 

ВИСЕЛЕННЯ МОНАХІВ Н АТЕРЕН І ОКРУГУ.

У.С.Р.Р.
Н .К.В.С.
КИЇВСЬКИЙ ГУБЕРШ ЯЛЬНИЙ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РАД
Робітничих, Селянських та 
Червоноармійських Депутатів.
ВІДДІЛ КЕРУВАННЯ 
28/Х ІІ-1923 року 
Ч .9 6 /с  
м. Київ.

Практика закрытия монастырей показал а,что населявшие их монахи, 
оставшись без всяких средств к жизни и ни к чему не способные, разбрелись по 
селам Киевщины с проповедью своего вероучения. Фабрикуя обновление икон, 
распуская разные суеверные слухи, монашествующие зачастую вели и прямую 
контр-революционную агитацию, вызывая тем возбуждение среди населения, 
увеличивая число приверженцев религиозных группировок, в виду чего, 
сообразуясь с политическим настроением населения, ГУБЛИ КВИ ДКО М  
предлагает Вам временно воздержаться от закрытия монастырей и выселения из 
них монахов, одновременно обратить внимание на прикрепление бродячих 
монашеских элементов к существующим монастырям и привлечения их в члены 
артели, образуемых в закрытых монастырях.

Проводя однако линию постепенного занятия монастырей незаметным для 
указанных элементов образом, путем всевозможного уплотнения, -  такого же 
направления держаться и в вопросе о закрытии храмов (не домовых, под лежащих 
безусловному закрытию) по ходатайству рабочих организаций. Храмы, имеющие 
историко-художественное значение по соглашению с соответствующими 
органами передавать д ля временного пользования религиозным общинам, особо 
оговорив пункт договора о производстве ремонта и проч., согласно обязательному 
постановлению ГУБИСПОЛКОМА № 189...(Вестник ГИК №  71).

Поставить и известность организациям, получившим в аренду бывшие 
монастыри, о недопустимости терроризации и выселения монашествующих из

ЦИРКУЛЯРНО № 220

ВСЕМ  АДМ ИНОТДЕЛАМ  по 
ЛИКВИДКОМУ.
Копии: Губкоммунотделу, 
Губсобезу, Губнаробразу, Райкому 
Металлистов и Губмилиции.
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бывших монастырей, что способствует возбуждению масс и возникновению  
нежелательных эксцесов.

О получении указанного циркуляра и принятых мерах сообщ ить в 
ГУБЛИКВИДКОМ.

ПРЕДГУБЛИКВИДКОМ А и 
ЗАВ. АДМ ИНИСТРАТИВНЫ М  
ОТДЕЛОМ ГУБИСПОЛКОМА (ЯДРОВ)
СЕКРЕТАРЬ (МАЛЯРОВА)

С подл, верно (щдпис).

*

ДАЧО, ф.Р-375, оп.1, спр.65, арк.154. Засвідчена копія.
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№31

ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ ЧЕРКАСЬКОЇ ОКРУЖНОЇ 
ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМ ІСІЇ Щ ОДО ВИ РІШ ЕН Н Я ПИТАНЬ ПРО  

ФУНКЦІОНУВАННЯ МОНАСТИРІВ І МОНАСТИРСЬКИХ 
РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД Н АТЕРЕШ  ЧЕРКАСЬКОГО ОКРУГУ.

1924року, січня 7 — вересня 20.

ПРОТОКОЛ № 3 1  
от 28/ТТ-1924 г.

1 .Вы писку из протокола № 2  
заседания комиссии по обследованию 
сел-хоз. коллективов Черкасского 
округа, Пункт 3 о закрытии церкви, 
задер ж и ваю щ ей  колл ек ти вн ое  
развитие сельхоз. артели “Труд”552/.

ПОСТАНОВИЛИ:
О к руж н ая Л и к в и дац и он н ая  

комиссия свое протокольное поста
новление от 4-го мая 1923 г. за №  8, о 
закрытии П окровского ж енскога  
старообрядческого монастыря553/ и 
двух церквей, находящ ихся при 
монастыре, ПОДТВЕРЖ ДАЕТ, так 
как таковые, находясь на территории 
занимаемой сельхоз артелью “Труд”, 
тормозят ее коллективное развитие.

(...)

ПРОТОКОЛ № 3 2  
от 22/П І - 1924 г.

СЛУШАЛИ:
1 .Х одатай ство с -х  коммуны  

“Ленингай” о передаче имущества 
М е д в е д о в с к о - Н и к о л а ев ск о го  
монастыря выш еуказанной ком
муне554/.

ПОСТАНОВИЛИ:
Считая организацию сельско-хоз. 

ком м уны  “Л ен и н га й ” край не  
полезной и необходимой для развитая 
сельского хозяйства, Окрликвидком 
находит необходимым передать часть 
построек, а также весь имеющийся 
сел ь ск о -х о з. инвентарь М едве- 
довско-Николаевского монастыря в 
пользование коммуны “Ленингай”. 
П ередачу имущества и инвентаря 
поручить к ом и сси и  в со ст а в е

182



представителя от РВК , Земуправ- 
ления, Члена коммуны “Ленингай”, 
акт передачи представивь в О кр- 
ликвидком. П еред Губликвидкомом 
возбудить ходатайство об утверж
дении постановления О кружной  
Ликвидационной комиссии.

ПРОТОКОЛ №  34

СЛУШАЛИ:
1 .0  закрытии и ликвидации Успе

нской церкви при Виноградовском  
монастыре и передачи имущества в 
ОНО.

ПОСТАНОВИЛИ:
Ввиду того, что с июня м -ца  

1923 г. ни одна община не из’явила 
желания взять в пользование церковь 
и имущ ество У спенской церкви 
быв. Виноградовского монастыря, а 
живущие на территории монастыря 10 
монахов, не являются правомочными 
на заключение договора на пользо
вание церковью и ее имущ еством, 
ввиду их малочисленности, Комиссия 
постановила церковь закры ть, а 
здание таковой передать Балакле- 
евскому лесничеству. Для передачи 
имущества предложить Смелянскому 
РИ К  выделить комиссию в составе 
представителей от Районного Испол
нительного Комитета, КНС и Бала- 
клеевского Лесничества; Комиссии 
приступить к работе немедленно, при 
чем все акты о приеме и передачи 
имущества с описями и другими 
материалами представить в О кр- 
ликвидком, — д ля передачи пред метов 
не имеющих культового значения в 
О Н О  с целью  и сп ол ь зов ан и я  
последних для нужд детдомов, все ж е 
остальное богослужебное имущество 
переслать в Окрликвидком.

2. Ходатайство Будо-Орловецкой 
организации КНС Н осачевского  
района о передаче деревянной церкви
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быв. Виноградовского монастыря среди населения, Окружная Ликви
дна постройки трудшколы. дационная комиссия, принимая во

внимание, что церковь быв. Вино
градовского монастыря не представ
ляет никакой исторической ценности, 
а также ввиду того, что население 
с. Будо-Орловецкая не в состоянии 
построить на свои средства школы, 
П О С Т А Н О В И Л А  ходатай ств о  
организации КНС удовлетворить и 
разрешить Носачевскому Райиспол
кому снести деревянную церковь 
быв. Виноградовского монастыря с 
целью употребления материалов дня 
постройки трудшколы. РИ К  соста
вить соответствующий акт о сносе 
означенной церкви и таковой предста
вить в Окружную Ликвидационную 
комиссию.

(...)

ПРОТОКОЛ № 35  
от21/У  - 1924 г.

ПОСТАНОВИЛИ: 
П одтвер ди ть  п остан овл ен и е  

заседания Ликвид. комиссии от 21-го 
авіуста 1923 г. (прот. № 17).

В виду состоявш ейся передачи 
колоколов ликвидированного Вино
градовского монастыря “Обществу 
друзей воздухофлота”, в ходатайстве 
общины при Николаевской церкви 
с. Дубиевки отказать.

П ротив п редоставл ен и я под  
канцелярию помещения для инва
лидов сельск.-хоз. артели, Окружная 
Ликвидац. комисия ничего не имеет. 
Окончательное разрешение вопроса 
предоставить Медведовскому РИК.

4. Заявление инициагавной группы 
славянистов быв. Рожд.-Богородичн. 
прихода о предоставлении им правого 
придела в автокефальной Рождество- 
Богородичной церкви или ж е здания 
Казанской церкви закрытого быв. 
Онуфриевского монастыря555/.

5. Ходатайство Дубиевской общи
ны Белозерского района о передаче 
им на хранение колоколов, находя
щихся в быв. Виноградовском мо
настыре.

6. Ходатайство Инспектуры Соза- 
беза об отауске од ного помещения под 
канцелярию в быв. М атреневском  
монастыре для сельскохозяйственной 
артели инвалидов.

(...)
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ПРОТОКОЛ № 3 6

СЛУХАЛИ:
1. Клопотання Округового інва

лідного об’єднання про представлення 
одного помешкання в 12 кімнат в 
бувш. Матренівському монастирі для 
сільськогосподарчої артілі інвалідів.

(...)

ПОСТАНОВИЛИ:
Округова Ліквідаційна Комісія 

згоджується на представлення одного 
помешкання в бувш. Матренівськім 
монастирі для потреб с /г  артілі 
інвалідів, коли таке мається вільне в 
монастирі. О статочно вирішення 
цього питання представити на розгляд 
Медведівського Райвиконкому.

ПРОТОКОЛ № 37

СЛУХАЛИ:
(...)
4. Ходатаювання Носачівського 

РВК про видачу дозвілу Окрліквід- 
комом на знос другої церкви був. Ви- 
ноградівськім монастирі, з одної 
дерев’яної церкви для будівлі школи 
бракує.

5. Відношення Смілянського Рай
виконкому про те, що згідно прото
кольної постанови Окрліквідкому все 
майно закритої Успенської церкви 
був. Виноградівського монастиря 
мусить бути ліквідовано, а частина 
його відправлена до Окрліквідкому. 
Але через те, що коштів в Райвикон
комі немає, до ліквідування в сучасний 
мент присіупити немає можливості. 

(...)

ПОСТАНОВИЛИ:

Приймаючи до уваги, що від комісії 
охорони пам’ятників мистецтва й 
старовини поступила заява, що церква 
був. Виноградівського монастиря уявляє 
історичну вартість, декілька разів 
руйнувалась татарами і була поновлена 
Богданом Хмельницьким, запропо
нувати Носачівському Райвиконкому 
втриматись від разборки дерев’яної 
церкви Виноградівського монастиря, 
згідно дозвілу Окрліквід кома від 6 травня 
за ч. 11098. Комітету охорони пам’ят
ників мистецтва й старовини запропо
нувати прийняття церкви бувш. Вино
градівського монастиря до обліку.

З огляду на те, що передача дзвонів 
з У спенської церкви був. В ино
градівського монастиря на користь 
п овітрян ої ф льоти м ає велике  
державне значіння, роспочати хода
таювання перед П резидією  О кр- 
виконкому про відпуск коштів для 
доставки в м. Черкаси дзвонів та 
майна з зачиненої Успенської церкви 
був. Виноградівського монастиря.
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ПРОТОКОЛ № 3 9  
отЗТ /У *-1924 г.

СЛУШАЛИ:
1. Заявление Председателя Коми

тета охраны памятников старины и 
искусства т. Александрова о произ
веденном им обследовании церквей 
быв. Виноградовского монастыря, 
вынесенном комитетом постанов
лении о принятии на учет и охрану 
Успенской церкви Виноградовского 
монастыря, а также старой деревян
ной Николаевской церкви при том же 
монастыре.

(...)

ПОСТАНОВИЛИ:
Для выработки плана передачи 

церквей быв. Виноградовского монас
ты ря, а такж е части имущества 
монастыря под охрану Комитета 
пригласить на очередное заседание 
Комиссии П редседателя комитета 
Окркописа т. Александрова.

ПРОТОКОЛ № 40 
от 2Т/У П Ї-1 9 2 4  г.

СЛУШАЛИ:
(...)
5. Выписка из протокола заседания 

Президиума Чигиринского РИ К  с 
просьбой разрешить продать имуще
ство некультового значения, нахо
дящегося в церквах закрытого Чиги
ринского монастыря и обратить вы
ручку от продажи таковых пред метов 
на нужды указания местного бюдже
та. О тносительно ж е культового 
имущества, находящегося в церквах 
Чигиринского монастыря, РИК про
сит дать соответствующие указания.

6. О церквах закрытого Чиги
ринского монастыря.

а) Заявление уполномоченного 
инициативной группы славян- 
эк зархи стов , адресованное 
Окрисполкому с просьбой пред
ложить Ликвидному на осно
вании протокольного постанов
ления комиссии от 21-го августа

ПОСТАНОВИЛИ:

В се им ущ ество некультового 
значения передать для нужд детской 
колонии имени Гринько. Д  ія перед ачи 
культового имущества детколонии 
выделить комиссию и представителей 
от РИК, ОНО и детской колонии. По 
поводу передачи составить акт, 
каковой прислать в Окрликвидком. 
Ч то ж е касается имущества куль
тового значения, то таковое передать 
по акту одной из православных 
религиозных общин м. Чигирина, 
из’явивших желание взять таковое на 
хранение.

Троицкая церковь быв. Чигирин
ского монастыря находится в середи
не детколонии и расположена в 25-и  
шагах от общежитий и мастерских 
колонии, ввиду чего предоставление 
Троицкой церкви в пользование 
религиозной общине нарушило бы 
нормальную жизнь колонии. Кроме 
того, инициативную группу монашек
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1923 г. № 17, заключить д о 
говор с общиной и передать в 
пользование Троицкую церковь 
закрытого Чигиринского мо
настыря.

7 . В ы писка и з п р от ок ол а  
заседания Чигиринского РИ К  с 
просьбой Окрисполком(у) передать 
две церкви Чигиринского монастыря 
детской колонии им. Гринько для 
устройства столовой и аудитории д ля 
детей.

Р аз’яснение Заведыв. Чигирин
ской детской колонии им. Гринько, в 
котором обрисовывается располо
жение церквей Чигиринского монас
тыря: церкви находятся в середине 
колонии и выделение их с отдельным 
ходом технически невозможно, так 
как в таком случае пришлось бы 
разрушить ряд построек, где сейчас 
расположены технические мастер
ские колонии. Церкви, находясь в 
середине колонии, отстоят от общ е- 
житий и мастерских в 25 шагах, таким 
образом в случае сущ ествования 
религиозной общины молящ иеся 
заполнили бы весь двор и нарушили 
нормальную жизнь колонии.

С политической точки зрения 
инициативная группа — это подстав
ные лица, фактически ж е хода
тайствуют монаш ки, живущ ие в 
м. Чигирине. Вообщ е, с психологи
ческой точки зрения, существование 
церквей внутри колонии заставило бы 
детей интересоваться службой и не 
обошлось бы без того, чтобы дети не 
пошли в церковь, что, конечно, вредно 
отражалось бы на их воспитании.

закрытого Чигиринского монастыря, 
ходатайствующих о предоставлении 
им Троицкой церкви в пользование, 
Окрликвидком считает правомочной. 
Верующие ж е, желающие молиться в 
Троицкой церкви монастыря, могут 
удовлетворять свои религиозны е 
потребности в ...х * *  славянских 
церквах м. Чигирина.

И сходя из соображ ения, что 
сущ ествование церквей внутри  
колонии, а тем более предоставление 
последних в пользование какой-либо 
общине нарушило бы нормальную  
жизнь детколонии и вредно отрази
лось на воспитании детей, — Комис
сия постановила ввиду роста колонии 
и нуждаемости ее в постройках для 
устройства столовой и аудитории, 
передать обе церкви детколонии для 
этой цели. Имущество ж е, находя
щ ееся в церквах, распределить  
согласно указаний, данных в п.5 сего 
протокола.

П еред Губликвидкомом возоб
новить ходатайство об утверждении 
постановления комиссии.
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Председатель комиссии 
Члены:

Секретарь

С подлинным верно: Секретарь Окрликвидкома

*

ДАЧО, ф.Р-375, оп.1, спр.73, арк.109-121 зв. Копії. 
* — так в тексті.
** — незрозуміло; очевидно, “в других”.

(Вольфсон)556/ 
(Бурашников) 
(Петровский) 
(Вонсович)55ба/
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Миколаївська церква Лебединського Миколаївського жіночого монастиря.
Фото Л.Г. Гончара. р.
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Проект дзвіниціЛебединського Миколаївського монастиря. Поч. XIXcm.

Дзвіниця Лебединського Миколаївського монастиря. Поч. X IX cm. 
Фото Л.Г. Гончара.
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1924року, січня ЗО.

ТЕЛЕГРАМА НАЧАЛЬНИКА ЧЕРКАСЬКОГО ОКРВЩ ДШ УДПУ  
ЛЕНСЬКОГО ДО  ГУБВІДДІЛУДПУ ПРО РО ЗБІЙ НИ Й  НАПАД НА 

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОНАСТИР І ПОГРАБУВАННЯ
М ОНАШ ОК

ПОШ ТОВА ТЕЛЕГРАМА
Київ, Губвщщл ДН У , Уповноваженому по б /б  КРВ, зразки: ст. Бобринська та 

ст. Знам’янка Начальникам О ДТВДГП У , Біла Церква, Бердичів, Корсунь, 
Єлисавет та Олександрія — Начальникам Окрвідцілів ДГГУ, Черкаси: голові 
Окрвійськнаради, Нач. Окручастку, Нач.Окрміліції, Окрпаркому, Ч О П .

Трьохдневний Оперзвіт по б /б  Черкаського Окрвідцілу Д П У  за час з 28-го по 
30-е Січня 1924 р.

(мала 10 верст в дюймові)

ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУГ П о сігізнівшимся відомостям Уч. Уповноваженого
3-го участку невідомі злочинці в кількості 6 чоловік, 
озброєні куцопалами, в ніч проти 24 цього Січня зробили 
наскок на Лебединський монастирь (що 18 верст на 
північ від Златополя). Ограбувавши де-кілька манашок, 
а також од ну поранив, злочинці невідомо куд и сховались. 
Уч. Уповноваженим 3-го участку по цьому ведеться 

ГОРЛОВА БАНДА агентурна розробка, наслідками якої виявлені всі горлові
бацдіти, зробивші наскок на Лебединський манастир — 
громадяне с. Лебедина, і в недалекім часі ця Лебединська 
горлова банда має бути нами ліквідована557/.

В других районах Округа спокійно.

Ч . 326 30 /1 -24  р.

Нач. Окр. Від. Д П У  (Ленський) 558/
Уповноважений Активгрупи (Симонів)

М ІСЦЕ ПЕЧАТІ
З оригіналом згідно. Ст. Діловод ЧОВДІГУ Носенко (підпис).

*
ДАЧО, ф .Р-184, оп.1, спр.34, арк.34. Засвідчена копія.
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№33

1924року, квітня 7.

П РО  ПЕРЕДАЧУ ЧАСТИНИ БУДИНКІВ МЕДВЕДШ СЬКОГО  
МИКОЛАЇВСЬКОГО МОНАСТИРЯ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКІЙ

КОМУНІ “ЛЕНІНГАЙ”.

ТАЄМНО.

У.С.Р.Р.
Народ. Комісаріат Внутр. Справ. 
Черкаський Окружний 
Виконавчий Комітет. 
АДМ ППСГРАЩ ЙНИЙ ВІДДІЛ
П ІД В ІД Д ІЛ  Ліквщком.
Квітня 7 дня 1924 р.
№ 4 0 т .
м. Черкаси, на Київщині.

Голові Медведівського Райвиконкому.
Окружна Ліквідаційна Комісія, розглянув на засіданні від 22 березня 1924 р. 

питання про передачу ч асти х буд инків Медведівсько-Миколаївського монастиря 
сільсько-господарчій комуні “Ленінгай”, ухвалила цілком ішли на зустріч комуні, 
і роспочати ходатаювання перед Губліквідкомом про затвердження постанови 
Комісії, що до передачі ч а сти х  будинків монастиря виникнгій організації.

Позаяк насувається пора, коли мусить роспочатись посівна кампанія, а взагалі 
сільсько-господарчі р о б о т , для комуни “Ленінгай” дуже необхідно своєчасно 
залишити за собою де-які буд инки монастиря. Окрліквідком з свого боку знаходячі 
можливим залишити комуні необхідні вільні будинки монастиря, одначе не 
торкаючись ліквідування самої організації монастиря, котра може бути зроблена 
тільки з дозвілу центра.

Щ о до виключення всього інвентаря, мавшогося в монастирі, і передачі його 
комуні, то до вирішення цього питання в Губліквідкомі Комісія не знаходить 
можливим.

Н алежить звернути увагу, що при передачі де-яких будинків монастиря 
комуні, не треба дуже налягати на монастирську організацію, а постаратись 
вирішити це питання шляхом згоди, позаяк передача будинків ще не вирішена в 
Губліквідкомі.

З  часом Ліквідаційна Комісія роспочне ходатаювання перед центром про те, 
щоб Медведівсько-Миколаївський монастирь був цілком ліквідован.
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П о виконанні передачі таких будинків М едведівсько-М иколаївського 
монастиря комуні, Окрліквідком пропонує Вам скласти акт і надіслати до  
Окрліквідкомісії.

Голова Окрліквщкому Світнєв.
Секретар Вонсович.

*

ДАЧО, ф.Р-375, оп.1, спр.73, арк.64. Засвідчена копія.
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№34

1924року, травня 28.

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРШ  М ОТРОНИНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ 
ГРОМАДИ ПРО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ПРАВОСЛАВНОМУ 

ЄПИСКОПУ ФІЛАРЕТУ.

Копия.
ПРОТОКОЛ № 1-й

Общаго собрания членов Мотронинской религиозной 
православно-христианской общины при с.М ельниках 
Медведовскаго Района Черкасскаго округа Киевской іуб., 
состоявшагося 28-го мая с /г  за № 2719-м, в присутствии 
представителя от Мельничанскаго сельсовета гр. Ники
фора Романчи.

Присутствовало 82 лица.
Председательница собрания гр. Елена Пав. Богатова.
Секретарь Антонина Парфенова.

Слушали: Доклад председателя собрания о подчинении Епископу.
Постановили: Мотронинская православная община, пребывая верной единой

Вселенской Святой Соборной Апостольской церкви, желает и 
далее оставаться в единении со В селенской древле- 
православной церковью, а потому считает своим духовным 
руководителем только православнаго, каноническая) Епископа, 
каковым в Черкасском округе является Преосвященный 
Епископ Филарет, Настоятель Успенской церкви м. Смелой559/. 
От него община и желает состоять в канонической зависимости. 
Резолюция принимается единогласно.
Подлинник подписали: П редседательница собрания Елена 
П ав. Богатова, Секретарь Антонина П арфенова, П редста
витель от Мельничанскаго сельсовета Никифор Романча.

С подлинным верно: Председательница церковная)
совета Мотронинской общины Варвара Брайко 
Секретарь Е.Слись5б0/.

*

ДАЧО, ф.Р - 83, оп.1, спр.1, арк. 227-227 зв. Засвідчена копія.
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1924року, серпня 3.

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРШ  РЕШ П ЙН ОЇ ГРОМАДИ П РИ  
МЕДВІЩ ІВСЬКОМУ МИКОЛАЇВСЬКОМУ МОНАСТИРІ ПРО ВИ БО РИ

ДУХОВНОГО КЕРІВНИКА.

Общаго собрания православной христианской общины 
при М едведовском Николаевском монастыре М едве- 
довскаго Района Черкасскаго округа Киевской іубернии, 
в присутствии одного представителя от М едведовской 
сельрады т. И . Буряка, состоявшагося 3-го Августа сего 
1924 года с разрешения Медведовскаго Райисполкома от 
1-го Августа с /г  за №  4061-м.

под чинялась в своих духовных нуждах.
Постановили: Избрать своим духовным руководителем Преосвященнейшаго

Филарета, епископа Смелянскаго, как ненарушимаго хранителя 
догматов и канонов Апостольской православной христианской 
Церкви, коему обнщна и должна под чиняться в своих духовных 
потребностях, так как обнщна зарегестрирована в 1923 году в 
Черкасском окрликвидкоме о подчинении православному 
епископату.

Копия.
ПРОТОКОЛ № 3-й

Присутствовало 67 человек. 
Председатель М . Сабадаш
Секретарь М . Руденко

Слушали: Вопрос об избрании духовнаго руководителя, коему бы община

Председатель общины 
Секретарь

М . Сабадаш 
М . Руденко

Представитель от 
Медведовской сельрады 

С подлинным верно: Председатель общины
Секретарь

И . Буряк.
М . Сабадаш 
М их. Руденко

ДАЧО, ф.Р-83, оп.1, спр.1, арк.225. Засвідчена копія.



№36

1924року, вересня ЗО.

ОБІЖ НИК НКВС УСРРДО  ВСІХ ГУБЕРНСЬКИХ ДДМ Ш ІСІТАШ ВІІИ Х  
ВІДДІЛІВ З ВКАЗІВКОЮ НАДАТИ ВИСНОВКИ СТОСОВНО 

МОЖЛИВОСТІ НАДІЛЕННЯ ЗЕМЛЕЮ  ЧЕРНЕЧОГО ЕЛЕМЕНТУ 
І ПРОПОЗИЦІЇ У  ЯКИЙ СПОСІБ Ц Е МАЄ БУЛИ ЗРОБЛЕНО.

По имеющимся с мест сведениям некоторые группы монашества, в частности, 
принадлежащие к трудовому монастырскому элементу — послушники проявляют 
тенденцию к снятию монашеского звания и получению земли для занятия 
сельским хозяйством.

Имея в виду мероприятия, направленные к обезвреживанию бродячего 
монашеского елемента, НКВД предлагает Вам в срочном порядке произвести 
учет монашествующих лиц с целью выявления тенденций различных групп их.

Кроме того, Н КВД предлагает Вам представить свои соображения о 
целесообразности удовлетворения ходатайств со стороны монаш ества, 
стремящегося к отказу от своего звания, наделения его землею, указав при этом, 
каким образом по Вашему мнению, следует провести такое направление, путем 
ли индивидуального прикрепления к земле или образования трудовых сельско
хозяйственных артелей, хозяйств и проч.

Для полноты сведений, Вам необходимо учесть опыт существующих сельско
хозяйственных артелей из монашеского элемента, представив точные указания 
(если в В /губ. такие артели имею тся), на сколько нормальный сельско
хозяйственный труд отвлек их от религиозной пропаганды среди крестьянства и 
приблизил их к трудовому населению.

КОПИЯ
Ш ТАМП 
Наркомвнудела 
от 30 сент. 24 г.

Т. С. — 9 экз.

за№ 4234/с
СЕКРЕТНО 
ЦИРКУЛЯР № 55

Замнаркомвнудел 
Начадминотдела НКВД  
Зав. Отд. по отделению 
церкви от государства

ЯКИМОВИЧ
НЕВСКИЙ

ГОЛЬБЕРТ
(пщпис)Верно: секретарь

*

ДАЧО, ф.Р-1734, оп.2, спр.ЗЗ б, арк.127,128. Засвідчена копія.
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№37

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ІГУМЕНА МВДВЩЦВСЬКОГО 
МИКОЛАЇВСЬКОГО МОНАСТИРЯ АРХІМАНДРИТА ТЕРЕНТІЯ.

1924року, жовтня 6.

(Заполнившие эту карточку ложными сведениями отвечают перед
Судом Республики).

Священнослужителя М едведо-Николаевской религиозной обшины Члена 
М едведо-Н иколаевской религиоз. обшины (точно указать наименование 
церковно-приходской, монастырской, или другой религиозной или сектанской 
общины).

Фамилия Корупятник. имя Трофим, отчество Феодорович5<1/
Имя Терентий (в монашестве или посвящении)
I. Год рождения 1877 г. 2.М есто прописки м. Медведовка Черкаси, окр.
3. М есто рождения (откуда происходит) с. Красноселье, Александрийск.

у. Херсон, г.
4. Национальность и родной язык Украинец, язык Украинский
5. Сословие и профессия до вступления в духовное звание Крестьянин. 

Земледелие
5а. Сословие и профессия родителей, их имущественное положение, а равно 

источник существования каждого члена семьи Крестьяне. Хлебопашцы. 
Бедняки

6. Образование (точно указать название учебных заведений, курс которых 
окончил или в которых учился) Доматняго образования — самообуч.

7. Принадлежал ли к политической партии (указать к какой именно и 
пройденный стаж) нет

8. Н ет ли среди родственников осужденны х при Советской власти: 
когда, где, за что, мера наказания нет

9. Религиозное верование (культ, направление, секта) П равославный
10. Какие обязанности выполняет в общине в настоящий момент (указать 

иерархическую степень, духовный сан, монашеский чин) Архимандрит
II. Время и место духовных посвящений (кем именно и где рукоположен) во 

Иеродиак. 22 сент. 1912 г. еп. Димитрием, во Иеромонах. 26 окт. 1914 г. 
митр. Флавианом в Киеве, возведен во Игумена 20 янв.1922 г. еп. Нико
лаем в Черкассах, во Архимандрита 17 ноября 1923 г. еп. Георгием в 
Тараше5б2/.

12. Когда и где служил со времени первого посвящения (указать дома 
религиозных культов, церкви, костелы, кирхи, мечети, синагоги и проч.) 
в Медведо-Николаевск. монаст.
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Какие выполнял обязанности в
а) городских нет
б) сельских нет
в) военных или учрежденских нет
г) домовых нет
д) монастырских Выполнял свяшенническия обязанности, с 1919 г. в 
должности настоятеля монастыря

Религиозных Общинах и сектах —
е) занимался ли миссионерской деятельностью (где, когда и кем 
назначен) нет

13. На каком языке совершаете богослужение Н а славянском
14. Н а каком языке следует совершать богослужение Ж елательно на 

славянском
15. К какому церковному течению или группировке себя причисляет К единой 

соборной апостольской свято-отеческой церкви
а) Для православных: Тихоновцы -Экзархисты , обновленцы, 
автокефалисты У .А .П .Ц . правого или левого крыла; для прочих 
религиозных группировок: Католики, мариовиты, униаты, старо- 
католики, лю терано-иудеи, талмудисты, караимы, магометане, 
евангелисты-христиане, евреи-христиане, баптисты, адвентисты  
7-го дня,малеванцы, иеговисты, молокане, хлыстовцы, православные 
сирийцы и другие (нужное подчеркнуть или дописать)

16. Размер получаемого месячного вознаграждения от Общины Ничего не 
получаю

17. Чем занимается помимо религиозной деятельности (наука, педагогика, 
профессиональная и техническая работа, торговля и проч.) разными 
физическими домашними хозяйственными работами

18. Имеет ли подсобные занятия и какие и сколько получает от них дохода 
нет

19. Имущественное положение:
а) Д о Революции владел ли недвижимостью, в чем она состояла, если 
земля, то сколько было десятин ничего не имел
б) В настоящее время имеет ли нед вижимость и какую, есть ли земля, 
то сколько десятин нет

20. Где ж ил, работал или служил, что вообщ е делал (точно указать 
местожительство, название учреждения и предприятия или род занятой): 
П о 1902 г. дома при родителях занимался хлебопашеством

а) до Революции 1917 г. 1 9 0 2 -1 9 1 0  г.г. в М отронинском
б) На 1-е января 1918 г. монасты ре К иев, губ. С 1911 г. в
в) Во время пребывания М едведо-Николаевском монастыре 

на Украине Петлюры
г) Во время пребывания 

на Украине Деникина

21. Служил ли в Красной Армии нет сколько времени — в какой
части — в каком чине — есть-ли свидетельство об увольнении —
№  его — кем выдано —
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23.

22.

24.
25.

26.

27.

28.

29.
З О .
31.
32.

Служил ли в Петлюровской или Деникинской армии нет — где — 
колько времени — в каком чине —
Принимал ли участие (как духовное или светское лицо) в войнах, где и 
когда (указать воинскую часть, чин, дату и место выдающихся событий, 
участником коих был) нет
Какие знаки военных отличий имеет (где и за что получены) не имею 
Подвергался ли наказаниям в административном, судебном и духовном 
порядке: когда нет — где— за что— мера наказания— 
(Относится к баптистким и евангелистским служителям культа). Признает 
ли для себя обязательны м постановление В сесою зного С ’езда  
евангельских христиан об отнош ении к воинской повинности и 
государственным налогам и проводит его в жизнь в случаях уклонения от 
воинской службы и исполнения налогов со стороны членов общ ин, в 
которой состоит служителем культа —
Отношение к послед ним событиям в жизни православной церкви и вообще 
религиозных культов Желательно примирения
Какой церковный орган, или орган религиозных культов власти признает
и подчиняется подчиняюсь Филарету еп. Черкасскому
Взгляд на отделение церкви от государства Считаю актом положительным
Отношение к Советской власти Лойальное
Служил ли в полиции, державной варте и в какой должности нет
Чем желает дополнить данные сведения ничем

Подпись 
Точный адрес м. Медведовка Киев, губ. М едведо- 

Николаев. обшила

1924 г. октября 6 дня.
Регистрационную карточку получил Терентий Корупятиик

*

ДАЧО, ф.Р-83, оп.1, спр.1, арк.513-514. Оригінал.
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№38

ЗВЕРНЕННЯ КИЇВСЬКОГО М ИТРОПОЛИТА Ш ОКЕНП Я ДО  
ВСЬОГО ЧЕРНЕЦТВА ЄПАРХІЇ КИЇВСЬКОЇ.

1924року, грудня 17.

ПОСЛАНИЕ
ВЫ СОКОПРЕОСВЯЩ ЕННЕЙШ ЕГО ИННОКЕНТИЯ, М ИТРОПОЛИТА 

КИЕВСКОГО И  ГАЛИЦКОГО563/, К М ОНАШ ЕСТВУЮ Щ ИМ  
КИЕВСКОЙ ЕПАРХИИ.

Возлюбленные о Господе братья и сестры. Вы знаете, что когда среди большой 
толпы народа, движущейся густою массой в известном направлении, окажется 
несколько человек, которые вздумали бы обернуться назад и остановиться, то 
их в лучшем случае затолкают со всех сторон, как мешающих общему движению, 
а в худшем -  собьют с ног и, пожалуй, затопчут до смерти копытами коней и 
тяжестью колесниц. Точно так ж е, когда бурный вихрь налетает на деревья, то 
он ломает те из них, которые не могут согнуться под его напором.

Нечто подобное совершается сейчас у нас в России, на Украине, а может быть и 
во всем мире. Вихрь русской революции заставил всех следовать за своими 
знаменами, а тех, кто не могили не пожелал этого сделать, он опрокинул и уничтожил.

Странно было бы ожидать, что этот вихрь не коснется Православной Церкви 
вообще и православных обителей в частности. Н аоборот, революция обратила 
особенное внимание на Церковь и монастыри, потому что эта область общественной 
жизни представляла собою наибольшую д ля нее опасность. Од нако, Церковь на 
первых порах боялась следовать за государственным переворотом и считала его 
делом антихриста. Но она очень скоро увидела, что бороться с ним не может, что 
революционный вихрь очень легко опрокинул ее учреждения, сбил с ног ее вождей 
и вообще чрезвычайно стеснил прежние формы ее существования.

Тогда наиболее чуткие, наиболее живые, наиболее преданные Церкви лица 
приняли героическое решение признать совершившийся переворот законным 
фактом и повести верующих людей вместе со всеми другими, кто шел вперед, 
чтобы сохранить от явного разрушения если не всю внешнюю обстановку 
церковной жизни, то хотя бы сущность ее. И  это им удалось, хотя их было сначала 
и мало. Н о скоро число их стало возрастать, ибо к ним начали присоединяться 
все, кто понимал разумность их решения и видел успех их дела. И  всем, кто пошел 
за этими вождями вперед, стало легче, потому что ветер уже не бил им в глаза, а 
люди, шедшие с ними рядом, уже не толкали их, а скорее облегчали трудности 
пути, увлекая их своей массой.

Братья и сестры, насельники обителей Киевских. Я убедительно прошу вас 
понять, как близко относится к вам это сравнение. Вы видите, как все труднее и 
труднее становится вам существовать. Обители одна за другой переходят в ведение 
Священного Синода Украинской Церкви или закрываются. 15 сего декабря, после
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соответствующей подготовки, главная святыня Украины Киево-Печерская Лавра 
перешла в мое ведение; в скором времени за нею последуют и прочие обители, как 
несколько ранее уже перешли Покровская и Флоровская. Таким образом вы один 
за другим уход ите из своих храмов, в которых привыкли молиться, лишаетесь своих 
келлий, стены которых, может быть, видели ваши покаянные слезы и слышали 
воздыхания вашей души. Вы постепенно теряете общение с вашими духовными 
отцами и братьями, с которыми срод нились на иноческих послушаниях, в которых 
наход иш  поддержку и руководство по пути ко спасению.

Кто ж е в этом виноват? — Лично я никоим образом не могу признать себя  
причиной такого явления. Я — старый монах, уже 30 лет носящий иноческий 
ююбук. Я получил воспитание в стенах Киево-Братского монастыря. Я принял 
архиерейскую хиротонию от тех самых святителей, которые были моими 
предшественниками на Киевской кафедре — митрополитов Владимира и 
Флавиана5б4/, в правомочности коих никто не сомневается. П осему всякий 
здравомыслящий человек согласится, что если я по праву Киевского митрополита 
считаю себя обязанным иметь в своем ведении все храмы и обители Киевской 
епархии и вывести их из состояния анархии и избавить от произвола 
безответственных лиц, то делаю это вполне правильно и законно. Очевидно в 
скорбях ваших виновны те, кто не хочет этого признать, или чего-то боится. Мало 
этого: такие люда виновны вдвойне — не только за себя, но и за тех, кто доверчиво 
обращается к ним за советом и кого они смущают своим примером и своими 
словами. Ясно, что они и сами не хотят хранить своих монашеских обетов и другим 
препятствуют быть христианами, потому что они возгревают в своих сердцах 
враж ду и ненависть к ближ ним  своим  и научаю т том у ж е свои х  
единомышленников, истребляя братскую любовь, которая должна быть 
отличительным качеством христиан (И оанна 13 ,35 ), вместо того подпадая 
осуждению Господа И исуса Христа, который говорит: “горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное пред людьми; ибо и сами 
не входите, и хотящих войти не допускаете” (М ат., 23 ,13); “горе человеку, чрез 
которого соблазн приходит” (М ат., 1 8 ,7 ).

Итак, братья и сестры, перестаньте упорствовать, оставьте в стороне вашу 
политическую игру и покажите, что вам дороги ваши обители. Н е смущайтесь 
переходом их в мое ведение и оставайтесь на своих местах. Поддерживайте 
заведенный в них порядок богослужения, чистоту храмов, охраняйте их священные 
сокровища — св. мощи и св. иконы. Я никого не обижу и не дам в обиду другим.

Кто имеет какие-либо сомнения, тому я готов их раз’яснитъ, чтобы ни клевета, 
ни ложь, ни сплетни не тревожили вашего сердца.

Но если вы и теперь останетесь глухи к моему отеческому голосу, тогда пусть 
совершится воля Божия: шаги истории очень тяжелы, и колесо ее мы не можем 
повернуть обратно.

СМ ИРЕННЫ Й ИННОКЕНТИЙ, М ИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ.
1924 года, 17 декабря.
День великомуч. Варвары.

*
ДАЧО, ф.Р-314, оп.1, спр.7, арк.1-1 зв. Копія.
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1925року, січня ЗО.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ЗОЛОТОНІСЬКОГО  
ОКРАДМШ ВЩ ДІЛА ПОЛТАВСЬКОМУ ГУБЕРНСЬКОМУ  

АДМ Ш ВЩ ДІЛУ ПРО ЗНАХІДКУ П ІД ПОКРОВСЬКОЮ  ЦЕРКВОЮ  
ЗОЛОТОНІСЬКОГО КРАСНОПРСЬКОШ  МОНАСТИРЯ д в о х  

СКЛЕПІВ З М ЕРЦ ЯМ И  І ПРО ЗАХОДИ, ЯКІ МАЮ ТЬ БУТИ ВЖИТІ З
БОКУ ОКРАДМІНВІДЦІЛУ.

У.С.Р.Р.
Н .К.В.С.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ
ВІДДІЛ
ЗОЛОТОНІСЬКОГО
ОКРВИКОНКОМУ
30/1  дня 1925 р.
№ 22/т
м. Золотоноша.

До Полтавського Губерніального Адміністративного Відділу.
(Відбиток до Президії Золотоношського О ВК).

В околицях м. Золотонош і знаходиться Червоногорський5б5/ жіночий 
манастирь, якій, згідно протоколу засідання Ліквідному від 29-го Червня 
1923 року за ч. 4 вважається закритим. Всі будівлі в сучасний мент знаходяться в 
віданні Відділу Місцевого Господарства.

П ід одною (з двох) церквою “Покровською”56б/ згаданого манастиря мається 
досить просторий грот-склеп, в якому поховано 8 мерців — Гуменія й инч. з 
був. богачів.

В Жовтні місяці 1924 року, коли в помешканнях манастиря ще містився дпячий 
городок567/, дітьми було знайдено хід в грот і там, вибивши цеглу, відкрили два 
склепи з мерцями. В одному склепі знаходиться домовина з кістяком, а в другому 
склепові знаходимо останки незотлілого на взірець чоловічого трупу. Останній 
лежить і до цього часу на місці, закритий цеглою.

Чорницями був. манастиря, невеличка частина котрих залишена д ля мешкання 
в був. манастирських будівлях (старухи), при допомозі розбрівшихся по селах 
чорницях розпустили чутку серед населення, що в склепові під манастирською 
церквою відкрилися святи мощі.

При виїзді 23-го січня ц/року Начальника Адвідділу і замістника Начвідділу 
М ісцевого Господарства для огляду грота, вжито заходи до закриття його й 
вчинено розпорядження нікого туди не пускать.
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Для спростовання невірних чуток, роспущених чорницями, як то зазначено 
вище, в очах населення, Окрадмінвідціл вважає необхідним скласти комисію із 
авторитетних осіб при участі експерта-фахівця.

З приводу цього Окрадмінвідціл прохає дати відповідай вказівки.

Начокрадмінвідділу (СТОРОЖ)
Секретар (ГУДИМЕНКО)

*

ДАЧО, ф.Р-1734, оп.2, спр.ЗЗ б, арк.35. -35 зв. Чернетка, машинопис.

Покровська церква Золотоніського Красногірського жіночого
Фото 2002 р.
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№40

1925року, березня 19.

СКАРГА УПОВНОВАЖЕНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
АРТІЛІ “ТРУД” А. ЗАРЕЦЬКОГО НА М ІСЦЕВУ ВЛАДУ, Щ О  

БУЛА ВІДПРАВЛЕНА ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ З ПРОХАННЯМ  ПРО ПОЗИТИВНЕ  

ВИРІШ ЕННЯ ПОДАЛЬШ ОЇ ДО ЛІ ЦЬОГО КОЛЕКТИВУ.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ Й КОМИТЕТ УКРАИНСКОЙ  
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Уполномоченного Черкасской Сельско-Хозяй
ственной Артели “ТРУД” Черкасского округа, 
Киевской іубернии
АФАНАСИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЗАРЕЦКОГО 

ЖАЛОБА.

20 февраля 1922 г. в бывш. Ж енском Старообрядческом М онастыре 
организована Сельско-Хозяйственная Артель.

В состав Артели в настоящее время входит 30 семейств, при 105 едоках.
Артель пользуется землей в 42 д ес ., бывш. Монастырь: из них — 15 дес., а 

остальная арендуется у Черкасского Окркомхоза по договору, перезаключенному 
в 1924 г. на 12 лет.

В начале существования Артели, Артель заарендовала постройки бывш. М о
настыря у того ж е Комхоза и продолжает пользоваться ими и по настоящее время.

Как жилыми, так и хозяйственными, находящимися в пользовании Артели, 
был произведен капитальный ремонт за счет сумм Артели на 2500 руб., не считая 
при этом вложенного членами Артели труда на производство ремонта.

Несмотря на это, Черкасский Окрисполком 24 октября 24 г. постановил все 
постройки, находящиеся в нашем пользовании, как жилые, так и хозяйственные, 
из’ять из нашего пользования и передать Черкасскому Сахаро-Рафинадному
заводу568/.

Договор на аренду построек был нам перезаключен в 1923 г. на 6 лет. Договор 
подписан бывш. Председателем Окркомхоза тов. Суденко, но договор нам на 
руки не вьщан, так как гр. Суденко от должности устранен и отдан под суд.

Н есм отря на неоднократны е наши ходатайства перед Черкасским  
Окркомхозом, Черкасским Окрисполкомом, Черкасским Окрземуправлением, 
Киевским Губземуправлением, все наши ходатайства остались без должного 
рассмотрения и удовлетворения, благодаря чему наша Артель находится под 
угрозой быть ежечасно выселенной из занимаемых нами жилых и хозяйственных
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построек, чем, безусловно, будет нарушен не только хозяйственный план нашей 
Артели, составленный при помощи специалистов Черкасской Агро-Ш колы, а 
члены Артели вынуждены будут от этого понести убытки и лишиться крова и 
пищи.

Неоднократные обследования, как свидетельствует материал, имеющийся у 
нас и Зем органах, произведенный инструкторами О крземуправления, 
Губземуправления и Окркомхоза при участии представителей Черкасского 
Окрпаркома, показали, что Артель “Труд” является вполне окрепшей в 
хозяйственном отношении организацией, приняла меры к усовершенствованию 
своего хозяйства, что в Артели состоит исключительно пролетарская масса.

Если будет приведено в исполнение постановление Черкасского Окрисполкома 
о передаче построек Черкасскому Сахарному заводу, то весь коллективный труд 
Членов Артели будет уничтожен и Артель не будет иметь возможности продолжать 
свое существование и вынуждено будет, благодаря такому положению , 
ликвидироваться.

Артель “Труд” на бывш. выставках получила в 1923 г. за улучшение 
скотоводства похвальный лист, за культурное хозяйство по полеводству и 
огород ничеству тоже похвальный лист и за лучшее козоводство денежную награду 
в 2 с половиной миллиарда зн. 23 г., а в 1924 г. — получила на Смелянской 
окружной выставке за скотоводство похвальный лист, за культурное хозяйство — 
похвальный лист, “змейку” , 1 компл. борон и 1 культиватор и 2 пуда семян 
кормовой свеклы, что доказывает ведение нашей Артелью своего хозяйства, 
причем все эти награды были выданы при прямом участии Окрисполкома, 
который назначал премии и распределял их по назначению и заслугам.

На основании изложенного, дабы дать Артели возможность дальнейшего ее 
существования и проведения коллективного труда на земле и усовершенствования 
сельского хозяйства, просим распорядиться произвести расследование по 
существу постановления Черкасского Окрисполкома от 24 октября 24 г. и 
11 февраля 1925 г. об из’ятии из ведения артели построек и о результатах 
расследования не отказать уведомить Артель “Труд”.

Уполномоченный Артели “ТРУД” А. Зарецкий.

Марта 19 дня 25 г. 
Черкассы.
[М .П .]

•к

ДАЧО, ф.Р-65, оп.1.спр.35, арк.21-21 зв. Оригінал, машинопис.
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1925року, квітень місяць.

ПРОЕКТ ВІДПОВІДІ ЧЕРКАСЬКОГО ОКРУЖ НОГО ЗЕМЕЛЬНОГО  
УПРАВЛІННЯ (ОКРЗУ) НАРОДНОМ У КОМІСАРІАТУ ЗЕМЕЛЬНИХ  

СПРАВ ПРО ВИСЕЛЕННЯ АРТІЛІ “ТРУД” І ПЕРЕДАЧУ ї ї  
ПОМ ЕШ КАНЬ ЧЕРКАСЬКІЙ ЦУКРОВАРНІ.

ДО  НАРОДНЬОГО КОМІСАРІАТУ ЗЕМ ЕЛЬНИХ СПРАВ

На № 613673 
Копія Київському ГЗУ

П овертаючи при цьому скаргу У повноваженого артілі “Труд” 
т. ЗАРЕЦЬКОГО від 19/ІІІ-25 р. О КРЗУ  в пояснення заяви зазначає 
сліпуюче:

1. Артіль “Труд” в сучасний мент користується указаними в жалобі Зарецького 
будинками (йомкістю 226,46 кв. саж .) на правах квартиронанимателя, 
поскільки в артілі “Труд” не має договора на орендування цих будинків в 
Відділі М ісцевого Господарства, але в ділах артілі мається передаточний 
акт поменшань бувш. жіночого старообрядчеського монастиря 23 листопад}' 
1922 р., підписаний представником Черкаського Укомхоза т. Жіліним і від 
артілі “Труд” т. Токаревим про передачу артілі 16 будинків.

2. Артіллю “Труд” 12 грудня 1922 р. була в дійсности підписана умова на 
оренду будинків Зав. Відділом Місцевого Господарства т. Суденком сроком 
по 1-е грудня 1927 р., але ця умова в закону силу не ввійшла, як неоформлена 
нотаріальним порядком (ст.137 Гражд. Кодекс.).

3. Платня за помешкання артілі до 1-го січня 1925 р. була встановлена 
Відділом М ісцевого Господарства по 3-й табл. по 10 коп. з квадр. саж ., 
згідно акту Комісії від М ісцев. Г-ва 27 /IV  — 23 р., а з 1-го січня 1925 р. 
Відділом М ісцевого Господарства була встановлена нова платня за 
помешкання артілі по 1 карб. 50 коп. за квадр. саж ., керуючись постановою 
Черкаського ОВК ч. ПІ §4.

4. За весь час існування артілі, вона заплатила квартирної платні з 1-го січня 
1922 р. по 1-е січня 1924 р. 7807 крб. 80 коп. совзнаками (1922-23 рр.) і 
остається винною Відділу М ісц. Г-ва з липня по грудень 1924 р. (по 10 коп. 
за квадр. саж .) - 1 3 5  крб. 84 коп. і з 1-го січня 1925 р. по квітень (по 1 крб. 
50 коп. за квадр. саж.) — х 5 місяців =  1698 крб. 45 коп., що складає загальну 
суму заборгованности артілі Відділу М ісц. Госп-ва -  1834 крб. 29 коп.

5. П о заяві артілі, вона проізвела ремонт помешкань на суму біля 2500 крб. 
(1 .294 .000  радзнаками 1922 р .), але Відділом М ісцев.Господарства 
признаний доцільним ремонт помешкань і затверджений виконавчий
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кошторис тільки на суму 968 крб. 18 коп., яка сума зарахована на 
рахунок платні квартирної артілі “Труд”.

6. Земля аргілі “Труд” орендується в Відділі Місцевого Господарства площею
38 дес. 942 кв. саж ., а саме:
П о договору 4 .124  від 11 /Х І-24  р. на 12 років 13 дес. 1512 кв. саж .

5 крб. за дес.
_6 6 __ ч. 56 “ ЗО/УІП-24 “ 12 “ 9 “ 2080 кв. саж. 

4-50 за дес.
_6 6 __ 4.126 “ 11/Х І-24 “ 12 “ 5 “ по 9 карб, за 

дес.
_6 6 __ 4.127 “ 11/Х І-24 “ 12 “ 7 “ 1450 кв. саж. 

землі по 9 крб. за дес.
_6 6 __ 4.173 “ 3 /ІІІ-25 66 9 66 2 дес. 700 кв. саж.

сенокосу по 7 карб, за дес. 
Городня земля площею 7 дес. 1450 кв. саж. межує з займаємими артіллю 
помешканнями.

7. Помешкання, котрі займає зараз арділь, і які згідно постанови Черкаського 
Окрвиконкому ч. 55 від 2 4 /Х -2 4  р. повинні перейти в розпорядження 
Черкаської Рафінадної цукроварні й належати, як націоналізованні, Відділу 
Місцевого Господарству і по опису будівель Раф.завода вони не значаться, 
поскільки будівлі рафзавода знаходяться в розпорядженні Цукротресту.

8. Справа про закріплення будинків за артіллю “Труд” була піднята 
Окрземуправлінням перед Відділом М ісцевого Господарства 10 /1-24  р. 
(ч.245), при чому повторне відношення було надіслано до Відділу Місцевого 
Господарства 8 /ІІІ-24  р. за ч. 2259, але відповіді на цю справу до О КРЗУ  
не поступало.

9. Черкаське ОКРЗУ після постанови Окрвиконкому про передачу будинків 
Рафцукроварні підняло перед Відділом М ісцев. Господарства 1/Х ІІ-24 р. 
ч. 2467 клопотання про перевод артілі “Труд” в другі помешкання, поскільки 
артіль “Труд” переселить, або влить в инші колективи О К РЗУ  не 
представлялось можливости. Н а це відношення відповіді до О КРЗУ  тоді 
не поступило й артілі других помешкань Відділом М ісц. Г-ва не 
предоставлено й завод артільних помешкань ще не прийняв.

На терріторії артілі* садиби 3 будинки зайняті зараз Рабмедом, 1 будинок під 
лабораторії й один для службових потреб, а також один під дитячі яслі.

Повідомляючи про це ОКРЗУ прохає розрішиги цю справу й рішення надіслати 
до ОКРЗУ.

ДОДАТОК: Постанова ОВК ч. III §4; Опис будівель передан. Раф.
Цукроварні по проекту відводу земель.

Зав. ОКРЗУ  
Секретар

*

ДАЧО, ф.Р-65, оп.1, спр.35, арк.22-22 зв. Копія, машинопис.
* незрозуміло; очевидно, “артільської садиби”.
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Преображенська церква Золотоніського Красногіжіночого
монастиря. 1990роки. Фото Сергія Корепанова.

208



№42

1925року, червня 1.

ПОВІДОМ ЛЕННЯ ЗОЛОТОНІСЬКОГО ОКРАДМІНВЩ ДШ У 
ПОЛТАВСЬКОМУ ГУБЕРНСЬКОМУ АДМІНВЩ ДІЛУ П РО  

НЕМ ОЖ ЛИВІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
“ОБНОВЛЕНЧЕСЬКОЇ” РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ П РИ  

ПРЕОБРАЖ ЕНСКИЙ ЦЕРКВІ КОЛИШ НЬОГО ЗОЛОТОШ СЬКОГО  
КРАСНОПРСЬКОГО МОНАСТИРЯ.

У.С.Р.Р.
Н.К.В.С.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ
ВІДДІЛ

ЗОЛОТОНОІЛСЬКОГО 
ОКРВИКОНКОМУ 
І/У Ідня 1925 р.
№  121/т  
м. Золотоноша.

4 прим. П.Г. ЦІЛКОМ  ТАЄМ НО

Д о П олтавського Г уберніяльного  
Адміністративного Відділу.
Відбиток П резидії Золотонош ського
О.В.К.
Д П У - до відому.

Пунктом 7-м прот. ч. 4 засідання М іжвідомственої комісії по справах громад 
та спілок, які не мають на меті здобуття прибутку, при Полтавському 
Губадмінвідділові від 5-го Травня 1925 року, зареєстровано статута христ. 
православної обн овл ен ч еськ ої, сін одал ьн ої рел ігійн ої громади при 
Преображенській церкві569/ був. Червоногорського манастиря, в околицях 
м. Золотоноші. В зв’язку з цим перед Адміністративним Відділом стоїть питання 
про передачу згаданій громаді церкви. Але, вищеозначений манастирь, згідно 
прот. ч. 29 засідання Секретаріату Золотоношського ОВК від 4-го Квітня 1923 р. 
і протокола ч. 2 засідання Ліквідкома по відокремленню церкви від Держави при 
Окрадмінвідділі від 6-го Квітня 1923 року з а ч и н е н о  йвсі будівлі знаходяться 
у віданні Відділа Місцьгоспу, а культове майно, частково, в віданні Окрнаросвіти.

Відомосте про манастирь надіслано було Полтавському Губадмінвідділові при 
зношенні від 25 Лютого 1925 року за ч. 42 /т .

Вважаючи на те, що коли б передати згадану манастирську церкву уж е 
закритого манастиря релігійній громаді, що згідно обіжника ч. 38 Наркомвну — 
справа від 1-го Липня 1924 року,за ч. 2 8 8 1 п р і н ц і п і а л ь н о  в і д х и л я є т ь с я ,  
то можна чекати загального захоплення цим явищем темного люду, який за  
допомогою попівства утворить паломничество, чому сприятеме також  
географичне розташування був. манастиря, тобто віддаленність його від 
розташовання самої громади і від населеного пункту.

Крім того, рядом з Преображенською церквою знаходиться ще й друга церква 
теж був. манастиря й при віддачі першої церкви не минули виникне вимагання
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віруючих передати і другу церкву, а вона в 1924 році була пристосована для 
помешкання датського город ка й там жили дата. Звщсі підуть фанатичні нарікання 
на Радвладу за зачинення був. манастиря й за образливе відношення до 
був. “святинь” — (повернення церкви на жилове помешкання).

Міркуючи так, Окрадмінвідділ вважає неможливим передати церкву в 
користування громади. Клопотання Окрадмінвщділу від 13-го Квітня 1925 року 
за ч. 1652 вважати хибним і громаду вважать не при Преображенській церкві, а 
предоставить самій громада вказати инчу церкву, якою вона могла б користуваться 
хоть би і спільно з инчою релігійною громадою.

П о цьому питанню просимо дати вказівки.

Заст. Начокрадмінвідцілу (ГАВРШІ)
Секретар -  (ГУДИМЕНКО)

*

ДАЧО, ф.Р-І734, оп.2, спр.ЗЗ б, арк.111-111 зв. Копія, машинопис.
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№43

КЛОПОТАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМ АДИ С. СЛЮ ЗЧИНОЇ СЛОБІДКИ  
ПРО ПЕРЕДАЧУ ЇЙ  М ОЛИТОВНИХ БУДИНКІВ КОЛИШ НЬОГО  

КРАСНОПРСЬКОГО Ж ІНОЧОГО МОНАСТИРЯ І ПРО ПЕРЕШ КОДИ, 
Щ О ЧИНЯТЬСЯ З БОКУ М ІСЦЕВОЇ ВЛАДИ.

1925року, серпня 4.

Серпня 4 ,1925  р. ТАЄМНО.
№  284/т

ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРАДМ ІНВІДДІЛ ДО  П РЕЗИДІЇ ЧЕРКАСЬКОГО
ОКРВИКОНКОМУ

Черкаським Аампшщділом при ОВК (Відділення Культів) одержано відношення 
НКВС від 20/V II б.р. за 4 .3 3 3 8 /2 0 3 , яким повідомів, що разглянувши заяву 
гр. ір. х. Слюзчиної-Слободкі5707 Черкаської Округі, що клопочуться про передачу 
в їх користування Іоано-Богословської церкві5717 б. Красногорського жіночого 
монастиря, — НКВС, беручи на уваїу, що будинок церкві в данний час ні для якої 
мети не використовується і що з боку Уповноваженного Головполітосвіти, що 
має цей будинок на свойому облику, до передачи його віруючим не тільки немає 
перешкод, але така передача, з його погляду, буде доцільною, бо віруючи будуть 
зобов’язаний умовою провадити ремонт будинку, а також, вважаючи на те, що 
кількість гр.гр., що порушили це клопотання, досить значне і всі вони переважно 
селяне, знаходить можлівим клопотання задовільнити і Іоано-Богословську 
церкву б. Красногорського жіночого монастиря передати в користування віруючих.

Одержавши таке распорядження і приімаючи на уваїу те, що в сучасний мент 
Слюзчина-Слободська релігійна парахвія (старославянської ориєнтації) не існує, 
бо переменіла свою ориєнтацію на сінодальну-обновленчеську, статут якої 
зареєстрован в Полтавському ГубМ ЕКОСО 5 травня б.р. під Ч . 1383, і, 
погодившись з органом Д П У  з політичного міркування, командировал Нач. Окр. 
Від. Рел. Культів т. Копаца5727 в м.Золотоношу для відкриття цей церкві і передачи 
її Слюзчино-Слобідській сінодальній парахвії. П о прибулі до Золотоношського 
РВК, т. Копан з’ясував для чого він прибув і прохав дать йому допомоіу в виконанні 
покладеного на нього завдання, але РВК в складі Зам. Голови, Секретаря 
Райпаркома, Зав. Місцевого госп. і Секретаря РВК вломався в амбіцію і зауважив, 
що він не визнає ніякіх Дцмінвідділів, і які не мають права відчинять та передавать 
церквів без ОВК,що це питання хоть і разв’язано НКВС, але він, РВК, з цим не 
погоджується і не може допустить передачу церкві, виставівши такі висновки:
1) Монастирь зачинений 6 Квітня 1923 р., всі будинки знаходяться у віденії Вщділа 
М ісць-госпу, а культове — частково в Окрнаросвіті, 2) що церква знаходиться 
далеко від релігійної парахфії і що в цей парахвії є манашки, 3) стоїть на болоті і
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там може буть хвороба малярія і 4) що одна з цих церквів була пристосована 
для дітьського городка (в сучасний мент нікім не використовивається), але на 
ци всі висновки т. Копац дав належни пояснення і добавів, що відчиняючи ци 
церкві головний уряд мав свої политични міркування, — но РВК виставів останню 
причину: це те, що Преображенська церковь має трещину, яка загрожує 
громодянській небезпекі; тов. Копац прохав скласти комісію по огляду церкві 
і як-щ о комісія виявіть в цим небезпеку, і релігійна парахвія ухіліться від 
належного ремонта цей церкві, то тоді Відділення Культів увійде з клопотанням 
до Н КВС о відміні зазначенного вище роспорядження, але РВК і від цього 
ухілівся. П ісля всього цього т. Копац настояв дать йому на папіри на ім’я 
Адмінвідділа відповідь: чому РВК не дав ніякої допомогі про передачу церкві 
релігійний парахвії згідно распорядження Н К ВС , бо без такого папіру він не 
повиєді з м. Золотонош и, то РВК дав таке не на ім’я Адмінвідділа, а на 
Окрвиконкома, яке при цьому прикладається.

Крим цього, Відділення Культів не ліпшим рахує додать, що з приватніх балачок 
з зав. місць-госпа виявітесь, що при Преображенській церкві мається льох, в 
якому хороняться склепи з помершимі, вони дуже попсовані в часи перебування 
діт-городка і друге те, що в сучасний мент немається всього релігійного майна, а 
із балачок з деякімі громадянам! виявляється, що були випадки продажу 
релігійного майна на ринку, яке під час закриття монастиря незаконно забрано і 
що Преображенська церква немає ніякої трещини, а це тилькі одна видумка, аби 
видгягнути передачу церкві.

Приймаючи це все на увагу, Окружний Адмінвідділ Черкаського Оіфвиконкома 
прохає Президію ОВК недопустить, щоб релігійна парахвія поїхала з скаргою до 
НКВС на Черкаській округ в затриманні виконання його распоряджень. Дать через 
Нач. Відділення Культів распорядження Золотоношському Райвиконкому, аби 
він не чинів ніякіх суперечек, а навпаки допоміг передать вище зазначенну церковь 
в користування Слюзчино-Слобідської парахвії.

Виїзд Нач. Відділення призначен на 6 -е цього Серпня.

Додаток: Відношення Золотоношського РВК і копія розпорядження НКВС.

Нач. Адмінвідділа ОВК  
Нач. Окружного Відділення 
Релігійних Культів 
Секретар

(Олексієв)

(Копац)
(нерозб.)

*

ДАЧО, ф.Р-375, опі, спр.69, арк.8-9. Засвідчена копія.
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№44

ПОДАНИЙ ЧЕРКАСЬКИМ ОКРАДМ ІНВІДДШ ОМ  ДО  П РЕЗИ ДІЇ 
ЧЕРКАСЬКОГО ОКРВИКОНКОМ У АРГУМЕНТОВАНИЙ  

ВИСНОВОК З ПОГОДЖ ЕННЯМ  Щ ОДО ПЕРЕДАЧІ РЕЛ Ш Й Ш Й  
ГРОМАДІ С.СЛЮ ЗЧИНА СЛОБІДКА ПРЕОБРАЖ ЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ  

КОЛИШ НЬОГО КРАСНОПРСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТИРЯ.

1925року, серпня 20.

Серпня 20 ,1925  р. ТАЄМНО.
№  284/т

ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРАДМ ІНВЩ ДІЛ ДО  П РЕЗИДІЇ ЧЕРКАСЬКОГО
ОКРВИКОНКОМУ

В виконання постанови Президії ОВК від 5/V III — б.р. за ч. 22 про вивчення 
більш докладніше питання на місці про передачу Слющ ино-Слободській 
Релігійної Парахвії в користування Преображенської церкви бувш. Червоно- 
горського жіночого монасшря, згідно роспорядження НКВС від 20 Липня б.р. за
ч. 3338 /203 , Адмнвідділ при О ВК пояснює: що Зав. Окружним Відділенням  
Релігійних Культів т. КОПАЦ вкупі з представником ДП У  тов. БУРЛАКОМ це 
питання вивчили і виявилося таке:

1) В сучасний мент склад Слющ ино-Слободської Сінодальної Релігійної 
Парахвії складається з 155 осіб, з них 8 бувш. манахов і 147 виключно селяне- 
хлібороби, мешканців х .х . С лю щ иної-С лободки, Антиповки, Ярки та  
Котлюбівки573/ (мається список членів, в якому кожний з них власноручно 
росписався).

2) При цієї церкви влаштовується тилько релігійна громада, а не жіночий 
монастир, і тенденції ц ієї громади на відкриття при цієї церкви монастиря не 
мається, бо члени громади кажуть, що їм не потрібно щоб якась-то ігуменша- 
монашка ними керувала і щоб вони в неї були попихочами.

3) Села, в яких мешкають члені громади, розташовани від церкви так:
Сіюіцино-Сл ободка 1 верства, Аіггіпивка -  3, Ярки — 2 і Котлю бівкаверстви,

в останньому в минулому було помешкання прічта, і
4) Преображенська церква ніякої тріщини, яка б загрожувала небезпекою д ля 

населення, немає.

Згідно всього вищезазначеного і приймаючи на уваїу слідуюче:
1) Релігійна громада складається виключно з селян-хліборобів, а на відкриття 

при цієї церкви монасшря тенденцій в них немає, бо відноситься до цього вороже.
2) Села розташовані близько від церкви.
3) Щ о Преображенська церква, згідно повідомлення Уповноваженого ВУАК
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при Академії Наук т. ОЛЕКСАНДРОВА, що згідно його акту від 8/V III -
б.р. за ч. 47 , взята на облік і під охорону, як памятка старовіни і художного 
будівництва.

4) Примаючи на уваїу цілу нізку обіжників, пояснень та роз’яснень, як можно 
залишати за собою зачинені релігійні будинки і як їх  можна використовувати, а 
тому Адмінвідціл при ОВК дає з  свого боку конкретний висновок.

— Преображенську церкву разом з дзвіницею бувш. Черногорського жіночого 
монастиря біля м. Золотонош і передати по умові в користування Слющено- 
Слободській Релігійній П арахвії сінодальної-обновленчеської орієнтації і 
парахвія згідно умови повинна буде ремонтувати та доглядати цю церкву, а 
Радвладі не прийдеться для охорони цієї церкви, як старовиній, робити витрати 
на утримання сторожів.

Нач. Адмінвідділу ОВК
Нач. Окрвідділення Релігійних культів

(Олексієв)
(Копац)

*
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№45

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ЧЕРКАСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРО ЗАТЯГУВАННЯ З БОКУ ВІДДІЛУ КУЛЬТІВ 

ПИТАННЯ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ 
КРАСНОПРСЬКОЇ ОБИТЕЛІ.

1925року, серпня 20.

ВЫПИСКА И З ПРОТОКОЛА № 23 ЗАСЕДАНИЯ ЧЕРКАССКОГО 
ЕПАРХИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

от 20-го августа 1925-го г.

п.Н. СЛУШАЛИ: словесное сообщение Преосвященного П редседателя о
продолжающемся отсрочивании со стороны Отделения 
КУЛЬТОВ передачи храмов б. Красногорского монастыря 
зарегистрированной при них обновленческой общине и 
необходимости, в виду сильного желания верующих видеть 
таковые храмы открытыми — испросить разрешения у 
гр[ажданской] власти на право совершения там хотя бы, 
предварительно, богослужения.
Таким днем были избраны 15 и 16 августа с .г ., когда, 
согласно разрешению гр[ажданской] Власти, храмы были 
переданы общ ине, в них Епископом И О С И Ф О М 574/ с 
прот[оиереем] Ш АРАЕВСКИ М 575/ и духовенством  
Полтавщини, при пении архиерейского хора черкасского 
и при множестве черкасских паломников, были совершены 
торж ественны е богослуж ения, сопровож давш иеся  
проповедями. На богослужении присутствовали и местные 
богомольцы и монашки б. монастыря.

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению и оказать общине содействие к
передаче ей храмов б. Красногорского монастыря в виду 
важности данного пункта для развития обновленческого 
движения на Золотонощине.

(...)
Подлинный протокол за надлежащими подписями членов Управления.
Настоящая выписка с под линным верна: Еп. Иосиф (пщпис)

*

ДАЧО, ф.Р-314, оп.1, спр.2, арк.11,12. Засвідчена копія.
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1 9 2 5 р о к у ,  с е р п н ь  м і с я ц ь .

СТАТТЯ ПРО МАРНО ОЧІКУВАНЕ ВІДКРИТТЯ ЗОЛОТОНІСЬКОГО  
КРАСНОПРСЬКОГО Ж ІНОЧОГО МОНАСТИРЯ, ПУБЛІКАЦІЯ ЯКОЇ 

ТАК І Н Е ПОБАЧИЛА СВГГ.

Вблизи Золотоноши 3 августа состоялось открытие Красногорского женского 
монастыря, куда прибыло большое число богомольцев, собравш ихся около 
живописно расположенного храма в ожидании торжества.

Первый раздавшийся звон с колокольни, умолкнувшей почти 3 года назад, 
когда закрыт был монастырь, переполнил души великой радостью. Прибывший 
из Черкасс епископ И осиф , с светлым, добрым лицом говорил и давал 
благословение, обступивших его со всех сторон, богомольцам.

По освящении храма и слова Владыки началась всенощная. Храм, до сих пор 
погруженный во мрак, осветился множеством свечей. Стройное пение 
архиерейского хора огласило храм, около 3 -х  лет запустелый и покинутый. 
Владыко, проникнутый величием момента, благолепно, торжественно вел службу. 
Сердца молящихся были переполнены умилением.

На второй день также благолепно и торжественно была отслуж ена 
божественная литургия, потом крестный ход, после которого Владыко обратился 
со словом к руководителям монастыря, сохранение которого в их руках; в 
необходимости строгого отношения к самому себе и своим обязанностям, тесного 
единения с верующими, утешении и укреплении их. Затем торжество было 
закончено провозглашением многолетия.

Из слов священников, сказанных во время ранней и поздней обедней, видно, 
как много Владыко потрудился для открытия монастыря — победы веры.

МІСЦЕ ПЕЧАТІ*

“Авг. 25 г. Отобранная корреспонденция в “Благовісник” с
целью не допустить ее печатать”.

*

ДАЧО, ф.Р-314, оп.1, спр.З, арк.29. Оригінал.
* Печатка Черкаського єпархіального управління червоного кольору; стаття без підпису.
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№47

1925року, вересня ЗО.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ П РЕЗИ ДІЇ ЧЕРКАСЬКОГО 
ОКРУЖНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПРО РОЗМ ІЩ ЕННЯ  

В БУДІВЛЯХ КОЛИШ НЬОГО М ОТРОНИНСЬКОГО ТРОЇЦЬКОГО  
МОНАСТИРЯ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ З М . СМ ІЛИ ДЛЯ  

УТВОРЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИТЯЧОЇ КОЛОНІЇ.

П Р О Т О К О Л  ч. 32
засідання Президії Черкаського Окружного Виконавчого Комітету 

(IX скликання) від ЗО вересня 1925 року.

ПРИСУТНІ: Члени Президії т.т. Налімов, Крих, Яременко, Таранюк,
Суханів, Ж арич, Клещ енко, Дудник, Оржехівський; 
кандидати на членів Президії: Затворницький, Колоша. 
Т.в.о. зав. Окрвідділом Робітн.-Селянської Інспекції — 
Чепуров, Начподив 99 — Щ оголів, пом. Окрпрокурора — 
Назаров, нач. Адмінвідділу — Олексієв, Окрвійськом — 
Рябокінь, заст. заввідділом  М ісцевого Господарства — 
Ю ркевич, заст . зав . Ф інвідділом  — Зільберберг, 
Окрінспектори: Внуторіу — Ш кодкін, Созабезу — Козлов, 
Наросвіта — Циганенко, Охорони Здоров’я -  Смертенко, 
т.в.о. Окрінспекгора Прані — Ш мідг, зав. Окрстатбюро — 
Капитанівський, заст. зав. Оргінстром ОВК — Воротняк, 
зав. Окрдержстрахконторою — Царевський, зав. Ж ит
ловим п. відділом — Дяговець. Інструктори О ВК — 
Пашківський й Берестенко, Ю рисконсульт О ВК — 
Лащ енко, від Окрплану — Тихонів і представник 
Головсоцстраху — Милий.

Голова — т. Налімов.

УХВАЛИЛИ:

1. Принципово визнати доцільним 
перевод частини дитбуд инків із Сміли 
в помешкання бувш. Мотронинського 
манасти ря ,  які зн аходя ть ся  в 
розп орядж ен н і М едведівськ ого  
Райвиконкому.

СЛУХАТИ:

§463. Про перевод дитбудинків із 
Сміли в М едведівський район в 
помешкання бувш. Мотронинського 
манастиря для утворення трудової 
дитколонії.

(тов. Циганенко).
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З метою розвантаження м. Сміли 
в зв ’язку з розташ уванням там  
Н...полку, предбачаєгься перевод де
яких дитбудинків; для цього було 
оглянуто помешкання бувш. М отро- 
нинського манастиря, які знаходяться 
в розпорядженні М едведівського 
Райвиконкому. Там ж е маєіься 35 д е 

с я т и  молодого род ючого садка, 2 де
сятини виноградника й 3 десятини 
польової землі й недалеко лісництво 
має майстерню обіддя. Праця по 
садівництву та відкриття майстерень 
бондарної та возової сприятиме 
виробничому ухилу дитячої колонії, 
коли її там утворити.

М едведівський Райвиконком  
передає для дитколонії зазначенні 
помешкання, садок, виноградник і 
землю , а лісництво забезп еч ує  
паливом.

ДАЧО, ф.Р-184, on. 1, спр.207, арк. 40.

2.0крінспектурі Народньої Освіти 
з участю Смілянського й М едве
дівського Райвиконкомів в тижневий 
термін з’ясувати справу про юридичне 
та практичне виконання ц ієї поста
нови й перевести ї ї  в життя без 
затримки.

З .Ф інвідділу й С м ілянському  
Райвиконкому негайно погодити  
питання про кошти, які в зв’язку з  
переводом дитбудинків належить 
передавати з Смілянського райбюд- 
жету до М едведівського РВ К , та 
забезпечиш своєчасність переводу ціх 
коштів.

4.0крбюджетній комісії за рахунок 
бю дж ету 1925 -2 6  року винайти  
відповідні засоби  на п еревозк у  
ди тбуди н к ів  в М е д в е д ів с ь к и й  
район57б/.

*
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Чудотворна ікона Пресвятої Богородиціз Золотоніської
Красногірської обителі.Копія.
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№48

АКТ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА ОБЛІК І П ІД ОХОРОНУ ІКОНИ  
ЛУБЕНСЬКОЇ БОЖ ОЇ МАТЕРІ, ЯКА РАНІШ Е НАЛЕЖАЛА 

КОЛИШ НЬОМ У ЗОЛОТОНІСЬКОМУ КРАСНОГІРСЬКОМУ 
Ж ІНОЧОМ У МОНАСТИРЮ .

1925року, жовтня 2.

АКТ ч. 50.

1925 року 2-го жовтня уповноваженим Всеукраїнського 
Археологічного Комітету при Академії Наук на Черкащині 
Олександровим Олександром М иколаївичем в присутності 
завідуючого Золотонош ським Педтехникумом й тимчасово 
Золотоношським музеєм т. Денисенко Олексія Івановіча 
прійнято на облік і під охорону по археологічному й художньому 
значінню ікона Лубенський богоматери, що була в колишньому 
Красногірському монастирю і яка не значиться в описях 
Золотоношського музею, хочь в ньому й знайходиться5777.

Ікона на деревьяной дошке розміром 6 x 7  вершков, писана в три колера по 
золотому фону, письмо техники примитивной. Очи богоматери обозначені 
міндалінами, без лузги, з лунницами під міндалинами, надбровні дуги й ніс 
визначени рісками, тіней в одягу не мае. В нимбу орнаментіровка квітками, з  
разводами в українському стилю, надпис мае М р Д . Н а іконі слюдяний покров. 
Ш ата ікони срібна, нова, худож нє орнаментирована емальовими опуклими 
стяжками й рельєфними емальовими квітками й листьями. Н имб, рукава й 
оплечье орнаментировані квітяними камнями, серед яких в одному гнізді немає 
четирех камнів.

В порядку наікращої охорони ікона залишається на руках у зав. П едгехни- 
кумом т. Денисенко Олексія Івановича5787.

Уповноваж. ВУАК при Академії Наук О. Олександров. 
Зав. педтехнікумом О. Денисенко.

*

ДАЧО, ф.Р-131, оп.1, спр.25, арк.49-49 зв. Оригінал.
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Колишня будівля Тальянського монастс. Тальянки.
ФотоЛ.Г. Гончара. 1989 р.

2 2 2



№49

ВИСНОВОК НАРКОМАТУ ВНУТРІШ НІХ СПРАВ УРСР П РО  
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАКРИТТЯ ТАЛЬЯНСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО  

МОНАСТИРЯ З ПЕРЕВЕДЕННЯМ  ЧЕНЦІВ ДО  
УМАНСЬКОГО ІКОЧЕРЖ ИНСЬКОГО МОНАСТИРЮ .

1926року, жовтня ЗО.

ВИСНОВОК

В справі клопотання Уманського Окр. АВ 
про закриття Тальянського м анастиря  
Бабанського району для поширення помеш
кання функціонуючої в цьому манастирі 
сільськогосподарчої школи.

На терені Тальянського чоловічого манастиря579/ в даний час є сільсько-господарча 
школа, що займає перший поверх кол. манастирського будинку; в другому поверсі 
нього буд инку мешкають 53 ченці, з них до 20 чоловік пристарілих і інвалідів: там же 
міститься й домова церква. Таке тісне сусідство радянської школи й церкви, 
звичайно, негативно впливає на хід шкільного життя, не кажучи вже про скрутне 
становище школи в житловому відношенні, що займає лише один поверх будинку.

Виходячи з цього Уманський Окрадмінвідділ, а потім і Президія Уманського 
Окрвиконкому ухвалили закрити Тальянський манасгир та домову церкву в ньому, 
а ченців коштами сільсько-господарської школи при кол. манастирі перевести 
частково до Уманського чоловічого манастиря580/, що є на віддалені від села Татьяна 
на 25 верстов і має досить житлової площі та обмежану кількість мешканців 
(25 ченцщ), або частково до Кочержинського чоловічого манастиря581/, що віддалений 
від м. Умані на три верстви і теж має де-яку частину вільної житлової площі.

Зважаючи все зазначене, Н КВС находить, що при таких умовах, які 
гарантують Уманщині від розшарування Тальянського чернецтва по селах, 
закриття зазначеного манастиря й переселення з нього ченців можливе.

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Заст. наркомвнусправ
ЧЕРЛЮНЧАКЕВИЧ НАЧ. АДМІНВІДЩ ЛУ (Невський)

ЗАВ. П/ВЩ .КУЛКПВ (Лубінін)
Згідно: (підпис)*

*

ЦЦАВО України, ф.5, оп.2, спр.1075, арк.2. Засвідчена копія. 
* -  нерозбірливо.
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ПОСТАНОВА МАЛОЇ П РЕЗИ ДІЇ ВУЦВК П РО  ЗАКРИТТЯ 
ТАЛЬЯНСЬКОІО ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ.

1926року, листопада 9.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
Засідання М алої Президії Всеукраїнського Центрального 

Виконавчого Комітету м. Харків, 9-го листопаду 1926 року.

ОБГОВОРЮВАЛИ;

15. В иріш ення Н К В нутріш ніх  
Справ щ о-до використання 
молитовних будинків та старих 
церков.
(Висн. НКВС ч. 8019/203 з  
30/Х -І926 року).

(Донов, т. ЧЕРЛЮНЧАКЕВИЧ).

ПОСТАНОВИЛИ:

15. 9) Задовольнити і винесення 
НКВнуСправ щ о-до закриття 
Таїтянського манастиря, з  пере
несення церкви до Уманського 
Кочержинського манастиря.*

З оригіналом згідно:

*

ЦЦАВО України, ф.5, оп.2, спр.1075, арк.1 зв. Копія. 
* так в тексті.
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ЗВЕРНЕННЯ О .М . АЛЕКСАНДРОВАДО ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОКРШ СПЕКТУРИ НАРКОМОСВГГИ ПРО ДОЛЮ  БУДИНКУ, ТАК 

ЗВАНОГО “КАЗНАЧЕЙСТВА”, І МУРОВАНОЇ ЦЕРКВИ КОЛИШ НЬОГО  
СТАРООБРЯДНИЦЬКОГО ЧЕРКАСЬКОГО (ЗМАГАШНВСЬКОГО) 

УСПЕНСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ.

ДО ЧЕРКАСЬКОЙ ОКРШ СПЕКГУРІ НАРОСВІТИ

Відлов. секретаря Округ. Комісії по охор. пам. культ, 
й прир. й уповн. ВУАК,

О. Олександрова.

По одержаним мною відомостям Хліборобська артель імени Левицького5827, 
яка існує як трудовой коллектив й займає садибу й будинки колишнього 
старовірського монастиря біля Змагайлівки583/, з наближенням весни має на меті 
перенести свої будинки на нове місце, ближче к черкаським цегельнам, по над 
шляхом з Черкас в Змагайлівку. Серед цих будинків, які названа артель хліборобів 
бажає перенести на нове місце, знайходиться колишний монастирській домок, 
так званий “Казначейство”, будований 1810 року5847, якій дичиться на облику й 
під охороною, як памьятник старовини. Домок невеликій, з  мезонином й 
стовпцями (колоннами), прійнят під охорону постановою Окркопису ще у 
1923 році як типовий зразок мійських й дрібно-панських будинків початку 
прошлого віку. Прохаю Окрінспектуру Наросвіти повідомити Окрземвідділ, до 
відома якого належить колоня-арпгель им. Левицького, що розбирати й переносити 
названий домок “Казначейство” не можно, бо він, як памьятник архітектурной 
старовини належить до особливой охорони за відповідальнистью тих, хто нім 
тимчасово користується.

Коли у 1923 році провадилась ликвидація кол. старовірського монастиря, то 
церква з цим домком, як памьятники старовини передані були до відома 
Окрінспектурі Н аросвіти , про що є акти у п /в  культів Ч еркаського 
Окрадмінвідцілу й у Черкаськой Окрінспектурі Наросвіти. Крім цього, до відома 
Окрінспекіури Наросвіти й в її  володіння було передано камьяну теплу церкву 
тогож монастиря, з приводу проекта Інспектури Наросвіти улаштувати в цьому 
будинку школу для суміжного сельця Пацин5857. У 1924 році, згідно клопотання 
артели, будинок цей кол. теплой церкви було, по окремому акту, постановою  
Окрінспектури Наросвіти, передано артелі в тимчасове користування термином 
на два роки для улаштування в ньому клюбу, акт про що повинен бути у 
Окрінспектурі Наросвіти й Завокрмузеєм. Звичайно, що цей будинок, як майно 
Окрінспектури Наросвіти, при переселенні колонії-артелі им. Левицького, теж
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повинен залишитися на старому місці й не викорисіуван на цеглу, й взагалі як 
строительний матерьял.

Доводячи про це до відома Окрінспектури Н аросвіти, прохаю прійняття 
відповідних административних заходів.

1927 року, 16 січня.
№ 7 .

Вщпов. Секр. Ком. по охор. пам. 
й Уповн. ВУАК О. Олександров. (підпис)

*

ДАЧО, ф.Р-131, оп.1, спр.ЗЗ, арк.6 - 6  зв., 8 - 8  зв. Засвідчена копія.

Г а .

сгшнхскоі цирк Вії КОЛ. ЗкАГАіГЛіКСЬКОГО Рвмнонівського с?аро 
іірсьхоро .'ионосткрд коло Чорхвс . то хх рапйрино е«уло Ь-6  -г
*рШ Ш І92В року , завдяки піди яву в повідь аЯоку Дніпра :

Віктор

Серидня
частина граив

Гибккоць

Лрлт»Хр

лоаора Койори

Черкає* *. IW1B -р.Ь гривня

План Успенської церкви кол. 
Змагайлівського безпопівського 
старовірського монастиря, яку 
було розібрано 5-6 травня 
1928року внаслідок повені.
Дачо, ф.Р-131, оп.1, спр.36, арк.56.
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1927року, травня 20.

ЗВЕРНЕННЯ НАРКОМ ЗДОРОВ’Я УРСР ДО НКВС УРСР 
З ПРИВОДУ УТВОРЕННЯ В М ОТРОНИНСЬКОМ У М ОНАСТИРІ 

УКРАЇНСЬКОГО Л ЕП РО ЗО РН О І ПРОХАННЯ допомогти
У  Ц ІЙ  СПРАВІ.

У.С.Р.Р.
Народній Комісаріят 
Охорони Здоров’я 
Санепід
2 0 /V -1927 року, 
ч .40275
м. Харків.

ДО НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯГУ ВНУТРІШ НІХ СПРАВ.

За постановою Раднаркому України, Наркомздоров’я організовує Український 
Лепрозорій (колонію прокажених)586/.

Умови перебігу хвороби прокази та довгочасного перебування хворих в 
лепрозоріях ставлять низку вимог для місця, що обирається під цю лікустанову, і 
в першу чергу певного ступіню ізольованості від селищ, та достатнього розміру 
земельної площі для переведення господарства й ін.

Наркомздоров’я визнав за відповідне місце для лепрозорія М отронівський 
манастир587/, що міститься в Медведівському районі Шевченківської округи.

НКОЗУ порушив перед Шевченківським Окрвиком клопотання про передачу 
в розпорядження Н К О ЗУ  на постійне володіння та користування згаданого 
манастиря зі всіма будівлями та садибою, що при ньому є.

Тепер в цьому манастирі живуть біля 100 черниць, яких, якщо питання про 
передачу манастиря Н КОЗУ під лепрозорій розв’яжеться позитивно, треба буде 
перевести до інших жіночих манастирів.

В манастирі може бути залишено кількість черниць, яких за власним бажанням 
і за висновком лікарів можна буде використати так для догляду за прокаженими 
хворими, як і за для господарських робот по обслуговуванню лепрозорія.

Приймаючи на увагу важливе значіння зорганізування лепрозорія на Україні, 
НКЗдоровля просить Вас допомогти йому в справі передачі М отронівського 
манастиря на постійне володіння та користування. Крім того, якщ о 
Шевченківський Окрвик задовольнить прохання про передачу манастиря під 
лепрозорій, Наркомздоров’я просить Вас вжити відповідних заходів до  
переселення черниць в інші жіночі манастирі, при чому Н КОЗУ вважає, що в
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інтересах справи це переселення бажано було б перевести яко мога обережніше, 
особливо, приймаючи на уваїу значну кількість серед черниць непрацездатних.

НАРКОМ ЗДОРОВ’Я (підпис)
Зав. Сан. Епід. Відділу (підпис)
Зав. Орг. Лдм. Відділу (підпис)

З  оригіналом зіідно: Діловод*

*

ДАЧО, ф.Р-375, оп.1, спр.72, арк.133. Копія. 
*— підпис нерозбірл.

“Соборник” 1823 р  
надрукований у  Львівській 
друкарні з Московського 
видання 1807р.
Із Черкаського П окров- 
ського старообрядницького 
ж іночого монастиря. 
Зберігається у  Черкась
кому обласному краєзнав
чому м узеї (ПП-4575). 
Фото М. Васильєва.
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1927року, травня 24.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОЇ 
ОКРКОМІСІЇ ПО ОХОРОШ  ПАМ ’ЯТНИКІВ КУЛЬТУРИ Й  П РИ РО ДИ  
ПРО ВІДПОВІДНІ ЗАХОДИ Щ ОДО РОЗМ ІЩ ЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

ЛЕПРОЗОРНО У ВИНОГРДДСЬКОМ У МОНАСТИРІ І ЗАХИСТУ 
ТЕРИТОРІЙ ІНШ ИХ М ОНАСТИРІВ.

витяг
з протокола № 4 засідання Ш евченківської Округової Комісії по охороні 

памьятників культури й природи від 24 травня 1927 року.

IV. Слухали інформацію члена Комісії т. Туркевича В .П . й секретаря комісії 
т. Олександрова О .М ., що в перших числах травня місяця в Черкаси пріїзджав 
командирований Наркомздравом д-р Александровський588/ для зьясування справи 
про можливість відкриття лепрозорія для хворих проказою в одному з колишних 
монастирів Шевченківщини.

В окремий К ом ісії д-р  Александровській оглянув кол. монастири — 
Мошногірській, Мотренській й Виноградській й зупинив свій вибор, як він казав, 
на монастирю Виноградському з тим, аби до нього для усгрія колонії прокаженних 
було ще відведено 100 десятин лісу.

Присущий на засіданні член Комісії д-р Єфимов при цьому додав, що як йому 
відомо, вибір падає зараз вже не на Виноградський монастир, а на Мотренський, 
де умови усгрія колонії прокаженних будуть наіїфащі.

Секретар К омісії доложив, що М отренській монастир, як памьятник 
історичного й меморьяльного значіння, й Мотренське велике, ще не дослідженне, 
городище серед памьятників, прійнятих під охорону, зьявляються униками589/, й 
тому їх  не можно виключати із відання суспільности й поховати у лепрозоріїв. 
Член К омісії, представник Окрземвідділу т. С. Семадені повідомив, що на 
Мотренському городищу є 43 десятини фруктового саду, якій дає до ЗО 000 пудів 
фруктів, чого д ля 40-50 членів лепрозорія буде надзвичайно багато, а страта для 
ринку буде дуже значна й відчуваєма.

Ухвалили: Принципово погодитись з можливостью відвода кол. Вино- 
градського монастиря під лепрозорій, хоч він й личиться під охороною , як 
памьятник старовини, але як памьятник місцевого значіння й стосункове; що ж  
торкається можливости відвода під лепрозорій М отренського монастиря й 
Мотренського городища, то, не виринаючи цей справи попереду, Комісія доручає 
Президії стежиш за ходом справи й в разі, коли в установах Центру буде вирішено
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про утворення на площі названих памьятників культури колонію прокажених, 
прійняти відповідні заходи, що до захісту інтересів охорони цих памьятників 
уникарного значіння.

З оригіналом згідно:
Відповідальний Секретар Окркомісії
по охороні памьятників культури,
уповноважений ВУАК (О . Олександров).

*

ДАЧО, ф.Р-131, оп.1, спр.ЗЗ, арк.60. Копія.

“Святе євангеліє” 1628 
Москва. Зберігається в 
Черкаському обласному 
краєзнавчому м узеї 
(ПП-4579).
Фото М. Васильєва.
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1 9 2 7 р о к у ,  ч е р в н я  1 7 .

ВИТЯГ З  ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ 
Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОВК П РО  НЕМОЖ ЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ 

КО Л И Ш Н Ю Ю  МОТРОНИНСЬКОГО МОНАСТИРЯ 
Ш Д  УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕПРОЗОРІЙ.

У.Р.С.Р  ̂ До Черкас. Окркомісії охорони
Ш ЕВЧЕНКІВСЬКИЙ пам’ятників культури й природи.
ОКРВИКОНКОМ  
Р.Р .С .ІЧ .Д .
ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАРІЯТ
ПРЕЗИДІЇ
...*  липня 1927 року
Ч. 04/9081
м. Черкаси.

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ Ч. 13/22  
Засідання Президії Шевченківського Окрвиконкому 

від 17-го червня 1927 р.

СЛУХАЛИ:

§252. Про влаштування ізолятора 
для хворих на проказу (лепрозорій) в 
помешканні бувшого Матронінського 
манастиря.

(Голова Окрвиконкому 
т. КРИХ)590/.

УХВАЛИЛИ:

Ураховуючи значіння господарства 
бувшого Матронінського манастиря зі 
зн ачн им  м аточним  с а д о м , як  
розсадника садівництва в економічно- 
слабім районі, яким з його бідняцьким 
населенням є Медведівський район, 
улаш тування в тім помеш канні 
ізолятора хворих на проказу визнати 
за неможливе, про що мотивовано й 
повідомити Наркомохорони Здоров’я.

З оригіналом згідно: Тех. Секретар Президії ОВК (підпис).

*

ДАЧО, ф.Р-131, оп.1, спр.34, арк. 41. Засвідчена копія. 
* -  пошкоджено.
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№55

1927року, липня 8.

ЗВЕРНЕННЯ ДНШ РОПЕТРОВСЬКОЇ КРАЙОВОЇ ІНСПЕКТУРИ  
ДО  ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОМІТЕТУ ПО ОХОРОНІ ПАМ ’ЯТНИКІВ 

МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ТА П РИ РО ДИ  З КАТЕГОРИЧНОЮ  
НЕЗГОДОЮ  Щ ОДО ВІДВЕДЕННЯ ТЕРИТОРІЇ БУДЬ-ЯКОГО  

МОНАСТИРЯ НА Ш ЕВЧ ЕН КІВЩ И Н ІІЦ Д  
УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕП РО ЗО РІЙ .

У .С .С .Р .-Н .К О
ГОЛОВНАУКА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
КРАЄВА
ІНСПЕКТУРА ПО ОХОРОНІ 
ПАМ ’ЯТНИКІВ 
МАТЕРЯЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 
ТА ПРИГОДИ  
8/V II-I927 року
Ч. 98.

До Всеукраїнського Комітету охорони 
пам’яток матеріальної культури при 
Головнауці.
Копії: ВУАК при Академії Наук і

охорони пам’яток культури.

В середині Травня м-ця б. р., як сповістила Краєву Інспектуру Шевченківська 
Окркомісія охорони пам’яток культури своїм листом від 2/V II - 27 року №  75, по 
дорученню Наркомздраву, окрема комісія на чолі з доктором Олексаццрівським 
робила огляд манастирів на ІІІевченківщині (Мошногірського Мотренівського 
та Виноградського), для утворення в одному із них лепрозорія для хворих на 
проказу. Комісія зупинила свою увагу на М отренівському та Виноградському 
манастирях, остаточно ж  вирішено буде справу в Наркомздраві та ВУЦВК. Піц 
лепрозорій має одійти коло 100 дес. лісу.

Краєва Інспектура принципово проти одводу якого-б то не було із манастирів 
під лепрозорій, бо тоді вони будуть не припустимі для огляду екскурсантами 
старовинного церковного будівництва, тим більше, що в межах Шевченківщини 
мається сила лісу, від якого можна відвести відповідну кількість землі та лісу під 
згадану установу.

Особливо ж  Краєва Інспектура проти відводу Мотренівського манастиря. По 
перше: М отренівський манастир є пам’ятка відомого гайдамацького руху 
половини ХУЛІ ст.; по друге, манастир міститься серед Мотренівського городища, 
що теж лічиться на облікові Інспектури, як велике по своєму розмірові й відоме в 
історичній літературі, й третє, при Мотренівському манастиреві мається великий 
маточний сад (як мотивує Шевченківський ОВК в своєму засіданні від I7/V I-27 р. 
№ 1 3 /2 2 , що має велике культурне значіння серед бідняцького району 
(Медведівського).
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Н а підставі вищесказаного Краєва Інспектура прохає Всеукраїнський 
Комітет підняти клопотання перед ким слід про не допущення лепрозорія для 
хворих на проказу в кол. манастирях й особливо М отренівському. Тут ж е 
зауважую, що цими днями мною, разом з представниками Ш евченківської 
Окркомісії та О ВК, буде оглянуто М отренівський манастир та городищ е, 
складено відповідного кош ториси на предм ет приставления його до  
Всеукраїнського Комітету для декретування його і інших видатних пам’яток 
заповітниками Всеукраїнського значіння.

М іж  іншим, Ш евченківський О ВК висказав свою думку категоричного 
протесту проти відводу Мотренівського манастиря під вищезгадану установу.

Приложения: Копія витягу з протоколу засідання президії Ш евченківського 
ОВК від I7/V I - 27 року за № 13/22 .

Краєвий Інспектор охорони пам’яток
матеріяльної культури (підпис) (П.Козар)591/.

*

ДАЧО, ф.Р-131, оп.1, спр.34, арк.49-49 зв. Засвідчена копія.



№56

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ П РЕЗИДІЇ 
Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРВИКОНКОМ У ПРО ПЕРЕДАЧУ 

ТЕРИТОРІЇ К О Л И Ш Н Ю Ю  ВИНОГРДДСЬКОГО МОНАСТИРЯ 
П ІД УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕП РО ЗО РІЙ .

1927року, липня 22.

(Оголошенню не підлягає)
Копія.

Витяг із Протоколу
Засідання Президії Шевченківського Окрвиконкому від 22 липня 1927 р.

СЛУХАЛИ:

§340. Про влаштування лепрозорія 
на території бувшого Виноградського 
монастиря Балаклейського району. 

Постанова Президії ВУЦВК’у 
1 2 /У П -2 7  р. № 1 3 /314 . 
(Заступник Голови Окрвиконкому 

т. Калита).

УХВАЛИЛИ:

Погодитись на передачу території 
бувшого Виноградського монастиря 
Н ар к ом охор он и  З д о р о в ’я для  
влаштування лепрозорія, і в цьому 
напрямку дати свої міркування до  
П рези дії В У Ц В К ’у , зазначивш и 
одночасово, що за  відсутністью  
будівель (крім д вох старих церков) дня 
лепрозорія, потрібно будувати на 
зазн ач ен ій  тер и тор ії відповідні 
приміщення.

З  оригіналом зцдно:

Тех. Секретар Президії ОВК Лисенко (підпис)

Згідно витяіу із Протоколу: Відлов. Секретар Ш евченківської
Окркомісії по охороні памьятн. культури 

(О . Олександров).

*

ДАЧО, ф.Р-131, оп.1, спр.ЗЗ, арк.77. Копія.
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1927року, серпня 2.

ЛИСТ О .М . АЛЕКСАНДРОВА ДО КРАЙОВОГО 
ІНСПЕКТОРА П А  КОЗАРЯ У СПРАВІ УТВОРЕННЯ 

В КОЛИШ НІХ М ОНАСТИРЯХ НА Ш ЕВЧЕНКІВ!! ГИН І 
УКРАЇНСЬКОГО ЛЕПРОЗОРІЮ .

ДО ДНШ РОПЕТРОВСЬКОГО КРАЄВОГО Ш СПЕКТОРА 
В СПРАВІ ОХОРОНИ ПАМЬЯТНИКІВ КУЛЬТУРИ.

Шановний Павло Антонієвич.
Ваши відношення до Окркомісії з  додатками до них за чч. 1 2 9 ,1 3 6  й 143 

одержано.
Тов. Варлига592/ зараз поки що у відпуску, й тому по зазначеним паперам 

зроблено поки що ось що.
Про розборку Свщівської церкви593/ я балакав з завідуючим П/Відділом культів 

т. М акаренко, якій мені повідомив, що селяне до розборки церкви ще не 
приступали. Вказані Наркомпросом висновки вщ 15/V II-27 р. зач . 39823/ оп19 
що до умов, при яких можно буде приступити до розборки зазначеной церкви, 
будуть виконано, як це обіцяв т. Макаренко.

М іж  іншим, по питанню утворення лепрозорія на Ш евченківщині, О ВК  
передало до П /В ідділа культів цілу нову справу вже з проектом утворення 
лепрозорія на території кол.Виноградського монастиря. З приводу цього була й 
постанова ОВК, копію витяги якого при цьому й прикладаю. Цікаво, що справа 
про утворення на Україні лепрозорія, як це видно з копії докладної записки 
Наркомохорони Здоровья до ВУ Ц ВК ’у, майже уже з рік й ні де на місцях не 
зустрічає співучастя суспільства. Тепер відомі нам шановні лікари зупиняються 
на Виноградському монастирю, не дивлячись на малярійність околиць цього 
монастиря. Припамьятайте що казав нам про малярійність околиць монастиря 
д-р Ш ило й значення малярії в расповсюдженні прокази. Отстоюваючи наш 
памьятник, здається, що проти заходів Наркомохорони Здоров’я, доведеться 
боротьбу вести їх  ж е власного зброєю. Нема чому утворювати новий очаг прокази 
в густо заселенному краю, коли такові очаги в Союзі Республик маються, — 
наприклад острів Челекен на Каспійському морі, де населення майже цілком 
лепрозорно. Хоч життя лікарям на цьому острові було б й нудно, але ж  там на 
допомоіу в боротьбі з лепрою прійде само сонце. Таким чином здається мені, що 
самі лікари гальмують своїми не дуже приємними заходами й апетитами справу 
про утворення лепрозорій. Тилько боязнь за те, що під лепрозорій може відійти 
кол. Мотренівській монастир, примусило Нашу Окркомісію винести постанову 
про принципову згоду на можливість відвода кол.Виноградського м-ря під 
лепрозорій.
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П/Відщіл культів повинен буде, з приводу проекта утворення лепрозорія на 
території кол.Виноградського м-ря лепрозорія*, робити свій доклад й давать свої 
висновки. Й  тому Окркомісією дано інформаційне повідомлення, копію якого при 
цьому прикладаю також.

У  зазначеної вище докладної записці Наркомохорони Здоровья до ВУЦВКу 
відносно утворення лепрозорія у кол.М отренівському м-рю було прохання 
пропонуваш Шевченківському ОВК переглянути свою попередню постанову. Але 
очевидячки ОВК свою попередню постанову залишило у силі.

На всякій випадок я Вам при цьому надсилаю план Мотренівського городища 
з його валами. У діаметрі це городище займає версту. Загальна довжина усих валів 
буде коло п’яти верст.

Церква мурована Мотренівського м-ря (Троїцька) будована у 1800-1801 ро
ках594/. Н а будовання цей церкви використовано цегли руїн кол. палацу Богдана 
Хмельницького у Суботові. Здається, чи не з руш суботівських буде й той стовбур, 
якого ми з Вами зафотографували, як памьятник на місці старої церкви. М ені 
здається, чи не належав він до тих дванадцяти стовпів чудового кганку палацу 
Хмельницького у Суботові, опис якого зберігся. А може цей стовбур є монумент 
без написів таємний Коліївщині. Як монумент на місці престола старої церкви 
цей стовбур з старанне зробленними на граниті гірляндами квітнів й рослин по 
усім четерем дзеркалам стовбура й без усяких ознаків крестів, на мою думку, буде 
щось не відповідне призначенню монумента й викликає сумниви595/. Коли у Вас 
добре війшла фотографія цього монумента, то спитайте Дмитра Івановича 
Яворницького59б/, що він гадає про цей монумент.

1927 року, 2 серпня.
м. Черкаси.

З пошаною до Вас й добродія шановного 
Д .І. Яворницького Олександрів — Секретар 
Ш евченківської Окркомісії по охороні 
памьятників культури.
Виход. №  справи 82.

*

ДАЧО, ф.Р-131, оп.1, спр.ЗЗ, арк.74-74 зв. Копія. 
* так в тексті.
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№58

1927року, червня 15.

АКТ ПРО ПЕРЕДАЧУ ЧАСТИНИ ЦЕРКОВНОГО МАЙНА 
КОЛИШ НЬОГО КОРСУНСЬКОГО ГАРБУЗИНСЬКОГО 

ОНУФРЙВСЬКОГО МОНАСТИРЯ ДО  ЧЕРКАСЬКОГО ОКРМ УЗЕЮ .

АКТ ч. 67.

1927 року, 15 червня, здано мандата пщвідціла культів адмін- 
вцщілу Шевченківського ОВК від 4 червня 1927 р, за ч. 3/8597, 
Представником Окрінспектури Н аросвіти, уповноваженим 
ВУАК Олександровим, як членом Окремої комісії по передачі 
частини церковного майна колишнього Гарбузинського 
монастиря до Управління Ч еркаського Є пископа597/, в 
присутністі членів названої ком ісії, представника Ч ЕУ  
протоієрея Гаврійла Турбини й представника Корсунського РВК  
тов. Кулакова, прійнято на облік й під охорону для передачі 
Окрмузею слідуючі речи археольогічного й містецкого значіння:

1. Ікона Б .М -тері, з написом “М ати Богу”, 7 x 6  вершк. з датою офирування 
(1806 року).

2. Ікона на полотні “Распятіе” з символами евангелист в окремих клеймах по 
кутках з барочними розводами. Розмір 11/2  х  11/4  арш.

3. Срібна чаша з елементами в орнаменті стіля “Рококо” — стілизовані хвилі, 
раковини й стіля Людовика XV — гирлянди квітнів по підніжжю й — з написом: 
“сей килехь коштом Стефана Булашевського и жени его М арій 1788” . 
Заввишкі 24 сант., діяметр килеха 10 сант., підніжжя 16 сан.

4. Стара деревьяна чаша, пофарбована, в українськім сгілізованим малюванням — 
квітками й закрутками, 8 вершк.

5. Напрестольний метальовий зі срібром хрест, з барочними розводами по рукавам 
хреста, з кипарисною вкладкою під слюдою, на якой різьба мініятюр 
(XVIII вік). 14 верш.

6. Деревьяний хрест, орнаментований по рукавах зірьками — зразок старого 
українського народнього сницарства.

7. Стара плащаниця на полотні (У  Христа руки вдовж тіла, в окремих клеймах 
намальовано знаряддя катування). XVIII в. 100 х  146 сант.

№ №  3 ,5  і 7-й взято т. Олександровим для передачи в Черкаський Окрмузей, 
останні речи залишаються тимчасово.
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Представник О Н О , уповноважений ВУАК 
Представник Корейського РВК  
Представники школи селянської молоді: 

зав. школою 
його помішник

Представник Черкаського Епархіяльного 
Управління

За орігіналом згідно.

м. Черкаси
1927 року, 5-го липня.

Уповноважений ВУАК на Шевченківщині

О . Олександров. 
Кулаков.
(підпис)

(іцщшс)

прот. Турбина.

О. Олександров.

*

ДАЧО, ф.Р-131, оп.1, спр.25, арк.88. Засвідчена копія; арк.87-87 зв. Оригінал.
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1927року, червня 16.

АКТОВИЙ ОПИС ЦЕРКОВНОГО МАЙНА КОЛИШ НЬОГО  
КОРСУНСЬКОГО ГАРБУЗИНСЬКОГО ОНУФРЙВСЬКОГО  
МОНАСТИРЯ, ЯКЕ БУЛО ПЕРЕДАНЕ ДО  ЧЕРКАСЬКОГО 

ЄПАРХІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ.

А К Т.
1927 р. 16 червня було передано церковне майно колишняго 

Г арбузинського ж ін оч ого м онастиря представником  
Корсунського РВК  т. КУЛАКОВИМ  представникові від 
Черкаського Епархіального Правління протоірею ТУРБИНУ в 
присутності уповноваженного ВУАКт. ОЛЕКСАНДРОВАпо 
нижче зазначеної опісі:

1. Евангеліє в металинної обложці великіх .............. „2
2. “....................................................... ” середніх
3. “............” в бархатній .............. маліх
4. “...................................” в 1 /4  арш.
5. Хрести металичні ріжні
6. “..... ” дерев’яний, обложений порламутом полом.
7. Лампадка велика з украш.: з йшла бронзова
8. “........ ” маліх металичніх
9. Пасхальний трехсвічник
10. Хрест дерев’янний напрестольний, стоячий
11. Металичні чаши водосвятні
12. Ковшик мідний
13. Антимінс шовковий (с хусткою)
14. Оловяне блюдо
15. Таз металичний
16. ”...” мідний
17. Тарілки металичні ріжних розмірів
18. Діскос металичний
19. Лжиня металична
20. Звездиця серебрена 15 золотнеків
21. Стаканчіків лампадних
22. Ящік дерев’янний для ладана малий
23. Стояча лампада
24. Воздушки малі
25. “........” великі
26. Епатрахіль
27. Пояса

...1

...4

...1

...6

...1

...1
,..7
...1
...1
,..2
...1
...1
, . .2
...1
...1
,..7
...2
...1
...1
.12
...1
...1
.17
...9
.20
.30
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28. Каділо старе поломане  1
29. Хрести дерев’яні  З
30. Покровця малі  2
31. Кропило дерев’яне  1
32. Кружки для прикриття чаш із матерії  5
33. Поручі  25 пар
34. Щ ітка стара  1
35. М алазавіса до ікони  1
36. Панихцдниця металична  1
37. Лампада с 5-ю  стаканчиками  1
38. Підсвічники (стольники) середні  4
39. “.......................................... ” малі  З
40. Панікаділо металичне  2
41. “....................... ” мале ................. 1
42. Ікона Спасителя в висячем кіоте 1 1 /2 x 1   1
43. “....” Бог Саваоф “....................... ”  1
44. “....” Тихвінскої Божей Матері  1
45. “....” разних размірів, деревяні  18
46. “....” в металичній оправі, старі  2
47. “....” ріжніх висячих  13
48. Виносні хрести дерев’яні старі  2
49. Ікона Божей Матері на полотні “Взиск.погібш.” ..................1
50. “....” на полотні стара. 1 1 /4  х  3 /4  .................1
51. Скриньки дерев’яні  З
5 2 . “..... ’’ металичні  1
53. Напрестольний одяг  2
54. Ікони на кордоні  4
55. “....” вишіта  1
56. Кувшин мідний драний  1
57. Дарохранительница металична  1
58. Рукомийник  1
59. Дароносниці металичні  2
60. Ікони на полотні  2
61. Підсвічника  2
62. Висячі підсвічники  4
63. Церковні книжки  15
64. Рельєфне расшпіе І.Х.  1
65. Ііуменська кафедра  1
66. Іконостас дворядний  1
67. Кіоти дубові с іконами  2
68. Кіоти крашені с іконами  4
69. Висячі ікони в кіотах  З
70. Трехсвічник  1
71. Жертвеник  1
72. Тройний запрестольний образ  1
73. Свічний шкаф 1 х  1 /2  арш.  1
74*. Клироса  2
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Із вище зазначенного майна забрано тов. Турбіним такі речі:
1) Антимінс № 13
2) Кропило № 31
3) Ікона вишита на бумажній конві № 55

а інше майно тимчасово залишено в великій монастирський церкві, а ключі 
від неї залишено в Корсунськом РВК.

УПОВНОВАЖ ЕННЮ ! ВУАК А. Александров.
Сдав ПРЕДСТАВНИК КОРСУНСЬКОГО РВК В. Кулаков.
Прийняв ПРЕДСТАВНИК ЧЕРКАСЬКОГО

ЕПАРХІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ прот. Турбин.

*

ДАЧО, ф.Р-131, оп.1, спр.25, арк.89-90. Засвідчена копія. 
* в тексті помилково 73.
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№60

КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС УСПЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ  
СТАРООБРЯДНИЦЬКОГО ЗМАГАЙЛШСЬКОГО УСПЕНСЬКОГО 

ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ, СКЛАДЕНИЙ  
ОЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИМ.

1928року, травня 18.

Короткий історичний нарис Успенської церкви колишнього 
старовірського безпопівського монастиря в Змагайлівці коло 

Черкас, що її було розібрано 5-6  травня 1928 р. завдяки 
підмиву в повідь Дніпра.

Успенська церква кол. старовірського безпопівського монастиря в Змагайлівці 
коло Черкас з ’являлась головною церквою зазначеного монастиря, що його було 
засновано “филиппонами” — старовірцями з початку XIX століття598/.

Предки черкаських старовірців втекли з Р осії за польський кордон ще в 
ХУІІ ст. і скрізь блукали, поки не осіли на землях кн.Любомирського біля Сміли 
в Гречківці599/.

Коли Сміла відійшла від Любомирського до Потьомкина, а потім до його 
нащадків Самійлових, при перепису населення, ціх старовірців записали на 
кріпаки. Старовірці тоді почали тягатись, ледве відбились від кріпацтва і 
переселились тоді вже до Черкас, де їх  і зараз значна частина населення.

В скорому часу старовірцями за ініціативою монаха Пимена коло Черкас в 
Змагайлівці на березі Дніпра засновано було монастир зі зазначеною Успенською 
церквою, яка будована була в 1810 році. Завдяки небезпеки від повіді Дніпра 
церква в 1820 році перенесена була вище на гору.

Д о 1860 року монастир вважався як біглопоповський, а коли частина 
черкаських старовірців, головне заможних, перейшла до австрійського “согласія”, 
монастир тоді повернувся на безпоігівський. Навкруги його гуртувались головне 
незаможні: тесляри, візники, базарні перекупки, городники й інші.

В монастирю улаштовано було притулок дня старих, що поодиноко доживали 
свойого віку, і школа для молодиков. М онастир підтримував тісний зв’язок з 
старовірцями ветковцями на Чернигівщині, Поволжьем і М осквою (Рогожське 
кладовище). Поволжье допомогало монастирю грішьми, особливо допомогав 
відомий капиталист Бугров, якій все домогався, хоч і безнадійно, аби повернути 
монастир на австрійське “согласіе”. Рогожське кладовище надіслало до 
монастиря деякі древні ікони, між іншим, ікони з Іргизських скитів, коли останні 
було ліквідовано.

В 1923 ропі монастир було ліквідовано, і толі ж  Успенська церква монастиря зі 
всім її  майном прийнята була Черкаським окружним комітетом по охране 
пам’ятників старини (Окркописом) під окрему охорону.
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Церква уявляла з себе музей старовинного російського церковного 
малювання X V I-X V II вв. в орігіналах і переводах XV III віку письма 
новгородського, суздальського, строганівського, старом осковського, 
поморського і слобідського (переводи)600/.

В 1928 році, завдяки небезпеки від повіці Дніпра, що ним підмито було вівтар, 
якій вже висив над водою на один метр, і можливості від підмиву з північного 
боку церкви, що вона перевернеться в Дніпро на бік, згідно постанов окремих 
спеціальних комісій, негайно в ніч на 5 -е травня майно її  було развантажено, а 
сама церква 5-го і 6-го травня разібрана.

Музейного значення майно з церкви передано було до окрмузею, а культового 
значення — до Успенської старовірської релігійної громади м. Черкас.

1928 р. 18 травня. О. Олексацдров.

*

ДАЧО, ф.Р-131, оп.1, спр.36, арк.53-53 зв. Копія.
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1 9 2 9 р о к у ,  к в і т н я  9 .

ЛИСТ ГОЛОВИ Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРВИКОНКОМ У  
М АРА ЛЕВКОВИЧ ДО  НАРКОМАТУ ВНУТРІШ НІХ СПРАВ 

Щ ОДО ЗАКРИТТЯ В МЕЖАХ Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРУГУ 
ДІЮ ЧИХ ПРАВОСЛАВНИХ М ОНАСТИРІВ НА ПІДСТАВІ 

ПОСТАНОВИ ХП-ГО ОКРУЖНОГО З ’ЇЗДУ РДД 
Ш ЕВЧ ЕН И ВЩ И Н И .

9/ІУ  - 29 р. ТАСМНО.
№ 325.

ДО НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ВНУТРІШ НІХ СПРАВ.
(Адмінуправління).

В межах Шевченківської Округа існує 6 манастирів, з яких: три чоловічих та 
три жіночих з загальною кількістю ченців — 136, черниць — 202. Частина ченців 
та черниць з цієї кількості тільки лічиться по списках, а в дійсності перебувають 
на селах, де виконують обов’язки службовців культу чи працюють у селян.

Ш ість манастирських релігійних громад утримують у безкоштовній оренді, 
крім молитовних будинків, ще низку приміщень та будинків, які в зв’язку з своєю  
малокількістю не тільки не мають змога перевести необхідних ремонтів, а навіть 
не використовують всієї житлової площі та несвоєчасно виплачують страхові 
внески.

Знову зорганізовані по Ш евченківській Окрузі низка колективів та комун 
зустрічають перепону в відсутності помешкань та будинків, що гальмує, а іноді й 
паралізує успіх в роботі. В цей ж е час манастирські будинки, які знаходяться в 
живописній та здоровій місцевості, від не переведення протягом 20-25 років 
необхідних ремонтів, занепадають та руйнуються. В дальнішому таке безглузне 
та безгосподарне використування цих будинків загрожує повній їхній руйнації. 
Крім цього при манастирях знаходяться великі культурні садки, виноградники, 
ставки, які в сучасний момент, хоч і не знаходяться в користуванні релігійних 
громад, але перебувають у занепаді. Термінова ж  передача манастирів у цілковите 
користування комунам та колективним господарствам з одного боку зберегла-б 
ці будинки від дальніш ої руйнації, а з другого — можливо було-б поширити 
колективні господарства та культурно використати садки, виноградники та 
ставки, що маються при манастирях.

Х ІІ-й Округовий З ’їзд  Рад ІПевченківщини, маючи на увазі вищезгадане, 
рішуче поставив перед Окрвиконкомом питання про зачинення всіх 6 -ти 
манастирів та передачі їх  у цілковите користування комунальним та колективним 
господарствам601/.
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Виконуючи постанову ХІІ-го Окрз’їзду Рад, Шевченківський Окрвиконком 
прохає Наркомвнусправ по одержанні від нього матеріалів що до зачинення 
згаданих манастирів, сприяти терміновому вирішенню цих питань.

ГОЛОВА ОКРВИКОНКОМ У (ЛЕВКОВИЧ)602/
СЕКРЕТАР (СТАЛОВ)

*

ДАЧО, ф.Р-375, оп.1, спр.76, арк.85-85 зв. Копія.

Ікона “Святой Николай”. XVIII cm.(?). Із старообрядницького монастиря. 
Зберігається в Черкаському обласному краєзнавчому музеї (Ж-55).

Фото М. Васильєва.
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1 9 2 9 р о к у ,  ч е р в н я  2 6 .

ВІДПОВІДЬ Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРДДМ ІНВІДДІЛУ  
АДМІНУПРАВЛІННЮ  НКВС Щ ОДО  ЕКСЦЕСІВ, ЯКІ 

СТАЛИСЯ У КОЛИШ НЬОМ У ЛУКАІШ ВСЬКОМУ  
ІВАНІВСЬКОМУ Ж Ш ОЧОМ У МОНАСТИРІ.

TA fM H O .
ДО  НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ВНУТРІШ НІХ СПРАВ. 

на ч. 490.18.14 -1 /У Т -2 9 р .

Адмінвідділ ОВК повідомляє, що в Чорнобаївському районі, в 3-х  верстах від 
с. Лукашівки, в 1912 [році] було закладено Іванівській жіночій манастир, 
імперіалістична війна припинила дальніше будування цього манастиря й 
закінченням лишилося тільки один будинок, домова церква, що призначена для 
ііумені, церква знаходиться в серьодці будинку, а по бокам її розташовані 42 жилих 
кімнати.

Оскільки будування цього манастиря було не закінчено, він і не був 
прикріплений до жодного села. Протягом громадянської війни жилі помешкання 
поступово були зайняті черницями різних манастирів, які зачинялися, ними ж  
було придбано культмайно й в домовій церкві почалися відправлятися релігійні 
звичаї, що відвідувалися віруючим населенням околишних сел, недивлячись на 
те, що кожне село мало свої молитовні будинки тієї ж  старослав’янської течиї.

Статуту та умови згадана громада мала тільки до 1922 р., з якого часу існувала 
без статуту та умови; ні страхових внесків, ні орендної платні протягом останніх 
10 років релгромадою не вносилися зовсім.

В квітні місяці 1929 р. Чорнобаївському РВК необхідно було представити жилі 
помешкання дня комуни, яка існувала в цьому районі з 1921 р., дня влаштовання 
в цих помешканнях сільсько-господарської школи, а тому було запропоновано 
черницям звільнити помешкання, які були передані в комуну; зі звільненням 
помешкань припинялася також і можливість користування домовою церквою, яка 
знаходилася в серьодці цих помешкань (черниць в згаданому манастирі було 
21 особа, які роз’їхалися).

Трупа антирадянського та куркульського елементу, щоб помішати організації 
комуни в цьому місті (навколо столшгінські хутори), не переводючи зовсім зборів, 
написали фективний протокол зборів та фективну заяву від імені віруючих з 
протестом про передачу цього будинку комуні, до якого приклали списки осіб, 
що відвідували цей буд инок протягом 1927,1928 і 1929 р., а списки складалися в 
час говіння, коли кожний говіючий повинен був записати своє прізвище й все це 
було надіслано до НКВС.
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В представленому до НКВС списку віруючих з 919 осіб тільки 177 селяни 
с. Лукашівки, решта ж  особи невідомі чи селяне околишних сел. Зі 177 осіб селян 
с. Лукашівки власні підписи дали лише 100 осіб, і те не під протестом, а записалися * 
як говіючі в манастирі, решта ж  була списана батьками та знайомими помімо 
волі цих осіб.

В сучасний момент бувша фективна церковна рада цього манастиря подала 
заяву, що вона від цього будинку відмовляється й в найскорішому часі оформлена 
справа про зачинення цього будинку буде надіслана до НКВСШ/.

ТВО Зав. Аомінвідділу ОВК- 
Нач. Окрміліції 
Інспектор в справах культів

ТАРАСЮК
КРЕМ Ш СЬКИЙ

*

ДАЧО, ф.Р-375, оп.1, спр.76, арк.143. Копія.
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1 9 2 9 р о к у ,  ч е р в н я  2 6 .

З ЛИСТУВАННЯ ДЦМ ІНВЩ ЦиіУ Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО овк 
З НКВС УРСР Щ ОДО ВИСЕЛЕННЯ ЧЕРН И Ц Ь М ОТРОНИНСЬКОЇ 

РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ З КОЛИШ НІХ М ОНАСТИРСЬКИХ 
БУДІВЕЛЬ З ВИРІШ ЕННЯМ  ПИТАННЯ ПРО ОХОРОНУ  

ЗАЛИШЕНОГО КУЛЬТМАЙНА.

№ .794 ТАЄМНО.
26/V I-29 р.

ДО  НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ВНУТРІШ НІХ СПРАВ.

Адмінвідділ Шевченківського ОВК повідомляє, що в березні місяці 1929 р., в 
зв’язку зі скасованням по суду умови на користування житловими помешканнями 
Матрьонівської жіночої релігійної громади у Медведівському районі та передачу 
цих будинків в комуну імені “ХІІ-го З ’їзду Рад Ш евченківщини”, а також в 
зв’язку з задоволенням судом цівільного позову РВК до цієї ж  громади в розмірі 
2 000 крб., значна кількість черниць залишила вищезгаданий манастир (з 
105 черниць залишилося тільки біля 25), в зв’язку з чим склалася загроза щодо 
охорони культового майна, яке могло-б бути розстягнено виїжджаючими 
черницями, а тому на підставі постанови М едведівського Райз’їзду Рад та 
постанови Окрз’їзду Рад Ш евченківщини про зачинення монастирів на 
Шевченшвщині з дозволу Шевченківського Окрвиконкому, спеціальною комісією 
за участю представника Окраамінвівділу все культмайно було прийнято по спису, 
запечатано та вжито належних заходів щодо охорони його.

Черницям, що залишилися у манастирі, було запропоновано переїхати до 
Красногорського манастиря в 25 верст., де малося 14 кімнат вільних помешкань.

В сучасний момент справа щодо зачинення манастиря оформленням закінчується 
й буде надіслана до НКВС, по затвердженні яким культмайно, що має історично- 
художнє значіння, буде по опису передано музею, до того ж  часу майно буде 
перебувати під належною охороною й небезпека до розтягнення такого немає.

Тво. Зав. Ацмінвідцілу ОВК — 
Нач. Окрміліщї 
Інспектор в культсправах

ТАРАСЮК
КРЕМШ СЬКИЙ

*

ДАЧО, ф.Р-375, оп.1, спр.57, арк.Ш . Копія.
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№64

1929року, липня 29.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ СЕКРЕТАРІАТУ 
Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРВИКОНКОМ У ПРО ЗАКРИТТЯ 

МЕДВЕДЕВСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО  
МОНАСТИРЯ, А ТАКОЖ П РО  ПОДАЛЬШ У ДОЛЮ  БУДІВЕЛЬ 
КОЛИШ НІХ Ж АБОТИНСЬКОЇ ОНУФРЙВСЬКОЇ ОБИТЕЛІ І 

МЕДВЕДШ СЬКОГО КОСТЬОЛУ.

П Р О Т О К О Л  № 11
засідання Секретаріату Шевченківського Окрвиконкому з 29/V II-29 р.

ПРИСУІШ : Члени П резидії т.т. Чайківський, Черняківський та
Бибчук. Інструктор О ВК — т.Гречуха, Зав. Таємної 
Частини тов. Петров, Юрисконсульт О ВК —тов. Лащенко. 
З а в . Ін сп ек тур и  С о ц за б езу  — тов . Л ю бч ен к о. 
Зав. Відділу М ісцевої П ромисловості — тов. Булій, 
Зав. Інспектури Наросвіти — тов. Кожан, Зав. Інспектури 
Охорони Здоров’я тов. Мишура, Голова М іської Ради 
тов. Скрипка, Відповідальний Секретар Окр. Правління 
“Д р узів  Д іт е й ” тов . П ер еп и н ай , П р едстав н и к  
Скотарсоюзу тов. Орлов.

Головує — тов. Чайківський.

<...>
СЛУХАЛИ: § — 4. Клопотання виборців с. М едведівки того ж  району про 

зачинення М иколаївського чоловічого монастиря й 
використання його помешкань під сільсько-господарську 
школу.

Внесено О А В 15/V H -29 р. №  3/5064. Справа № ...

УХВАЛИЛИ: § — 4. Виходячи з того, що:
1) М иколаївський монастир, який складається з 5-ти  
жилих корпусів (біля 100 кімнат), 20-ти сараїв та 2 -х  
молитовних будинків, займається лише 10 ченцями, які 
його не використовують, ремонту не провадять, в наслідок 
чого будівлі занепадають та руйнуються;
2) що всі околишні села мають свої молитовні будинки, 
які вповні задовольняють релігійні потреби віруючої 
людності;
3) що ухвала про зачинання Миколаївського чоловічого
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монастиря винесена переважною більшістю виборців 
с. Медведівки (980 виборців з загальної кількості 1440 ви
бор ц ів ), аби таким чином припинити руйнацію  
монастирських будинків та доцільно використовувані такі, 
влаштувавши в цих помешканнях сільсько-господарську 
комуну;
4) що ухвалу виборців с. М едведівки було стверджено 
П ленум ом  М ед в ед ів сь к о ї сіл ьр ади , П р ези дією  
М едведівського РВК  та М едведівським Районовим 
З ’їз д о м , — О крви к он к ом  в и зн а є за  п отр ібн е  
ЗАТВЕРДИ ТИ  зачинення М иколаївського чоловічого 
монастиря, що розташований у с. М едведівці того ж  
району й передати його для використання під сільсько
господарську комуну.
Порушити клопотання про затвердження цієї постанови 
перед ВУЦВК’ом.

СЛУХАЛИ: § — 5. Клопотання Демінської сільради Медведівського району
про дозвіл використати будинок бувш. Онопрієвського 
монастиря на будову школи.

Внесено О А В15/У П -29 р. №  3/5068. Справа № ...

УХВАЛИЛИ: §  — 5. Затвердити постанову П р ези д ії М едведівського
Райвиконкому з 24-го травня ц.р. (протокол №  16/8) щодо 
вилучення з користування Ч ернявської релігійної 
громади604/ будинку церкви бувшого Онопрієвського 
монастиря й передачі такого на будівлю  школи 
с. Деменцям, виходячи з того, що:
1) два будинка, які залишились від розібраного в 1920 — 
1925 р.р.Онопрієвського монастиря605/, знаходяїься в лісі, 
на віддаленні 4-х верст від найближчого населенного пункту, 
завд яки чому догляд за ними відсутній і такі за останній час 
руйнуються (зривається залізо, вибиваються шибки);
2) що згадані два будинки хоча юридично й знаходяться в 
користуванні реліг. громад найближчих сел, але фактично 
ніяких релігійних обрядів в них не виконується (культ, 
майно перенесено до найближчих молитовних будинків);
3) що всі околишні села мають свої молитовні будинки, 
які вповні задовольняють релігійні потреби віруючої 
людності;
4) що ухвала про використання дерев’яної церкви бувшого 
Онопрієвського монастиря для будівлі школи винесена 
переважною більшістю виборців с. Деменців (214 ви
борцями з загальної кількости 254 виборців) і
5) що згадана постанова затвердж ена П резидією  
Демінської сільради, Президією Медведівського РВК та 
Медведівським УІ-м Районовим З ’їздом.
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Поруш ити клопотання перед ВУ Ц ВК ’ом про 
затвердження цієї постанови.

СЛУХАЛИ: §  -  6. Клопотання Медведівської сільради про передачу будинку
костьола с. Медведівки під культ, освітню установу (кіно) 
для за д о в о л ен н я  культурних п отр еб ви бор ц ів  
с. Медведівки.

Внесено О А В 15/VH -29 р. №  3/5070. Справа № ...

УХВАЛИЛИ: § — 6. Зважаючи на те, що польське населення протягом 1917-
1918 р.р. з с. Медведівки вибуло, в зв’язку з чим виконання 
релігійних обрядів в костьолі з цих років було припинено 
до 1924 року, що сінодальна релігійна громада, яка 
користувалась з 1924 року будинком костьолу, в 1929 році 
винесла одноголосну постанову, в якій зазначила, що 
костьол для відправи релігійних потреб непридатний, — 
визнати за потрібне костьол, на взяття якого з боку 
польського населення з 1918 до 1929 року ходатаювання 
не було, ЗА Ч И Н И ТИ  й передати на культпотреби 
с. Медведівки606/.

*

ДАЧО, ф.Р-184, оп.1, спр.91, арк.25-27. Копія.
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№65

СТАТТЯ ЕМ . ЯРОСЛАВСЬКОГО “Н Е П О РАЛИ  ПРОВЕРИТЬ 
МОНАСТЫ РИ”, ЯКА БУЛА ОПУБЛІКОВАНА В ГАЗЕТІ “ПРАВДА”.

1929року, серпня 4.

НЕ ПОРАЛИ ПРОВЕРИТЬ М ОНАСТЫ РИ

Сначала два факта из монастырской “хроники” последних дней.

1) Из Казани 3 июля сообщили:
“В Мензелинском монастыре в келье игуменьи Лихачевой и в монастырских 

подвалах обнаружено до 10 тонн (около 600 пудов) спрятанного хлеба, ч а с т ь  
к о т о р о г о  с г н и л а .  Обнаружены также а н г л и й с к и е  б о м б ы ,  яд ,  
порох,огром ны йзапасм едикам ентов,ЗЗО сундуков с м а н у ф а к т у р о й ,  
множество персидских ковров и 75 швейных машин. В подвал вел потайной ход 
из кельи шуменьи.

Монастырь был превращен в вертеп, в котором 28 кулацких и купеческих жен 
занимались развратом. М  о н а с т ы р ь и г р а л  к р у п н у ю  к о н т р р е в о 
л ю ц и о н н у ю  р о л ь  п р и  н а с т у п л е н и и  ч е х  о в, затем был закрыт, но 
негласно продолжал существоваїь. П р о д е л  ки  и г у м е н ь и  Л и х а ч е в о й  
и е е  г р у п п ы  в с к р ы т ы  п р и  с о д е й с т в и и  м е с т н ы х  к р е с т ь я н ”

(“Коме. Правда”, 4 июля 1929 г.).

2) В “Правде” т. Сем. Найден606*/ сообщает:
“Вблизи села Лебедин Ш евченковского округа сохранился женский 

монасшрь. Разыгрывая из себя нищих, монашки с котомками за плечами ходили 
по избам и собирали сухие караваи. Но вот по селу разнеслась молва о том, что в 
монастыре есть много хлеба, который монашки продают по спекулятивным ценам. 
В монастырь прибыл уполномоченный по хлебозаготовкам, который поставил 
перед обитательницами монастыря вопрос о сдаче хлебных излишков. Крестясь 
и призывая в свидетели бога, монашки стали уверять, что хлеба у них нет ни 
крошки. Крестьяне настояли на проверке, и в гробах, приготовленных монашками 
дня отхода в “лучший мир”, было найдено около 30 тонн хлеба.

Помимо этого на колокольне обнаружено около 3 тонн пшеницы, полтонны 
м укиит.д.”

(“Правда”, 26 июля 1929 г.).

Заметьте: в обоих случаях с а м и  к р е с т ь я н е  обратили внимание на то, 
что м о н а с т ы р и  п р о д о л ж а ю т  и г р а т ь  э к с п л о а т а т о р с к у ю  
р о л ь .  Теперь, когда кулак прячет хлеб, чтобы не отдать его по государственным 
ценам на питание рабочих и красноармейцев, м о н а с т ы р ь  у к р ы в а е т
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к у л а ц к и й  х л е б .  В прошлом, в период гражданской войны, монастырь 
помогал наступлению чехов. В период мануфактурного голода он “накопил” ' 
330 сундуков мануфактуры. Он пользуется в каждый данный момент таким 
контрреволюционным оружием, какое всего удобнее.

Мензелинским “монахиням” д ля спасения душ, оказывается, нужны не только 
десятки тонн гниющего хлеба, в то время как в городе стоят хвосты у 
продовольственных лавок, — им нужны также на случай “второго пришествия”, 
если не господа, то господ, английские ручные бомбы, яд, порох. Вероятно эти 
невинные “святые” вещи предназначены заменить при случае кадило и ладан, 
чтобы задымить во славу капитала. Лебединским монахиням, верящим в жизнь 
вечную, где “несть ни печали, ни воздыхания”, также понадобилось в гробах 
запрятать несколько десятков тонн хлеба.

Как это возможно через 12 лет после Октября? Почему до сих пор многие 
монастари продолжают играть роль контрреволюционных церковных центров?

Как это ни странно, но точных данных, как использованы монастыри, не 
существует в центральных учреждениях. А ведь это не пустяк: у нас до революции 
было около 1000  монастырей и в них около 100 000 монахов и монахинь606б/. 
Использованы ли рационально монастырские помещения и монасзырские земли? 
В том-то и дело, что ещ е сущ ествуют мензелинские, Лебединские и другие 
контрреволюционные монастырские гнезда, которые пора серьезно проверить, 
проветрить и превратить их в полезные учреждения Советского государства.

Мы располагаем неполными данными о 292 монастырях и 11 монастырских 
подворьях. И з них закрыты за время революции 211 монастырей и 9 подворий, 
остались в качестве монастырей 81, т.е. около 30 проц.

Как и сп ол ьзован ы  зак ры ты е м онасты ри? П о д  в сев о зм о ж н ы е  
сельскохозяйственные объединения — колхозы, совхозы, коммуны, артели — 
приспособлена земля 64 монастырей. Для культурно-просветительных целей — 
клубы, техникумы — 33 закрытых монастырей. П од жилище — 22; отдано в 
непосредственное распоряжение виков, сельсоветов 27 монастырей и 2 — под 
черепичный и стекольный заводы. Как это ни странно, даж е Н КВД не имеет 
точных данных о монастырях.

Мы считаем, что сущ ествованию монастырей надо положить конец. 
Монастырям нет места в Советском государстве. При нашей бедности и нужде в 
жилищах в с е  монастырские помещения должны быть рационально 
использованы. Надо тщательно проверить, что собой представляют те “трудовые 
коммуны”, которые образовались в бывших монастырях из их прежних 
обитателей: не “спасаются” ли там шуменьи Лихачевы, имеющие в запасе для 
Советской власти артиллерийские огнеприпасы “на всякий случай”? Н о если 
НКВД до сих пор не имеет точных данных об этом, то ясно, что это дело надо 
организовать на местах. К делу проверки надо привлечь рабочих и крестьян. В 
двух вышеприведенных случаях крестьяне разоблачили монахинь. П усть  
разоблачат тайны всех монастырей. Конечно в это дело должны вмешаться и 
безбожники. Н о еще лучше, если сами массы рабочих и крестьян сделаю т 
соответствующие безбожны е выводы из такой проверки. Они должны будут 
убедиться, что монастыри были и остаются орудиями чуждого рабочему классу 
буржуазного влияния, что монастыри -  опора враждебных социалистическому 
строительству элементов.

253



С обрания м ензелинских граждан единогласно одобрили закрытие 
монастыря и постановили использовать его под электростанцию и культурные 
учреждения, а руководителей немедленно привлечь к ответственности. Но 
разве с этим надо дожидаться в других местах до тех пор, пока и в других 
монастырях не обнаружится чего-либо вроде английских бомб? Разве 
недостаточно ясно, что пора положить конец всякому влиянию и даже самому 
существованию монастырей?

“Правда” № 177, 
4 августа 1929 г.
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1929року, жовтня 17.

ЗВЕРНЕННЯ КЕРІВНИЦТВА Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО  
ОКРВИКОНКОМУ ДО  ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ З ПРОХАННЯМ ПРИСКОРИТИ  

ПРИЙНЯТТЯ РІШ ЕННЯ ПРО ОСТАТОЧНЕ ЗАКРИТТЯ 
НАТЕРЕНІ Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРУГУ 

УСІХ МОНАСТИРІВ.

ТАЄМНО.
Виконавчий Комітет Ради 
Робітничих, Селянських та 
Червоноарм. Депутатів.
Секретаріят. Таємна частина.
17.Х. 1929 р.
№ 821.
Черкаси, на Шевченківщині.

ДО  ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.
Копія: Народньому Комісаріату Внутрішніх

Справ. (Адмінуправління).

П о погодженню з Народнім Комісаріятом Внутрішніх Справ 
Ш евченківським  О круговим  В иконавчим  К ом ітетом  ч ер ез  
Ш евченківський Округовий Адміністративний Відділ до Народнього 
Комісаріату Внутрішніх Справ було надіслано після належнього 
оформлення на затвердження НКВС та ВУЦВК зачинення на терені 
Шевченківської округи слідуючих монастирів:

1) . Онопріївського чоловічого монастиря в Медведівському районі — справа 
надіслана 24 Серпня 1929 року.

2) . Миколаївського чоловічого монастиря в Медведівському районі — справа 
надіслана до НКВС 24 Серпня 1929 року.

3 ) . Лебединського жіночого монастиря в Ш полянському районі — справа 
надіслана до НКВС 24 Серпня 1929 року.

4 ) . М ошенського чоловічого монастиря в М ошенському районі — справа 
надіслана до НКВС 18 Вересня 1929 року.

5 ) . Іванівського жіночого монастиря в Чернобаївському районі — справа 
надіслана до НКВС 27 Вересня 1929 року.

6)  . Мотронівського жіночого монастиря в Медведівському районі — справа 
надіслана до НКВС в Жовтні місяці 1929 року.
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Н е дивлячись, що справи були надіслані до 2 -х  місяців тому назад, ні 
одного монастиря до цього часу постановою ВУЦВК зачинення не стверджено.

У всіх вищезгаданих монастирях зорганізовані на протязі Березня-Травня 
місяців 1929 року сільсько-господарські комуни, яким в користування передані 
всі монастирські житлові будинки, садки, виноградники та в достатній мірі 
забезпечено землею , що дає широкі перспективи розвитку комунального 
господарства, але існування в комунах незачинених молитовних будинків 
деморалізуючи впливає на членів комуни, особливо жінок.

Крім цього використовання молитовних монастирських будинків, особливо зимових, 
в зв’язку з недостатньою жилою площою в розгорненні роботи комуни має велике 
значіння, які в сучасний меігг стоять зачиненими по 6 і більш місяців, та занепадають.

Так, наприклад, в М иколаївському монастирі мається 6 кам’яних жилих 
будинків, два молитовних будинка, з котрих один зимовий з 6-ю кімнатами при 
ньому; все це знаходиться в користуванні семи ченців, які не тільки не мають 
змоги утримувати приміщення в належному стані, а навіть не виплачують 
страхових внесків та ореццної платні за будинки, між тим 7 місяців тому назад 
організована сільсько-господарська комуна не має змоги переселитись в 
монастирь, поскільки такий знаходиться в юридичному користуванні ченців.

канівський монастир, який складається з одного кам’яного молитовного 
будинка, домової церкви з 20-ю  кімнатами, передан в користування 1- ї  
Ч ернобаївської сільсько-господарської комуни, яка існує з 1921 року, для 
організації сільсько-господарської школи при комуні ще в квітні місяці 1929 року, 
але в зв’язку з відсутністью постанови ВУЦВК про зачинення монастирів не має 
можливості використовувати домової церкви при монастирі, в наслідок чого праця 
комунарів що до організації даної школи пропала даремно, крім понесених збитків, 
до 100 дітей комунарів лишилось по-за школою, між тим, коли фактично 
монастирь зачинився за виїздом ченщв ще в квітні місяці 1929 року.

Таке ж  саме явище в М ошенському, М отронівському та Лебединському 
монастирях, які знаходяться на віддаленні 5 верст від ближчих населенних 
пунктів, де комунари лишились літом без дитячих ясел, а зимою лишаться без 
школи, так як зачинення монастирських зимових молитовних будинків до цього 
часу не стверджено ВУЦ ВК’ом, хоч вони всі за виїздом монахів лишаються 
зачиненими без всякого використовання.

Населення цих сел, особливо актив, обурюється, виноситься десятки постанов 
про прискорення вирішення справи про зачинення.

На підставі вищезгаданого Шевченківський Округовий Виконавчий Комітет 
прохає ВУЦ ВК прискорити негайно вирішення вищезгаданих справ, аби на 
зимовий час не лишити до 400 душ дітей комунарів по-за школою.

ГОЛОВА Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО
ОКРВИКОНКОМУ
ЗАМ . ЗАВ. ОКРДДМ ІНВІДДІЛУ
СЕКРЕТАР О.В.К.

ЛЕВКОВИЧ
ТАРАСЮК
КРИВАНПЦЕНКО

*

ДАЧО, ф.Р-375, оп.1, спр.76, арк.201-201 зв. Засвідчена копія.
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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ СЕКРЕТАРІАТУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

ПРО ЗАКРИТТЯ ЦЕРКОВ І МОЛИТОВЕНЬ 
Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРУГУ.

1929року, листопада 21.

П Р О Т О К О Л  №  3 1/424607/
Засідання Секретаріату Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, 

м. Харків, 21 листопада 1929 року.

Головує — тов. ВАСИЛЕНКО М .С.
ПРИСУТНІ: _____

Члени Секретаріату ВУЦВК і кандидати — т.т. ПЕГРОВСЬКИЙ,
ГОРЛИНСЬКИЙ, 
ЧЕПЕНКО і БОНДАР.

Представники урядншггв та установ:
НКСоцЗабезбечення..................
НКЗемСправ.................................
Прокуратури Руспубліки............
Ц К СТВ..........................................
НКВнСправ....................................
Ц А Т К ............................................

Члени ВУЦВК.........................................
Від НКТорговлі........................................
Засідатель Секретаріяту Президії 
ВУЦВК......................................................

т. П ОКО РНИ Й .
.т. ФЕСЕНКО.
.т.ЧУМ АЛО.
.т. ШАПОВАЛ.
.т. ОЛІЙНИК.
.т. ФАРТУШ НИЙ.
.т.т. УХАНОВ і ГАРАГОНЕНКО. 
.т. РАПОПОРТ.

т.ЦЮ ПАК.

ОБГОВОРЮВАЛИ:
<...>
20 . П ро закриття церков та  

молитовень.
(Подання НКВнСправ).

ПОСТАНОВИЛИ:

20 . Задовольнити клопотання 
трудящих і на подання НКВнСправ 
дозволити округовим виконавчим 
комітетам закрити такі манастирі, 
церкви, синагога і молитовні будинки, 
щоб використати ці приміщення для 
культурно-освітніх та с .-г о с п о 
дарських потреб:

(Доп. — т. ОЛІИНИК).

Шевченківської округи —
1) Закрити церкву в с. Чапаївці, Золотонош ського району і передати це 

приміщення під сельбудш /;
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2) Розібрати старий будинок кол. Онопрієвського манастиря і використати 
матеріял цей для забудови школи в с. Деменці, Медведівського району (справу 
цю НКВнСправ має погодити додатково з НКОсвіти);

3) Закрити синагогу “Клойз” в м. Кам’янці, Кам’янського району і використати 
це приміщення під єврейський клюб609/;

4) Закрити чоловічий Миколаєвський манастир на острові річки Тясьмин на 
терені с. Медведівки, Лебединського району і передати його під с.-г. комуну;

5) — Матрошвськии жіночий манастир в Лебединському районі і передати його 
під с.-г. комуну ім. XII З ’їзду Рад Шевченшвщини;

6) — Лебединський жіночий манастир Шполянського р-ну — під с.-г. комуну;
7) — Мошногорський манастир в м.Мошнах — під с.-г. артіль “Відродження”;
8) — домову церкву кол.Іванівського манастиря, Чорнобаївського р-ну -  під 

с.-г. школу в с. Лукашівці;
9) Закрити церкву в с. Ковалисі, Ротмистрівського району і використати це 

приміщення під сельбуд-театр610/.

*

ІТДАВО України, ф.1, оп.5, спр.26, арк.181,183 зв. -184. Машинопис.
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1 9 3 0 р о к у ,  б е р е з н я  2 1 .

ОБІЖНИК ДЦМНУПРАВЛІННЯ НКВС УСРР “ПРО ПОРУШ ЕННЯ  
РЕВОЛЮ ЦІЙНОЇ ЗАКОННОСТИ У  ПИТАННЯХ ВІДОКРЕМ ЛЕННЯ

ЦЕРКВИ ВІД ДЕРЖ АВИ”.

ТАЄМНО.

У.С.Р.Р.
НАРОДНІЙ КОМІСАРІЯТ 
ВНУТРІШ НІХ СПРАВ 
21 Березня 1930 р.
По інспектурі, 
м. Харків.

Зміст:

“П ро поруш ення р ев о 
лю ційної зак он н ости  у 
питаннях відокремлення  
церкви від держави”.

За останній час у низці округ грубо ламається й перекручується законодавство 
у справі відокремлення церкви від держави, тобто: свавільне закриття церков та 
інших молитовень, безпідставне втручання у внутрішнє життя релігійних громад, 
масове зняття дзвонів тощ о. В се це провадиться без відповідної підготовчої 
політичної й антирелігійної роботи серед населення, стихійно, або навіть 
адміністративним порядком, що викликає незадоволення, а в деяких випадках 
опір віруючих.

Такі методи боротьби з релігією сприяють підміні класової боротьби на селі 
боротьбою релігійною, яка корисна тільки нашим клясовим ворогам, що 
використовують релігійність найвідсталіших верств селянства в боротьбі проти 
с о ц і а л і с т и ч н о ї  перебудови села. У  таких умовах всяке нещдготовлене закриття 
молитовного будинку політично шкідливе, особливо у сучасний період загостреної 
клясової боротьби, яка вимагає найбільшого єднання в сієї бідняцько- 
середняцької маси в боротьбі проти куркуля.

ОБІЖ НИК № 1 2 /4  
АДМІНІСТРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ НКВС 
До кого: Всім Завадмінвідділів-Нач-

міліції округ, Начальникові 
Ш коли Комскладу Р о б .- 
Сел. Міліції УСРР.

Копії: Начальникові £ о б .-  С ел.
Міліції АМ СРР.
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Н а п ід с т а в і в и щ еза зн а ч ен о го , у д о д а т о к  д о  тел егр ам и  тов . 
БАЛИЦЬКОГОш / з 12/IH -1930 р. й прикладеної копії директиви ВУЦВКу з 
18 /ІІІ-3 0  р. під № 628І2 /т ., Наркомвнусправ пропонує:

1) закриття молитовних будинків повинно бути наслідком переведення 
відповідної політичної й антирелігійної роботи, як це зазначено директивою  
НКВС з 8 /IV -1929  р. № 1186/ц т. і в жодному разі не повинно перевалитись 
стихійно чи адміністративним порядком.

Ц і вимоги однаково поширюються й на зняття дзвонів з функціонуючих 
молитовень, але з тим винятком, що постанова Президії Окрвиконкому про зняття 
дзвонів є остаточна.

2) Н а затвердження ВУЦВКу повинно надсилати усі справи про закриття 
чинних молитовень незалежно від того чи є  вони в момент оформлення справи 
про закриття в користуванні віруючих чи ні. Н і в якому разі без затвердження 
ВУЦВКу жодної молитовні закривати не можна. Атому всі справи про молитовні, 
закриті через відмову 50-ок від користування ними, або через відсутність 
служників культу, й не повернені в користування віруючих, так само належить 
надсилати на затвердження ВУЦВКу після розгляду їх  на Президії Окрвиконкому. 
Підставою для позитивного вирішення питання про закриття таких молитовень 
повинно бути не тільки відмова 50-ки від користування ними, але й вимоги 
більшості трудящої людности даної місцевости про закриття даної молитовні.

3) За постановою П резидії Окрвиконкому без затвердження ВУЦВКу 
закриваються лише такі молитовні: старі та закриті з техничних умов, що 
загрожують громадській безпеці, а так само недобудовані молитовні, які не є в 
користуванні віруючих.

4) Закриття молитовень й зняття дзвонів у жодному разі не повинно бути 
масовим і питання про закриття кожної молитовні повинно ставитись і вирішатись 
окремо.

5) Закривані молитовні можна використовувати тільки на культурно-освітню 
мету. Перш ніж виносити позитивний висновок про закриття тієї чи іншої 
молитовні, Окрадмінвідділ повинен мати відповідні матеріяли, що стверджували 
б наявність відповідних коштів на перебудову ц ієї молитовні. Перебудування 
повинно проходити негайно після одержання відповідної постанови ВУЦВКу про 
закриття.

6) Якщо вимог, зазначених в директиві НКВС з 8/TV-29 р. № 1186/цг., не буде 
додержано, Окрадмінвідділи повинні ставити перед відповідними органами й 
організаціями питання про потребу переведення додаткової роботи, без чого 
надавати позитивного висновку на закриття.

Разом з тим, НКВС повідомляє, що публікації в місцевих газетах і оголошень 
про передачу молитовень в оренду, в разі розірвання угоди з релігійною громадою, 
робити не слід.

7) Якщо в розпорядженні Окрадмінвідділу будуть відомості про можливість 
ексцесів при закритті, Окрадмінвідділ по згоді з відповідними органами повинен 
відмовляти в закритті молитовні до зміни обставин.

8) У  всіх випадках зламання встановленого порядку закриття молитовень на 
місцях і випадках свавільного до постанови ВУЦВКу закриття, Окрадмінвідділи 
повинні негайно вживати заходи щодо ліквідації ненормальностей і ставити перед 
Окрпарткомами і Окрвиконкомами питання про притишення місцевих робітників,
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що зламали революційну законність, до відповідальности, повідомляючи 
телеграфом про кожний такий випадок Н КВС. Повідомляючи де закрито 
церкви й хто особисто в цьому винен.

Водночас треба слідкувати, щоб місцеві органи і окремі робітники не провадили 
незаконного опадаткування релігійних громад, а також служників культу — тобто: 
податки на користь ТСОЗів (випадки в Одеській окрузі), на трактори, на 
кооперацію, лікнеп (Дніпропетровська та інш.округи), примусове поширення 
облігацій держзаймів тощо.

За невиконання цієї директиви та випадки ексцесів при закритті молитовних 
будинків відповідальність покладається особисто на Зав.Окрадмінвідділів, а в 
Вінницькій та Зінов’ївській округи — Інспекторів по культах та ІНО .

За змістом цієї директиви негайно дати таємні вказівки Зав. Райадміїївідділків, 
поклавши на них особисту відповідальність за кожний випадок свавільного 
закриття молитовного будинку, а також ексцесів при закритті.

Разом з директивою повертається всі справи про закриття молитовних 
будинків, що їх  було надіслано до Н К ВС *, які разом зі всіма справами про 
незаконне закриття молитовень негайно поставити на розгляд П резидії 
Окрвиконкому під кутом зору останніх директів й зокрема відкриття в тих, чи 
інших місцях, де того обставини вимагають, свавільно закритих молитовень. 
Справи ж , які буде позитивно вирішено на Президії Окрвиконкому про закриття, 
надіслати до НКВС з копіями останіх постанов Президії ОВК д ля подання їх  на 
затвердження Президії ВУЦВКу.

Заст. НАРКОМВНУСПРАВ УСРР 
Заст. Нач. Адмінуправління НКВС

(І. Якимович) 
(В. Олейник)

*

ДАЧО, ф.Р-375, оп.1, спр.87, арк.104-104 зв. Засвідчена копія. 
* -  після “НКВС” декілька слів закреслено чорнилами.

261



1 9 3 0 р о к у ,  к в і т н я  1 .

ГАЗЕТА “РАДЯНСЬКА ДУМКА” П РО  МЕЛЬНИКШ СЬКУ 
КОМУНУ “ЗАПОВІТ ЛЕНІНА” У  М ЕДВВДЮ СЬКОМУ РАЙОНІ, 

Щ О РОЗТАШУВАЛАСЯ Н АТЕРЕШ  К О Л И Ш Н Ю Ю  
МОТРОНИНСЬКОГО ТРОЇЦ ЬКОЮ  МОНАСТИРЯ.

Д е привідом сновигали трутні-черниці...
Мельниіовська комуна “Заповіт Леніна” Медведівського району заснувалася 

по-весні минулого року612/. Розташувалася вона в колишньому Мотронинському 
манастирі. Будівлі комуни: чотири муровані корпуси та два недавно передані 
будинки церков. В од ній деревяній міститься школа та клюб, в другій мурованій 
зараз зберігають посівматеріял, а згодом передбачено влаштувати млина з 
двигуном внутрішнього згорання.

В одному з корпусів міститься їдальня, кухня з пекарнею, в решті будівель 
живуть комунарі.

Садиба комунарам дісталася дуже зруйнованою, багато довелося прикласти праці, 
щоб призвести її до належного вигляду. Усі господарські будівлі були зруйновані, і 
комунарі вже сами збудували повггку на реманент, скотарню та конюшню.

У  комуні зараз 50 родин, 183 їдці, переважно наймити та бідняки. За голову 
комуни харківський робітник двадпятип’ятитисячник.

Кожна родина міститься в окремій кімнаті, молода по гуртожитлах.
Кожен член комуни одержує приміщення, харчі, одяг, взуття, а до того по 

50 коп. щомісяця на свої персональні потреби.
Землі комунарі мали 250 га.
Гордощі комуни — 60 га чудового саду. На цей рік землі передбачається 650 га. 

Перейшли на семипілку. Мертвого реманенту досить, тяглової сили своїх 25 коней 
та ще намічено збільшити штук на ЗО. Корів 20 , свиней з поросятам 60. М ає 
комуна 105 вуликів, майстерню гнути ободи.

Тепер за культроботу. Є  лікнеп, школа для дітей під керівництвом студента 
черкаського педтехнікуму. Працює агролікнеп, організовано с .-г . гурток, є 
сільсько-господарська бібліотечка. Комуні дуж е бракує культурних сил. Вся 
культробота падає на одного робітника т. Бандурко. Вона дуже перевантажена 
ще й іншою роботою . Вжито заходів збільшити кваліфікованих сил. Одна з 
лікнеповок відряджена до Черкас на курси підготовки керівниць ясел. Цього року 
вже не доведеться, як торік, запрошувати сторонню особу тільки на сезон. Робота 
йтиме цілий рік.

Комунарі, зокрема жінки, задоволені із свого життя в комуні. Звичайно, ще 
багато чого можна бажати, але живеться зараз у комуні краще, аніж до вступу. 
У міжнарод ній день жінки деякі комунарки із сльозами пригадували колишнє своє 
поневіряння та нужденне життя.

262



Потяг серед наймитів та бідноти до комуни великий. На останньому засіданні 
заслухали до 40 заяв про вступ до комуни. Н е хватає приміщень, отже нові члени, 
поки збудують новий корпус, житимуть по своїх хатах. Худобу позводили, 
одержують для себе харчі.

Там, де довго привідами сновигали трутні-черниці, тепер буяють паростю* 
нового життя, кується нова соїоялісгачна культура.

В.Т.

*
Опубліковано: газ. “Радянська думка”. —1930 р. — 1/TV. — №45(689).

“ Є вангеліє” 1 
Москва. Із Мотронин- 
ського Троїцького монас
тиря. Зберігаєт ься в 
Черкаському обласному 
краєзнавчому м узе ї 
(ПП- 4576).
Фото М. Васильєва.
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ СІЛЬРАДИ 
ПРО СТАН КОМУНИ “ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ”, А ТАКОЖ 

ВІДОМІСТЬ ПРО НАЯВНІСТЬ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК к о л и ш н ь о г о  
ЛЕБЕДИНСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО МОНАСТИРЯ, ЯКІ 

МАЮТЬ НАЛЕЖАТИ ЦЕЙ КОМУНІ.

Витяг з протоколу Засідання Президії Лебединської 
сільради Шполянського району Ш евченківської Округи № 41 

від 2-го травня 1930 р.

§691. Слухали: Доповідь Голови Ради Комуни “Червоний Жовтень”613/ про 
стан Комуни.

Ухвалили: Заслухавши доповідь Голови Ради Комуни “Червоний 
Жовтень”т. Колотаб14/ про стан Комуни, Президія 
Лебединської Сільради констатує:

1 — В сучасний мент Комуна в подвірьі бувшого монастиря, яке обнесено великим 
муром, утворює ті обставини, в якіх Комуна може з ’явитись розсадником 
різних епидемій та небажанних компрометуючих впливів на зростання та 
розвиток молодої єдиної Комунальної Омы на Шполяшцині, яка повина бути 
зразком та стимулом д ля закріплення та зростання соціялистичного сектору, 
що притяіує увагу всього населення навколишніх районів через масове 
відвідування через батрацько-бідняцько-середняцькіх екскурсій. 
Розташовання господарчих приміщень (конюшні, коровні, свинарні, 
пташарні, майстерні, та кролівні) поміж жилими помешканнями, а часто в 
самих жилих приміщеннях (бувш. келії) з ’являється так з боку господарчого, 
як із санітарно-гигієничного на сьогоднішній день неприпустимим і 
преступним, дякуючі чому серед членів Комуни за останній час, особливо з 
наступом весни, поширились різні захворування. Розвиток та догляд дітей в 
таких замкнутих і антісанітарних умовах шкідливо відбивається на здоровы 
дітей і не дає можливості досягти наслідків виховання здорового покоління, 
на чому Партія та Уряд так загострюють особливу уваїу широких мас 
суспільності, але Комуна в силу своїх можливостей примушена тримати д итячі 
ясла в такому приміщенні, яке з од ного боку має мало світу (близько свинарні 
та конюшні, а також поряд розташовання кухні), що внесло сирість та грибок. 
Слід відмітити, що розташовання господарчих приміщень викликає великій 
рух по між жилими помешканнями Комуни і тим самим порушило грунт і 
утворило болото, яке може висохнути лише при великій засусі, що теж веде 
до поширення епидемично-інфекційних хвороб. Атому Президія Сільради, 
приймаюче до увага все вшцезазначенне, вважає за необхідне:
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1 — Добитись перед РВ К ’а та О ВК ’а постанови про те, абе вся земля
Златопільського лісництва Лебединської дачи*, яка оточує садибу комуни 
в кількості 15-ти  га, вм істі з будівлям и, раніш належавш ими  
бувш. Лебединському монастирю, а тепер Лісництву — БУЛИ ПЕРЕДАНІ 
НЕГАЙНО КОМУНІ.

2 — Добитись перед РВК’а та ОВК’а про забезпечення Комуни вихователями
для дітей та постійним медробітником.

З — Підняти клопотання перед РВ К ’а та О ВК’а про негайну передачу 
приміщення бувшої жіночої школи при бувш. монастирі, а в сучасній мент 
учпункт Військомату — КОМ УНІ.

4 — Добитись перед відповідними органами про надання кредитів на збудову
абисінського колодязя для забезпечення комуни доброякісною водою, та  
кредитів на переустаткування маючогося в комуні млина, якій цілком 
обслужить навколішні села Комуни.

5 — Відмітити, що наданні кредити в сумі 32 000 крб на будову пташарні на
сьогоднішній день не використовуються через відсутність інструкіування 
та зв’язку з боку Кооптаха та Колгоспкуща.

6 — Порушити клопотання перед РВК ’а та О ВК’а, абе такі ввели в мережу
телефонізації сел і Комуну, яка на сьогодні з’являється відірваною в районі.

7 — Комуні добитись перед Райкущ колгоспом, абе такій забезпечив  
техкерівництвом будову господарчих будівель.

8 — Комуні, в зв’язку з тим, що бувші монашки, які розташувались в 
навколишніх селах і ведуть агитацію серед населення за повернення 
ім бувш. монастиря, чим до деякої міри тормозят справу розвитку Комуни, 
а тому негайно всі ознаки монастиря, як-то: купола, углові башти та  
дзвіницю зняти, використавши матеріал для будови господарчих приміщень. 
Поруч з цим приступити до негайного зняття шалашів та старих господарчих 
приміщень, які загрожують в пожежному відношенні.

Орегінал з належними підписами:
Певно: Секретар сільради (підпис).

М ІСЦЕ ПЕЧАТІ.

ВІДОМ ІСТЬ П РО  НАЯВНІСТЬ ЛІСОВИХ УЧАСТИВ.

Вільна 
садибні 
ставків 
посадки 27 р. 
садків
луків ______

Разом

площа 
7,9 [га]
3,75
1.7
9.7
0,8

15,2 — ур. “Аццрейцево 
39,05 [га]

55 та “Луки”615/

Голова Ради Комуни Колот

*
(підпис)

ДАЧО, ф.Р-184, оп.1. спр.122, арк.12 зв., 14-14 зв. Оригінал.
* — слово “Лебединської” перекреслене червоними чорнилами, зверху напис — “Капитанівської”.
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ДОП ОВІДЬ ТОВ. ЧАЙКЗВСЬКОГО НА ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ 
Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРВИКОНКОМ У ПРО  

ЛЕБЕДИНСЬКУ КОМУНУ.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

1. В межах користування Златопільського радлісгоспу росташована садиба 
(подвір’я) бувшого Лебединського манастиря, обмежена камінною стіною 
з житловими будівлями та церквами. При націоналізації лісів цей вчасток 
зараховано як стороннє землекористування.

2. Весною  1929 року цей вчасток землі з  усима будівлями передано 
Лебединській комуні “Червоний Ж овтень”.
Навколо манастирського под вір’я є рільної землі до 8 га, овочевого саду до 
2 га, питомник лісництва та будівлі Златопільського лісництва. Тут ж е 
росташований і ставок мірою до 1,5 га.

3. Н а віддалені 1,5 кілом. від садиби бувш. манастиря росташована польова 
земля комуни мірою до 700 га, серед якої є фактичний господарчий центр 
комуни — хутір був. Конюкова61б/, який в порядку розкуркулення переданий 
в користування комуни. Цей хутір природньо росташований серед масіву 
польових земель комуни, має житлові й господарчі будівлі, механізованого 
млина й забезпечений водою.

4. При наявності цього господарчого обладнаного центру нема ніякої рації 
штучно переносити його в друге місце на садибу бувш. манастиря, або 
утворювати два центри поруч, з тим, що один з них на бувші манастирські 
садибі не матеме ніяких перспектив на розвиток.

5. За такого стану, слід вважати за доцільне встановити єдиний господарчий 
центр комуни в бувш. хуторі Конюкова, де й треба зосередити господарче 
будівництво, а подвір’я бувш. манастиря доцільно поширити за р[ахуно]к 
околишніх рільних і садових земель і передати комуні виключно для садово- 
городнього й ставково-рибного г[осподарств]а, заборонивше комуні в цій 
садибі утримувати будьлі яку робочу й продуктивну худобу й птицю, щоб 
запобігти шкоди лісовому г-ву.

6. Відповідно цьому, треба поставити питання перед П резідією  ОВК про 
вилучення із користування Радлісгоспу рільних і садкових земель та 
ставка навколо бувш. манастирської садиби, загальною мірою до 15 га 
на користь Лебединської комуни “Червоний Ж овтень”. Виявлення площі 
земель, яку можна вилучити й передати комуні, та розв’язання справи
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про будинки лісництва — потрібно перевести на місці, за участю  
представника Радлісгоспу.

Зав. ОЗВ Чайківський.

*

ДАЧО, ф.Р-184, оп.1, спр.122, арк. 13-13 зв. Оригінал.

Похорон настоятельниці лебединської Євпраксїї. 1924 р.
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№72

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ П РЕЗИ ДІЇ Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО  
ОКРВИКОНКОМ У ПРО ПЕРЕДАЧУ ЛЕБЕДИНСЬКІЙ КОМУНІ 
“ЧЕРВОНИЙ Ж ОВТЕНЬ” РІЗНИХ УГІДЬ ТА МАЙНА, В ТОМ У  
ЧИСЛІ І ТОГО, Щ О НАЛЕЖАЛО РАНІШ  ЛЕБЕДИНСЬКОМ У  
МИКОЛАЇВСЬКОМУ М ОНАСТИРЕВІ, ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ  

КОМУНАРІВ УСІМ  НЕОБХІДНИМ .

1930року, травня 6.

ПРОТОКОЛ № 52/62
Засідання Президії Шевченківського Окрвиконкому з 6 /V -1930 року.

ПРИСУТНІ: Ч лени П р ези д ії О В К  т .т . Л евк ови ч , М овчан,
Кривоніщенко, Абросимович, Сталов, Андрущенко, 
Чайківський, Скрипка. Кандидати на членів П резидії 
т.т. Бублій та Кожан.
Представники установ: Голова Правління Колгоспсоюзу 
тов. Пилипенко, Голова Правління Бурякколгоспсоюзу 
тов. Радченко, Голова Правління Райснілки тов. Тищенко, 
член Правління Скотарсоюзу тов. Вовк, Член Правління 
Плодосоюзу тов. Сторчовий, Зав. Рибвідцілу Буряксоюзу 
тов. Колосов, Зав. Орг. Відділу О ВК тов. Гречуха, 
З ав . Бю ро Скарг тов . К расав ін , Ч лен О В К  — 
червоноармієць тов. Квак, представник Златопільського 
лісгоспу тов. Ц іхонін, представник М еталооб’єднання 
тов. Чучмарьов, Голова Ш полянського Райвиконкому 
тов. Фантаз, Голова Лебединської сільради тов. Кохно, 
представник Ж урівського колгоспу тов. Радзевіч, 
Заст. Голови Златопільського РВК тов. Святченко, 
Зав. Окрадмінвідцілу тов. Тарасю к, Зав. Окрарху 
тов. Узембло, Референт Окрпляну тов. Вовченко, Уповно
важений Союзхлібу тов. Гінтліс, Директор Держбанку 
тов. Упаков, Член Правління Бурякколгоспсоюзу тов. 
Петренко, Агроном Бурякколгоспсоюзу тов. Глибченко.

Головує тов. Л Е В К О В И Ч .

Слухали: § —1019. Про Лебединську комуну.
(тов.Чайківський).

Висловились т.т. Ціхонін, Кохно, Радзевіч, Абросимович, 
Левкович.

268



Ухвалили: 1. Запропонувати Златопільському Лісгоспу передати в 
користування Лебединської комуни 10-15 га землі, що 
оточує монастир та не зайнята лісовими насадженнями; 
разом з розташованими на ній будівлями.
Вважати, що ця земля має бути використана комуною дня 
ставкового, городнього та садового господарства.

2. Д оручити тов . К ривоніщ енкові добал ак ати сь  з  
Окрвійськоматом про можливість передачі комуні 
великого будинку, розташованого на терені комуни, який 
зараз використовується піц учпункг.

3. Схвалюючи постанову Окрпляну про організацію  
птахівничої ферми в комуні, — доручити Буряксоюзу та 
Ш полянському Райвиконкому прискорити реалізацію  
постанови Окрпляну, розв’язавши разом з радою комуни 
місце побудови птах, ферми.

4. Доручити Ш полянському Райвиконкому забезпечити 
перебудову в монастирських будинках під звичайні житлові 
та господарчі будівлі, відпускаючи кредити, будівничі 
матеріали тощо.

5. Доручити Нароосвіті прослідкувати та Ш полянському 
Райвиконком у забезпечити комуну відповідними  
культурними силами (вчителями, виховательками, 
медробітниками тощ о).

6. Зважаючи на те, що комуна розташована на великому 
віддален н і від сільради та культурних ц ен тр ів , 
Шполянському Райвиконкому забезпечиш телефонізацію 
комуни.

*

ДАЧО, ф.Р-184, оп.1, спр.122, арк.1,101. Засвідчені копії.
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№73

1930року, червня 15.

ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГЕОДЕЗИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДО  
ЧЕРКАСЬКОГО ОКРВИКОНКОМ У З ПРОХАННЯМ  НАДАТИ 

ВІДОМ ОСТІ ПРО НАМ ІЧЕНІ ДЛЯ ЗН И Щ ЕН Н Я Ч И  ПЕРЕБУДОВИ  
ЦЕРКВИ ТА ДЗВІН И Ц І, ЯКІ М ОЖ НА БУДЕ ВИКОРИСТАТИ Ж  

ГЕОДЕЗИЧНІ ПУНКТИ.

С .Р .С .Р .-В .Р .Н .Г .
Геодезичний Комітет
УКРАЇНСЬКЕ
ГЕОДЕЗИЧНЕ УПРАВЛІННЯ
15/V I -1 9 3 0  р.
Ч. 3554
м. Харків.

ЧЕРКАСЬКОМУ* ОКРУГОВОМУ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТУ.

В сучасний мент в багатьох містах та селищах на терені УСРР знищуються 
зовсім, або підлягають перебудові церкві та дзвіниці, що в більшості випадків 
мають значіння геодезичних пунктів, якими приходиться користуватися при всіх 
топографо-геодезичних роботах.

В обох випадках вищезазначені пункти як геодезичні зовсім втрачають своє 
значіння, а між тим вони часто з ’являються в данній місцевості єдиними для 
з’йомки.

Вважаючи на велику потребу та необхідність цих пунктів, а також з метою 
схоронення тих робіт, на які втрачено багато коштів, Українське Геодезичне 
Управління просить Черкаський Округовий Комітет терміново надіслати всі 
відомості в Управління на адресу: Харків, майдан Тенелева № 18, про всі намічені 
знищення та перебудови церквів та дзвіниць з вказівками строків початку цих 
робіт, аби Управління вжило заходів до переносу коорд инат цих пунктів.

НАЧАЛЬНИК УКРАЇНСЬКОГО 
ГЕОДЕЗИЧНОГО УПРАВЛІННЯ (М Ш ЕНЫ )
ЗА ЗАВ. ТОП. - ГЕОД. ВІДЦ. (АЛЕКСАНДРОВ)

*

ДАЧО, ф.Р-375, оп.1, спр.87, арк.216. Засвідчена копія. 
* — так в тексті.
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1 9 3 0 р о к у ,  ч е р в н я  2 9 .

ВІДПОВІДЬ Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРДДМШ ВЩ ДШ У  
УКРАЇНСЬКОМУ ГЕОДЕЗИЧНОМ У УПРАВЛІННЮ  Щ ОДО  

ПЕРЕБУДУВАННЯ ДЗВІН И Ц Ь І МОЛИТОВНИХ  
БУДИНКІВ ПО ОКРУГУ.

№ 45/6
29/VL Харківському Всеукраїнському 

Геодезичному Управлінню.

Шевченківський Окралмінвіщіл повідомляє, щ одо перебудування як дзвіниць, 
так і молитовних будинків по окрузі повинно бути приступлено до слідуючого:

І. с. Медведівка Медведівського району Миколаївський монастирь: 
дзвіниця та два молбудинки.

П. с . Д ем ен ц і М едвед івськ ого р -н у  О нуф ріївський м онастирь: 
молит, будинки.

III. с. Мельники Медведівського р-ну Мотронівський монастирь — дзвіниця 
та два молбудинка.

IV. с. Саіунівка Медведівського р-ну — дзвіниця та молит, будинок617/.
V. с. Кирилівка Вільшанського р-ну — церква та дзвіниця618/.
VI. с. Тубільці Мошенського р-ну — дзвіниця та церква619/.
VII. с. Будщце Мошенського — “ — 620/Мошногорський монастирь—дзвіниця 

та дві церкви.
ИЛ. с. Черниші Канівського р-ну — дзвіниця та церква621/.
IX. с. Чапаєвка Золотоноського р-ну — дзвіниця та церква622/.
X  хут. Іваньки Чернобаївського р-ну — Іванівський монастир — дзвіниця та 

церква622*/.
XL с. Ковалиха Ротмистрівського р-ну — дзвіниця та церква623/.

Зав. ОАВ-Нач. Окрміліції 
Інспектор Культів

(Тарасюк)
(Кремінський)

ДАЧО, ф.Р-375, оп.1, спр.87, арк.235. Копія.
очевидно, помилка, треба “15”: див.док.№73.
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№ 7 5

1930року, червня 1 7.

ЗВЕРНЕННЯ Д . ЯВОРНИЦЬКОГО ДО  Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО  
ОКРВИКОНКОМ У ПРО ЗБЕРЕЖ ЕННЯ ВІД РУЙНАЦІЇ 

ЦЕРКОВНОЇ БУДІВЛІ колишнього золотошського 
КРАСНОПРСЬКОГО МОНАСТИРЯ І ОХОРОНУ ТЕРИТОРІЇ, 

НА ЯКІЙ ЗНАХОДИТЬСЯ Ц Я ІСТОРИЧНА ПАМ ’ЯТКА.

У.С.С.Р.
ГОЛОВНАУКА 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
КРАЄВА
КОМІСІЯ ПО ОХОРОШ  ПАМ’ЯТОК 
МАТЕРІЯЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 
ТА ПРИРОДИ  
17.VI.1930 року.
Ч .193.

ДО  Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО О .В.К. 
копія: Ш евченківській окркомісії

охорони пам’яток матері
яльної культури, доглядачу  
кол. Красноярського монас
тиря Войтюковій.

Керуючися законоположенням ВУЦВК та РН К України від 16-V I-1926 року й 
тими дотатками до нього624/, що видано пізніше, Дніпропетровська Краєва 
Інспектура по охороні пам’яток матеріяльної культури поряд з іншіми пам’ятками 
взяла під охорону й будівлю колишнього Красноярського монастиря Золотоноського 
району (головну церкву), як архітектурно мистецьке споруджіння, що побудовано 
в стилі будівель відомого всьому світові архітекта ХУЛІ ст. Растрелі625/.

Через те, що та будівля змурована на шпилі гори серед болот, то для її сохранности 
потрібно стежиш за тим, щоб гору ту не розмивало дощем, не розсовувала скотина, 
бож гора має дуже невиликий розмір щось до 70 метрів завширшки, та до 300 м. 
завдовшки й сама потроху обсипається. Нині територією землі, що є навкруги гори 
коло 1 у  гектара користується с/г артіль “СЕРП І М О ЛО Т’ з Смощинної слободи*, 
косиш там сіно й пускає скотину по узбіччу гори, що безумовно спріяє пошкоджінню 
горі, а з тим самим і руйнації згаданого пам’ятника.

Маючи це на увазі, Краєва Інспектура прохає зробиш відповідне розпоряджіння, 
щоб такого** псування горі не робилося, в противному разі згадана пам’ятка можить 
зруйнуватися, а вона є на Шевченківщині єдина в стилі будівель Растрелі.

ЗА КРАЄВОГО ІНСПЕКТОРА О .П .К  АКАДЕМІК Д . Яворницький 
СЕКРЕТАР Ю . Садовий.

*

ДАЧО, ф.Р-375, оп.1, спр.87, арк. 218. Засвідчена копія, автограф. 
*— очевидно, помилка, треба — Слюзчина слобода.
** — в тексті слово повторюється.
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1 9 3 0 р о к у ,  ч е р в н я  2 5 .

ЗВЕРНЕННЯ Ш ЕВЧЕНКІВСЬКОГО ОКРЛДМІНВЩ ДІЛУ  
ДО  НКВС УСРР У СПРАВІ ПРО ОСТАТОЧНЕ ЗАКРИТТЯ 

КОЛИШ НЬОГО ПОКРОВСЬКОГО СТАРООБРЯДНИЦЬКОГО  
МОНАСТИРЯ У М . ЧЕРКАСАХ І ВИСЕЛЕННЯ М ОНАШ ОК, 

ЯКІ В НЬОМ У ПЕРЕБУВАЮ ТЬ.

У.С.Р.Р. НКВС.
Адміністраційний Відділ 
Шевченківського Округового 
Виконавчого Комітету.
25/VI дня 1930 р.
№ 39/6
Черкаси.

До Народнього Комісаріяту Внутрішніх Справ.
Н а № 313 від 12/V I-1930 року

Шевченківський Окрадмінвідділ, повергаючи листування в справі зачинення в 
м. Черкасах Покровської старообрядчеської церкви, зазначає, що в м. Черкасах 
налічується віруючих старовірів поповців 190 душ, які мають д ва молитовних бущшка— 
Успенський, який нараховує 120 душ віруючих, та Покровський, який нараховує 
700 душ віруючих, причому Покровський молитовний будинок з ’являється 
старовірським монастирем і там є два молитовних будинка, навколо церквів 
розташовано 21 буд инок бувших монастирських будинків, з яких до лютого місяця 
1930 р. 19 буд инків займав колектив Чубаря і 2 молитовні будинки займали монашки, 
в лютому місяці з цих 2-х буд инків монашки були виселені, самі ж  молитовні будинки 
були весь час в користуванні реліромади, не д ивлячись, що така нараховує лише 
70 віруючих; з наступом літа монашки знову повернулись до монастиря і заняли під 
житло будинок зимової церкви, крім цього почали негативно впливати на членів 
колективу, особливо жіноцтво, в зв’язку з чим було знову монашкам запропоновано 
виселитись за межі колективу, монашки знову на декілька д нів вийшли, а потім знову 
повернулись, так продовжувалось декілька разів, не дивлячись на неодноразові 
поперед ження, а тому, щоб покласти кінець цьому, а також за порушення умови щодо 
користування не по призначенню молитовними будинками, умова з релгромадою 
розірвана, культмайно принято, а будинки опечатані.

Зав. ОАВ - Нач. Окрміліції (Тарасюк)
Інспектор Культів (Кремінський)

*
ДАЧО, ф.Р-80, оп.1, спр.11, арк.5. Засвідчена копія.
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№77

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ П РЕЗИ ДІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ 
МІСЬКРАДИ ПРО ВИКОРИСТАННЯ П РИМ ІЩ ЕНЬ  
ДВОХ ЦЕРКОВ КОЛИШ НЬОГО ПОКРОВСЬКОГО  

СТАРООБРЯДНИЦЬКОГО МОНАСТИРЯ.

1932року, січня 5.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 30
ЗАСІД АННЯ П РЕЗИДІЇ М ІСЬКРАДИ ВІД 5 С И Н Я  1932 року.

СЛУХАЛИ: Доповідь Райздравінспектури про стан епідемічних 
захворувань по місту, зокрема на висипний тиф та боротьбу 
зним.

УХВАЛИЛИ: п.5. В зв’язку з поширенням епідемії тифу по місту 
Черкаси, а особливо на окраінах міста та в робочих 
кварталах (Рафінарня), де розташовано робітнича маса, 
що не забезпечена житловими приміщеннями, — вважати 
за доцільне використати для житлових приміщень 
робітників рафінарні приміщення двох церков бувшого 
манастиря, які приміщення уж е біля 3 -х  років не 
використовуються та пустують62б/.

М .П . Оригінал за належними підписами.

Згідно (підпис)

*

ДАЧО, ф.Р-80, оп.1, спр.11, арк.17. Засвідчена копія.
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Черкассы ,«J
Старообрядчесиій женскій монастырь

Черкаський Покровський старообрядницький жіночий монастир.
Поч. XX cm. Із колекції Мико

Див. прим. № 553.
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ЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N&..AA/A 
.........августа........ 1945...г. Москва, Кремль.

С порядке обложения доходов мона- 
стыве?; и предприятий при епархи

альных у правлениях

Зов ет  Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Нархомфику ССОР привлекать к обложению подо

ходным налогом в порядке статьи 19 У каза іхрезидиума Верховного  

С овета СССР от ЬО апреля І94С  г .  ”0 подоходном налоге с н асел е

ния” доходы монастырей от имеющихся у них сельскохозяйственны х  

к других источников, а  также доходы свечных зав одов  и других

предприятий при епархиальных управлениях.

2 .  Освободить от уплаты воен ного налога монахов и монахинь,

проживающих на территории монастырей и не имеющих личных доходов.

о . Освободить от обложения налогом на хол остяк ов , одиноких 

и малосемейных граждан ССОР черное православное двуховенство и 

духовных лиц других вероисповеданий, обязанных безбрачием .

4 .  предложить Советам Народных Комиссаров союзных республик

в соответствии со статьей 2 Указа Президиума В ерховного Совета 

СССР от Ю  апреля 1942  г .  ”0 местных налогах и сборах" освободить  

монастыри от уплаты налога со  строений и земельной ренты.

оам. председателя  С о в е т а ^  
Народных Комиссаров Союза ССР

Управляющий Делами С овета  
Народных К ом и ссар ов  СССР

(Е Л а д а ев ) .
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ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ СРСР № 2215 П РО  
ОБКЛАДЕННЯ ПОДАТКОМ ПРИБУТКІВ М ОНАСТИРІВ І 
ПІДПРИЄМ СТВ П РИ  ЄПАРХІАЛЬНИХ УПРАВЛІННЯХ.

СОВЕТ НАРОДНЫ Х КОМИССАРОВ СССР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2215 

от 29 августа 1945 г. М осква, Кремль.
О порядке обложения доходов монастырей и 
предприятий при епархиальных управлениях

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Наркомфину СССР привлекать к обложению подоходным  
налогом в порядке статьи 19 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
30 апреля 1943 г. “О подоходном налоге с населения” доходы монастырей от 
имеющихся у них сельскохозяйственных и других источников, а также доходы  
свечных заводов и других предприятий при епархиальных управлениях.

2. Освободить от уплаты военного налога монахов и монахинь, проживающих 
на территории монастырей и не имеющих личных доходов.

3. Освободил» от обложения налогом на холостяков, одиноких и малосемейных 
граждан СССР черное православное духовенство и духовных лиц других 
вероисповеданий, обязанных безбрачием.

4. Предложить Советам Народных Комиссаров союзных республик в 
соответствии со статьей 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
10 апреля 1942 г. “О местных налогах и сборах” освободить монастыри от уплаты 
налога со строений и земельной ренты.

Зам. Председателя Совета 
Народ ных Комиссаров Союза ССР 
Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров СССР

(В. Молотов) 

(Я. Чадаев).

*

Державний архів Російсько! Федерації, ф.Р-5446, on. 1, спр. 261, арк. 244. Оригінал.
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1946року, травня 25.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ІНСПЕКТОРА РАДИ У  СПРАВАХ 
РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ П РИ  РАДІ 

М ІНІСТРІВ УРСР ТОВ. А. ЯКОВЕНКА КЕРІВНИЦТВУ  
ІД И  Ж  РАДИ ПРО ВІДВІДУВАННЯ І ОБСТЕЖ ЕННЯ Н И М  

ДІЙСНОГО СТАНУ ЛЕБЕДИНСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО 
Ж ІНОЧОГО МОНАСТИРЯ У  Ш ПОЛЯНСЬКОМ У РАЙОНІ.

У П О Л Н О М О Ч Е Н Н О М У  СОВЕТА ПО 
ДЕЛАМ  РУ СС К О Й  ПРАВОСЛАВНОЙ  
ЦЕРКВИ П РИ  СМ  УССР

ТОВ. 1
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

часть 1-я
Во исполнение Вашего приказа от 20/V -4 6  г. за № _28, я выезжал для 

обследования действительного состояния Лебединского Николаевского женского 
монастыря, находившегося ранее на территории Шполянского района Киевской 
области, а  в данное время на границе 2-х  областей, Киевской и Кировоградской. 
Расположение монастыря на границе 2-х областей создало такое положение дела, 
что не только существованию монастыря, но даж е землям, находившимся до 
1929 г. в ведении монастыря в количестве около 200 га, а с 29 года до начала 
Отечественной войны в распоряжении других организаций, о чем доложу ниже, 
на сегодняшний день руководством Ш полянского района Киевской области и 
соседнего Златопольского района Кировоградской области — должного внимания 
не уделяется, так как со времени образования Кировоградской области 
руководство Златопольского района считает, что монастырь и его бывшие 
владения — богатейшие земли и леса — принадлежат Златопольскому району и 
на сегодняшний день в лесу производят некоторую разработку, а руководство 
Шполянского района продолжает считать, что монастырь и его бывшие владения, 
находятся на территории Ш полянского района, однако прямого и активного 
интереса к  существованию монастыря и деятельности его обитателей не 
проявляет.

часть 2-я
Св. Николаевский женский монасшрь по имеющимся сведениям основан был 

в 1707 году, в нем всегда находилось более 200 обитателей627/.
М онасш рь расположен в ровной степной местносго, на черноземных землях, 

исключительной добротности.
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Все строения монастыря находятся на его бывшей усадьбе в 4  га в самом  
центре густого лиственного разных пород леса, количеством около 150-200 га.

В прошлом монастырь вел большое хозяйство, включительно д о  1929 года.
После того, как монашествующие разошлись в разные стороны, в 1929 году 

на базе быв. монастыря местной властью организована была сельско
хозяйственная коммуна, которая просуществовала до 1934 г ., а  в 1934 году 
местной же властью здесь была организована детская колония, с  количеством 
550 детей сирот.

Администрация детской колонии с помощью местной и обл. властей вместе с  
этим большим детским коллективом развернули большую работу, создано было 
большое хозяйство, а именно: в распоряжении детдома имелось 250 га земли, 
при чем для обработки земли дирекция детдома приобрела трактор “ХТЗ” и ряд 
другого с /х  инвентаря и 2 грузовых автомашин.

Построена была электростанция с нефтедвигателем “коммунар” в 18 лоша
диных сил и “Динамо-машиной”, мощностью в 12 киловат. Оборудована была 
большая мастерская с несколькими десятками строгальных, токарны х, 
сверлильных и другах станков по металлу и дереву.

Построена была баня, стоимостью в 25 000 руб.
Здания бывших летней и зимних церквей переделали под клуб и  пионер- 

комнаты. Построен был изолятор, переустроено рад помещений под жилье для 
детей, а также устроен был большой пруд, в общем на реконструкцию и ремонт 
всех помещений было израсходовано 1.356.000 рублей.

В начале войны 1941 г. детская колония была эвакуирована в Сред нюю Азию 
и реэвакуировалась только в 1944 г. Н о ко времени прибытия деш олонии все 
оставшиеся в целости жилые помещения были уже заняты «обитателями 
монастыря, а клубное здание превращено в церковь, которая действует и на день 
обследования.

В общем на день обследования в монастыре имеется 77 мош ш ествующих, 
разместившихся по кельям. Имеется также в монастыре и некоторое хозяйство, 
а именно: лошади 2, свиней 3, других каких-либо домашних животных и птицы в 
монастыре нет.

В распоряжение монастыря местной властью дано 20 га удобной дпш с /х  земли, 
но земля эта осталась не освоенной, ввиду того, как заявляет игуменья, что отвод 
земли произошел с опозданием.

Землю ж е, находящуюся непосредственно на усадьбе монастыря, игуменья 
раздала монахиням и послушницам по 2-3 сотки (в зависимости от желания) под 
индивидуальные огороды, которая находится в обработанном виде.

Вместе с землей под огороды игуменья отдала монашествующим и но 1-2 фрук
товых дерева, находящихся на каждом участке, который обрабатывается той 
или иной монахиней или послушницей.

часть Ш -я*
О главном вопросе, который нас интересует в данный момент, а  именно: есть 

ли возможность переселить из Чигиринского монастыря в Лебединский 59 че
ловек монахинь, отвечаю — да, такая возможность есть, так как на территории 
Лебединского монастыря в данный момент имеется свободный больш ой 
одноэтажный корпус размером: 52 метра длиной на 10 метров ширины, с
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коридорною системою, по 14 больших, светлых окон — с правой и левой стороны, 
в корпусе этом имеется 5 больших комнат размером 12 х  8 мтр., в каждой из этих 
комнат может быть размещено по 8-12 человек. Имеется 4 комнаты размером 
6 x 6 метров, в каждой из которых может быть помещено 4-5 человек, 4 комнаты 
размером 4 x 6  мтр., вместимостью по 3-4  человека. 3 комнаты 2 x 4  мтр. 
вместимостью по 2-3 человека, а в общем есть возможность разместить до 
95 человек монашествующих жильцов.

часть ТУ-я*
О состоянии помещения.
Ж елезная крыша этого корпуса также как и нескольких других, находится в 

исправном состоянии, но во всех комнатах в оконных рамах нет ни одного стекла, 
т.е. потребуется вставить 200 шибок обыкновенного оконного стекла, размером 
примерно по 300 кв. миниметров, во всех комнатах сделать новые двери, размером 
2,5 мтр. высотою и 3 /4  метра шириною, так как бывшие там двери по заявлению 
быв. директора этого детдома тов. Герасименко и председателя Ш полянского 
Райисполкома тов. Ткаченко — вместе со всеми механизмами и другим ценным 
оборудованием вывезены по распоряжению Златопольского Райисполкома в 
Златопольский район.

В некоторых комнатах сделать малый ремонт печей, в одной комнате 
переделать потолок, так как существующий грозит явным обвалом и в одной 
прихожей, большой комнате, заделать большую щель в кирпичной стене размером 
в 6 метров.

Если Министерство земледелия УССР согласится сделать вышеуказанный 
малый ремонт в упомянутом корпусе и предоставить перевозочные средства для 
перевозки обитателей Чигиринского монастыря в Лебединский, то в таком случае, 
полагаю, Вы можете свое согласие дать на переселение.

Инспектор (щдпис) (ЯКОВЕНКО)
25/V - 46 г.

*

ЦЦАВО України, ф.4648, оп.1, спр. 18, арк. 21-23. Оригінал, машинопис. 
* — так в тексті.
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ЗВЕРНЕННЯ КОЛИШ НІХ ЧЕРН ИЦ Ь МАРІЇ АВРАМЕНКО І 
МАРИ СОРОКОЛЄТДО УПОВНОВАЖЕНОГО У СПРАВАХ 

РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Т. МАТЮХИ Ф . П РО  ВІДНОВЛЕННЯ ЧИГИРИНСЬКОГО  

ТРОЇЦЬКОГО Ж ІНОЧОГО МОНАСТИРЯ І ПОВЕРНЕННЯ  
ДО НЬОГО УСІХ МОНАШ ОК.

Уполномоченному по делам Русской православной церкви при 
Черкасском облисполкоме тов. М атюхе от монашек бывшего 
Чигиринского Свято-Троицкого монастыря Авраменко Марии 
Емельяновны и Сороколет Марии Дорофеевны

ПРОШ ЕНИЕ.
Убедительно просим Вашего содействия перед вышестоящими властями 

помочь нам возвратиться в бывшую нашу обитель, так как мы разбросаны по 
всему Союзу, не имеем своих квартир, а уже старость и мы не в состоянии 
заработать и оплатить квартиру, так как ни родства, ни пенсий мы не имеем, и 
мы просим Вашей милости, чтобы нам дожить свой век на прежних своих местах, 
не скитаться по миру хуже нищих6287.

Нам известно, что сельскогосподарский техникум, который занимает бывший 
монастырь в Чигирине, будет выезжать по окончании учебного года. Н ас, 
монашек, по Ч итрину и по Черкасской области более 100 человек, да и вообще 
монашества много по миру, желающ их приютиться, но в существующих 
монастырях нет местов, а в Чигиринском монастыре сохранилось монастырских 
16 корпусов и вне ограды дом священнослужителей и баня.

И в добавок того, что местность бывшего Чигиринского монастыря для 
молодых людей не подходящая — с трех сторон окружена топкими болотами: с 
северной стороны небольшой лес, ольха в воде, а восточная и южная — болото, 
западная — сыпучие пески. Д о города 1у к м  и тянутся редкие населения, там бы 
только таким старухам и обитать.

Просим Вашей милости, обратите внимание на нас, бедны х старух 
безпомощных, и исполнить нашу прозьбу.

Просительницы: Авраменко Мария Емельяновна
Сороколет Мария Дорофеевна

26/Х1-56 г. Чигирин, Черкасск. обл., ул. Короленко, 42. Авраменко Мария Ем. 
Зверху по тексту листа резолюція: В просьбе отказано лично гр. гр.

Авраменко и Сороколет. Матюха. 26.XL 56 г.

*
ДАЧО, ф.Р-4313, оп.1, спр.38, арк.32-34. Оригінал.
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ФРАГМЕНТИ ЗІ СПОГАДІВ П .С. ХРАМОВА П РО  ЗМАГАЙЛІВСЬКИЙ 
УСПЕНСЬКИЙ СТАРООБРЯДНИЦЬКИЙ МОНАСТИР.

1958року, березень місяць.

III
ВКРАТЦЕ ОБ ИСТОРИИ МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ.

В районе между сахарным заводом и селом Змагайловка, на высоком береіу 
реки, среди столетних тополей (яворов),с незапамятных времен стоял 
Стаообрядческий мужской монастырь, состоящий из двух деревянных церквей, 
построенных из круглых бревен, в сруб629/. Одна из церквей называлась теплой, 
т.к. в ней проводилось богослужение в любое время года. Теплая церковь имела 
три престола — в память Сергия Радонежского, апостола Филиппа и Алексея -  
человека божия. Летняя церковь была освящена в память Успения Божьей матери 
и служение в ней проводилось в весенне-летний период. Зимой в летней церкви 
богослужение не проводилось.

Точной д аты, год а основания монастыря, его подлинной испорти—не сохранилось, 
но предание, существующее среди оставшейся группы верующих старообрядцев, 
донесло сведения, что основание монастыря относится ко времени начала раскола 
в православной церкви, т.е. к 1658 — 1700 г.г., когда раскол принял особо острую 
форму борьбы со старыми церковными порядками и нововведениями Российского 
патриарха Никона, а также тяжелым положением крестьянства на Руси.

< ...>  Более раннее предание, которое было записано и имело хождение среди 
черкасских старообрядцев как часть истории указанного древнего монастыря, 
составленное участником комиссии по ревизии монастыря священником Троицкой 
церкви г. Черкасс6307 некиим Марковским6317, также не сохранилось благодаря 
невежеству и нерадивости служителей религиозного культа последних лет. Редкий 
экземпляр этого исторического для старообрядцев документа, изданного в 
ограниченном количестве и составленного на основании подлинных документов, 
хранившихся в течение многих лет при монастыре, был утерян одним из 
исполняющих обязанности служителя религиозного культа в мужском монастыре.

< . . .>  В период черной реакции царизма Черкасский старообрядческий 
монастырь неоднократно подвергался наездам царских чиновников, которые с 
целью притеснения самой религии, исповедуемой старообрядцами, и ликвидации 
самого старообрядчества, как неугодного царизму и господствующей церкви, 
просто-напросто разграбляли монастырь, забирая из церквей разную утварь, 
ценности, иконы старого письма, книги. Священник Троицкой церкви 
Марковский, учавствуя в одной такой ревизии вместе с другими чиновниками, в 
свое [время] так описывал виденные им церковные ценности, находившиеся в 
монастыре: “Я лично видел в церкви две серебрянные дарохранительницы, две
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серебрянные чаши, одна чаша чистого золота весом 2 у  кг, четыре богато 
украшенных антиминса, полный комплект колоколов при двух церквах, более 
20 штук парчовых священнических риз, много дорогих по своему письму икон, 
больш ое количество церковных книг, ковров и проч. инвентаря”. Так 
свидетельствовал очевидец, участник комиссии по ревизии монастырей. 
Фактически ж е никто из большинства верующих прихожан-староверов ничего 
не знал ни о наличии ценностей, утвари, разного инвентаря, ни о денежны х 
средствах монастыря.

80 — 100 лет тому назад попечителем монастыря, так сказать, его 
полновластным хозяином  был черкасский купец, имевший в городе 
мануфактурный магазин, Ахилинов Петр Анастасьевич632/. Никаких документов 
о наличии ценностей и проч. от деятельности этого “попечителя” не осталось, 
кроме некоторых воспоминаний о времени его хозяйничанья монастырем, 
говорящие не в его пользу.

Предание донесло, что в монастыре было много разных драгоценностей: 
золотых крестов, золотых и серебрянных риз на иконах, дорогих кадильниц, 
богатых ковров и проч., не говоря о сельскохозяйственном имуществе и тягловой 
сипе. Ничего этого не оказалось после ухода “попечителя” купчика Ахилинова П А

Монастырь по тому времени наход ился далеко от города Черкасс, в расстоянии 
около 9 километров; молящиеся из город а бывали в нем только в большие праздники 
и все большое хозяйство монастыря не подвергалось проверке, все основывалось 
на “честном слове”, на “ipexe”, на “ненарушении клятвы”. После Ахилинова и до 
1918 года, т.е. более 40 лет, до полной ликвидации монастыря с его хозяйством, 
постройками и т.д. — руководил настоятель монастыря Пахомов Петр Стефанович, 
весьма энергичный человек, одинокий холостяк, хорошо знавший церковные 
уставы, церковное богослужение и древнее церковно-славянское песнопение 
(“крюковое” и “демейственное”, не говоря об обычном восьмигласном). О  
деятельности настоятеля монастыря Пахомова будет изложено ниже.

Возвращ аясь к истории монасты ря предание сохранило в памяти 
передающуюся из поколения в поколение, а отчасти и записанное в историю, к 
сожалению, не сохранившуюся, такую версию: “Много лет тому назад по реке 
Днепр плыл один лесопромышленник из Брянских районов, сплавляя плоты, 
которые расчитывал доставить вниз по реке в один из промышленных районов. 
Разыгравшаяся буря на реке, — а дело, по всей вероятности, было в период 
весеннего паводка, когда Днепр бывает особенно грозным, -  разбила плот, часть 
бревен унесло течением, остальные выбросило волной на берег вместе с 
сопровождавшими плот людьми, в том числе и самим лесопромышленником, 
фамилию и имя которого предание не сохранило. Очнувшись после пережитой 
аварии, лесопромышленник воздал молшву богу за свое избавление, осмотрелся 
вокруг и увидел на высоком крутом береіу старую деревянную церковь. М есто 
было очень живописное. Высокий крутой берег далеко вдавался в реку, образуя 
своеобразный полуостров. Н а этом полуострове стояла церковь-монастырь, 
построенная в глубокой древности. Церковь стояла в лесу, состоявш ему из 
столетних сосен, тополей (яворов). Местность была настолько привлекательна, 
что спасшийся от смерти богатый лесопромышленник пришел в умиление как от 
красоты природы, так и от оказанной ему помощи, жившими при церкви 
монахами, и он решил построить на месте своего спасения церковь, которая и
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была сооружена из оставшихся от разбитых бурей плотов. Церковь была 
освящена в память Успения Божьей матери. С того времени монастырь состоял 
уже из двух церквей и начал привлекать к себе большое количество богомольцев- 
старообрядцев. Таким образом был основан Черкасский старообрядческий 
мужской монастырь6323/.

М есто, где был расположен монастырь, находилось в 3 -4 -х  километрах от 
сахарного завода с одной стороны, и граничило с землями села Змагайловки -  с 
другой. Основатель церкви, лесопромышленник, купил земельный участок для 
хозяйственных нужд монастыря около 40 гектар в урочище “Пацыны” 633/, 
расположенного в сторону тракта на Чширин.

М онастырь из общей площади земельного участка выделил так назыв. 
монастырский двор. Середину этого двора занимали две церкви и очень глубокий 
колодезь. По периметру двора стояли монастырские надворные постройки, как- 
то: “Казначейсіво” с мезонином (светлицей), где хранились церковные ценности, 
книги и др.; гостинница для приезжающих; трапезная (келарня) с кухней; до 
десяти отдельных домиков-келий, в которых жили иноки, монахи, священники. 
М ежду отдельными постройками и вокруг них тянулись заборы, штакетник. Все 
постройки, как и церкви утопали в зелени садов, декоративных деревьев. Двор 
засеян травой, как красивым ковром, и только узкие дорожки от келий к церквам 
как бы разделяли этот живописный ковер на отдельные участки, на разные 
квадраты. Так называемое “Казначейство” было сначала построено в 500 м. от 
обрыва, но постепенно воды Днепра, никем не реіулируемьіе, размывали крутой 
песчаный берег и, наконец, правый берег стал подходить к самому зданию 
“Казначейства”6333/. Также размывался и берег сосед него села Змагайловки. Дабы 
днепровские воды не унесли здания монастырь вынужден был разобрать его и 
перенести на новое место. Тогда ж е были перенесены и главные ворота въезда в 
монастырский двор. Вначале главные ворота находились со стороны Днепра, в 
восточной стороне, а впоследствии их перенесли на северо-западную сторону, 
т .е . в сторону города. Возле ворот росли два могучих тополя (явора). Было 
перенесено на другое место и кладбище. Много земли забрал капризный Днепр 
за период существования монастыря.

В юго-западной стороне, за монастырскими строениями был расположен так 
назыв. черный двор или хоздвор. Здесь находились: конюшня, возовня, клуня, 
кладовая-амбар для зерна. Здесь ж е был и ток, где обмолачивали собранный 
урожай и скирдовали солому, сено для лошадей, волов.

Как уже было сказано выше, монастырь в первые годы своего существования 
пользовался пахотной землей, которая считалась собственностью монастыря, в 
количестве около 40 гектар, приобретенных вышеуказаннным лесопро
мышленником и пожертвованной монастырю в память своего спасения. Но по 
прошествии значительного времени, вследствие беспечности руководителей 
монастырским хозяйством, документы на пожертвованную землю были утеряны 
(есть предположение, что их изъяла одна из бывших многочисленных ревизий 
старообрядческого монастыря) и монастырь, таким образом, лишился права на 
пользование землей, вследствие чего монастырь, не имея возможности оставаться 
без пахатной земли, является основным источником обеспечения питанием 
живших за монастырской оградой людей и тягловой силы, начал арендовать 
земельную плоиш ь у городской управы, но уже в меньшем количестве.
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Все работы по хозяйству выполнялись личным трудом монахов и всех, 
живших при монастыре. Урожай с полей и огородов, а также ловля рыбы 
являлись средством существования монастыря.

В первые годы своего существования монастырь имел несколько священников, 
дьяконов, иноков, отправлявших церковное богослужение. О наличии нескольких 
священников говорит то, что в церквах было несколько престолов, несколько 
антиминсов, много священнических облачений — риз, кадильниц, чаш и проч. До 
сих пор вспоминают в дошед ших рассказах о благолепии служения в монастыре, 
где в хоре учавствовали иноки, монахи с прекрасными голосами, исполнявшими 
церковное богослужение по древнему, так называемому “крюковому” и  
“демейственному” пению. Почему при монастыре не остались до последних дн е! 
священники-попы, об этом предание ничего не сохранило. Вернее всего, надо 
полагать то обстоятельство, что среди старообрядцев начался внутренний раскол 
церкви (читай о попах Аввакуме и Амвросии Белокриничном, о их противоречивых 
учениях), который и разъединил старообрядцев на две враждующие до  
сегодняшнего дня секты: на поповцев и безпоповцев634/. Это было на руку 
господствующей церкви. Расколу внутри помогло притеснение царизма. Это й  
было причиной ухода священников из монастыря. Другах причин не могло быть. 
Но служба в монастыре в последние года проводилась уже без священников, № 
выполняли т.н. уставщики — дьяки. М есто монахов заняли люди преклонного 
возраста, потерявшие семью. Это было похоже теперь на дом для престарелых, 
чем на монастырь.

Последним уставщиком — дьяком, дожившим до 1920 г., был Пахомов Петр 
Стефанович, отдавший всю свою жизнь делу служения церкви и ее сбережению. 
Юношей пришел он в монастырь. Здесь он получил соответствующ ее тому 
времени и тем целям — образование. Э то был опытный начетчик, знающий 
церковные уставы, пение и порядки. Приняв на себя обязанности уставщика, а  
впоследствии и руководство всего монастырского хозяйства, Пахомов П .С . 
ревностно выполнял трудное дело всего монастыря, оставаясь до глубокой 
старости на посту уставщика и руководителя всего хозяйства.

Старообрядчество, будучи отделено от господствующей церкви и в свою  
очередь расколоно на безпоповщ ину, не получало никогда никакой  
государственной помощи или поддержки, а жило исключительно на добровольные 
пожертвования прихожан, от продажи свечей и др. доходов от ревностных 
верующих. Среди старообрядцев было не мало меценатов — покровителей, 
жертвовавших значительные суммы на содержание монастыря. Так, напр,, 
черкасский купец Соколов Андрей Никитич635/  подарил несколько тысяч кирпича 
на восстановление разрушающейся от времени теплой деревянной церкви, 
которая и была построена из кирпича, взамен сгнивших бревен. Соколов Савва 
Георгиевич636/ делал значительные пожертвования для живущих при монастыре 
одеждой, продуктами, инвентарем. Кроме того, в монастырь текли приношения 
из многих городов России, т.к. монастырь славился своей святостью престолов <и 
его слава распространялась повсеместно.

Со времени как в монастыре совершалась церковная служба без попов, не 
стало в нем и монахов-иноков. Многие из них разошлись по другим монастырям, 
другие умерли. До наших дней оставался инок, очень старый, уроженец города 
Черкасс, из рода Хрусталевых, который и умер в монастыре637/.
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Более ста лет монастырь фактически являлся домом презрения стариков- 
старообрядцев, оставшихся в силу условий одинокими, неимущими, больными. 
Такие старики шли в монастырь и здесь трудились по мере своих сил и 
возможностей. Старики обрабатывали поле, собирали урожай и вообще работали 
по хозяйству. Никакой платы они ни от кого не получали, а за свой труд старики 
пользовались бесплатным жилищем, питанием и одеждой. Старики обязаны были 
посещ ать церковную службу. При монастыре сущ ествовала церковно
религиозная школа, куда родители, из числа бедных, отдавали своих детей -  
мальчиков, на полный пансион. Учеба и воспитание было бесплатным. В школе 
учили грамоте по церковно-славянски. Учили читать часослов, псалтырь, чтению 
канонов, а также “крюковому” и “демейственному” пению. Приятно было 
послушать пение молодых учеников — воспитанников монастыря на литии. 
Звонким эхом отдавались молодые красивые голоса под сводами церкви. 
Молящиеся приходили в умиление.

При монастыре была и сапожная мастерская, и столярная для своих 
надобностей. В мастерских также работали молодые ученики. П о окончании 
“учебы” и достижении совершеннолетия молодые люди уходили из монастыря в 
город в поисках работы, а у кого были родители — к ним. И з среды учеников 
были искусные мастера церковного благовеста-звона. (М ишка поломаный). 
Неподражаемо умели звонить некоторые из воспитанников в церковные колокола, 
при чем каждое отдельное богослужение требовало своего “мотива”. И 
содержание стариков и школы-интерната (в школе бывало иногда до 20 учеников) 
проводилось за счет добровольных пожертвований верующих.

С момента сооружения второй церкви, освященной в память Успения Божьей 
матери (церковь была сооружена, как сказано выше, спасшимся от крушения 
плота лесопромышленником), монастырь приобрел большую славу среди 
старообрядцев не только города Черкасс, но и многих других городов. В день 
праздника Успения (15/28 августа) на храм в монастырь приходили и приезжали 
верующие старообрядцы из многих городов и сел России. Молящиеся не могли 
поместиться в храме (летняя церковь), и весь двор бывал запружен народом и 
подводами. Число людей доходило до 1000 человек. Такое ж е примерно число 
молящихся прибывало и на Пасху, и ко дню Сергия Радонежского (25ДХ ). В эти 
праздники богослужение совершалось в т. наз. теплой церкви. Такие праздники 
отличались особой торжественностью. П о окончании богослужения монастырь 
устраивал общие обеды.

В келарне, трапезной, на дворе устраивались дополнительные столы, за 
которые садились все желающие пообедать. М онахи (старики) напекали много 
хлеба, чистого ржаного, особо вкусного, приготовляли хлебный квас, варили обед. 
И многие из прибывших на храм считали обрядом отведать монастырского хлеба 
и попробовать квасу. К келарне в очередь становились прихожане, желающие 
получить порцию квасу и ломтик хлеба. Каждый подходивший произносил: 
“дедушка, благослови хлебушко”. Получив свою порцию, -  старался донести 
этот кусочек ржаного хлеба к себе домой и раздать всем по кусочку. Таков был 
обычай, такова была традиция. Было все удивительно просто, даже наивно, но в 
воспоминаниях, оставш ихся от прошлых давних л ет, очень красиво, 
привлекательно на тот период времени и даже торжественно. Никаких эксцессов, 
нарушений общественного порядка никогда не наблюдалось. За порядком
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наблюдали все пришедшие в монастырь. П озором на всю жизнь считалось 
появиться кому-либо из любителей выпить среди массы людей в пьяном виде. 
Обычно в дни, когд а в монастыре ожидалось прибьпие молящихся сверх обычного ( 
числа, настоятель обращался за разрешением в полицию, откуда и получал 
соответствующее разрешение (исправник Солтык, пристав Саенко -  большие 
хабарники). Это разрешение возлагало огромную ответственность на настоятеля 
монастыря, пользующегося глубоким уважением всех прихожан, и это было 
полной гарантией об исключении беспорядка. < ...>

Так называемые храмовые праздники в монастыре требовали лишних расходов. 
К таким дням необходимо было сделать текущий ремонт и церквам и всем другим 
постройкам — покраска, побелка и т.д. и т.п. Касса ж е монастыря обычно бывала 
бедна. Настоятель монастыря Пахомов П .С ., будучи от природы энергичным 
человеком, задолго до наступления храмовых праздников отправлялся в “побор”, 
т.е. по сбору пожертвований среди старообрядцев. Обычно “сборщиков” бывало 
двое. Пахомов П .С . брал с собою одного из монастырских стариков. Посещая 
старообрядческие семьи, “сборщики” все суммы добровольных пожертвований 
аккуратно вносили в особую ведомость, прося дающего поставить свою подпись. 
“Сборщики” не ограничивались обходом только черкасских прихожан 
монастыря, они бывали и в других городах — Кременчуге, Смеле, Добрянке, 
Мозыре и др. Н а собранные пожертвования настоятель монастыря производил 
расходы на ремонт зданий, инвентаря, украшение церквей, питание стариков, а 
в храмовые праздники — на устройство общ ественных обедов — трапез, не 
забывая, конечно, и себя. < ...>

Как уже быдо сказано выше, церкви монастыря были расположены на высоком 
крутом берегу Днепра, который глубоко вдавался в реку, образуя как бы 
полуостров. Расстояние от берега до церкви (летней) равнялось до одного 
километра. П остепенно фарватер реки менял свое направление. Весенние 
ледоходы и наводнения способствовали подмыву крутого песчаного, ничем 
неукрепленного берега. Вдающийся в реку мыс становился с каждым годом все 
меньше и меньше. Река стремилась ликвидировать естественную преграду на ее 
пути. У  многих старожилов сохранилось в памяти как русло Днепра, его фарватер, 
проходил под самым берегом и пароходы и плоты проплывали под самым берегом. 
Такое положение русла реки было около 7 0 -8 0  лет тому назад. Примерно к тому 
же времени и начало изменения русла реки в районе р. Соболицы (против 
теперешней пароходной пристани)638/. Сначала Днепр засыпал песком старое 
русло, а потом прорезал его у левого берега, у так называемого “Красного”, где 
протекает и по ны не. О бразовавш ийся от изм енения русла остров  
(о. Корчеватый)639/ постепенно заносился песком, заростал кустарником, 
превратившимся в густой лиственный лес.

Главное русло Днепра ушло к левому береіу, но оставленное им старое русло 
длительное время было полноводным и непереставая подмывало правый берег, 
отбирая ежегодно по несколько метров земли у монастыря и соседнего села 
Змагайловки. К 1918 -  1920 г.г., так называемая летняя церковь отстояла от 
крутого обрыва уже в расстоянии 3-5  м. Надвигалась опасность обвала берега 
вместе с храмом. Надо было спасать положение.

В 1918 году Советское правительство издало Декрет об отделении церкви от 
государства, а еще ранее — в 1917 г. 26 октября на II Всероссийском съезде
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С оветов был принят Д екрет о зем ле, по которому все помещичьи и 
монастырские земли переходили в ведение государства.

Таким образом монастырь оставался без пахатной земли, а это означало, 
что и без хлеба. К этому времени монастырь пришел в полный упадок. 
Иастоятель монастыря Пахомов П .С . сильно постарел, часто болел и уже не 
вставал с постели. Других лиц, могущих взять в свои руки дела и хозяйство 
монастыря, не находилось, да они бы все равно ничего не сделали. < ...>

< ...>  по общему совету старообрядцев города Черкасс, прихожан Покровского 
и Успенского молитвенных домов, которых было не менее тысячи человек, было 
решено деревянный храм разобрать, материал использовать на ремонт и хознужды 
существующих молитвенных домов и строений при них. К этому же времени было 
получено от местных советских властей распоряжение о ликвидации церкви, 
которая (кирпичное здание) передавалась сельсовету с. Змагайловки со всеми 
службами и инвентарем, поскольку монастырское хозяйство находилось на земле 
сельсовета Змагайловки. < ...>

Последний настоятель монастыря Пахомов Петр Стефанович умер в 1925 г. 
17 января, умер в глубокой старости, прослужив церкви около 50 лет. Похоронен 
П ахомов П .С . на городском кладбищ е, поскольку монастыря уже не 
существовало около 7 лет.

Жившие при монастыре, как при доме призрения, старики разошлись кто куда. 
Книги, иконы, колокола, разная утварь были разделены между двумя 
старообрядческими молитвенными домами — Покровским и Успенским.

Н есколько лет после этого колокольный звон созывал верующих к 
богослужению, напоминая о бывшем монастыре, о его славе, но колокола были 
подвешены уже при черкасских городских часовнях. Впоследствии их передали 
на нужды промышленности.

Сохранилось предание, что лесопромышленник (имя, фамилия неизвестны), 
потерпевший аварию на Днепре у места, где им была построена церковь, по 
прошествии нескольких лет вернулся в монастырь, принял иночество, жил при 
нем до своей смерти и был похоронен на монастырском кладбище.

< ...> М ало знать настоящее, надо не забывать и прошедшее. И  не только не 
забывать, а полезно иногда и изучать прошлое, сравнивать его с настоящим, 
делать глубокие выводы.

Заканчивая краткую историю Черкасского мужского монастыря, записанную 
по преданиям, переходящих из уст в уста, от поколения к поколению, из рассказов 
старожилов, неоднократно посещавших монастырь в годы его расцвета, в годы 
его славы, приходится пожалеть об отсутствии подлинных документов, которые 
не сохранились из-за несерьезного отношения к руководимому делу со стороны 
так называемых “попечителей”, настоятелей и значительной части верующих 
старообрядцев, которые только на словах, а не на деле любят громко говорить о 
своей религии, не зная самой сущноти этой религии, ее возникновения.

Приношу глубокую благодарность Ж илину М аксиму Яковлевичу за его 
некоторое участие в составлении краткой истории бывшего монастыря.

*
Храмов П.С. Воспоминания. Рукопис. С. 34—63*.
*—Висловлюю вдячність ГА Жиліну за надання цього рукопису для публікації.
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1 9 5 8 р о к у ,  ж о в т н я  1 6 .

ПОСТАНОВА РАДИ М Ш ІСТРШ  СРСР № 1159 ПРО  
МОНАСТИРІ В СРСР.

СОВЕТ М ИНИСТРОВ СССР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 октября 1958 г. № 1159 
МОСКВА, КРЕМЛЬ 

О МОНАСТЫРЯХ В СССР

Совет Министров Союза ССР п о с т а н о в л я е т :
1. Поручить Советам М инистров союзных республик установить для 

монастырей размеры земельных угодий, имея в вину сократить размер земли, 
находящейся в их пользовании.

2. Запретить монастырям применение наемного труда в кустарных мастерских 
и для обработки земельных угодий.

3. Установить, что имеющимися на территории монастырей национа
лизированными и муниципализированными строениями (за исключением церквей) 
монастыри пользуются на основании арендных договоров, заключаемых с 
исполкомами районных и городских Советов депутатов трудящихся.

4. Поручить Советам Министров союзных республик, Совету по делам русской 
православной церкви при Совете Министров СССР (т. Карпову) и Совету но делам 
религиозных культов при Совете Министров СССР (т. Пузину) в 6-месячный срок 
изучить вопрос о возможности сокращения количества монастырей и скитов и 
внести в Совет Министров СССР согласованные предложения по этому вопросу.

5. Признать утратившими силу пункты 1, 2 и 6 постановления Совета 
Министров СССР от 29 мая 1946 г. № 1130 - 463.

М .П. Зам. Председателя 
Совета Министров Союза ССР 
Управляющий Делами 
Совета Министров СССР

Ф. КОЗЛОВ.

П . ДЕМ ИЧЕВ.

уд.

ДАЧО, ф.Р-4313, оп.1, спр.919, арк.69. Копія.
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1 9 5 8 р о к у ,  ж о в т н я  1 6 .

ПОСТАНОВА РДЦИ М ІНІСТРІВ СРСР П РО  ОПОДАТКУВАННЯ 
ДОХОДІВ ПІДПРИЄМ СТВ ЄПАРХІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ,

А ТАКОЖ І ПРИБУТКІВ М ОНАСТИРІВ.

СОВЕТ М ИНИСТРОВ СССР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 октября 1958 г. № 1160  
МОСКВА, КРЕМЛЬ

О НАЛОГОВОМ ОБЛОЖ ЕНИИ ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ЕПАРХИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ДОХОДОВ МОНАСТЫ РЕЙ.

Совет Министров Союза ССР п о с т а н о в л я е т :
1. Установить, что облагаемый подоходный налог свечных мастерских 

епархиальных управлений определяется из расчета отпускной цены 200 рублей 
за килограмм свечей, за вычетом производственных затрат.

2. Советам Министров союзных республик, в соответствии с предоставленным 
им правом дифференциации ставок сельскохозяйственного налога между 
районами и отдельными селениями, установить повышенные ставки налога с 
земельных участков, находящихся в пользовании монастырей.

3. Признать утратившим силу пункт 4 постановления Совнаркома СССР от 
29 авіуста 1945 г. № 2215.

В связи с этим предложить Советам Министров союзных республик отменить 
льготы по налогу со строений и земельной ренте, установленные для монастырей.

4. Новый порядок обложения налогом, предусмотренный настоящим 
постановлением, ввести в действие с 1 октября 1958 г.

М .П .

уд.

Зам. Председателя
Совета Министров Союза ССР Ф. КОЗЛОВ.
Управляющий Делами
Совета Министров СССР П. ДЕМИЧЕВ.

*
ДАЧО, ф.Р-4313, оп.1, спр.919, арк.71. Копія.
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№84

1958року, жовтня 29.

ДОРУЧЕННЯ РДДИ У СПРАВАХ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ П РИ  РАДІ М ІНІСТРІВ СРСР УПОВНОВАЖ ЕНОМУ  

Ц ІЄЇ Ж  РАДИ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТОВ. МАТЮСІ Ф .Є . 
Щ ОДО КОНКРЕТНИХ Д ІЙ  ПО ВИКОНАННЮ  ПОСТАНОВИ  

РАДИ М ІНІСТРІВ СРСР № 1159 ВІД 16.Х.1958 РОКУ  
ПРО МОНАСТИРІ В СРСР.

СЕКРЕТНО 
экз. № 14

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
П РИ  СОВЕТЕ М ИНИСТРОВ СССР

29 октября 1958 г. 
№  552/с

ЧЕРКАССКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ  
Уполномоченному Совета по делам русской православной 

церкви при Совете Министров СССР

г. Черкассы

Совет сообщ ает, что Совет М инистров СССР 16 октября 1958 г. принял 
постановление (№ 1159) о монастырях в СССР, с которым надо Вам ознакомиться 
в исполкомах областных Советов и Советов Министров союзных республик.

Совет поставил в известность об этом постановлении М осковскую  
патриархию. Вы в свою очередь известите правящих архиереев, которые должны 
информировать настоятелей монастырей. Йнформировать правящих архиереев 
рекомендуется при наличии в епархии указания по этому вопросу из патриархии.

Содержание постановления Совета М инистров Вам следует пересказать 
правящим архиереям своими словами, причем только 1 ,2  и 3 пункты, о 4 пункте 
говорить не следует.

В связи с данным постановлением поручаем Вам проделать следующую работу: 
По 1 пункту постановления дать свои соображения местным органам власти 

и Совету о земельных участках, которые можно оставить в каждом монастыре.
2. По 2 пункту постановления поставить в известность правящих архиереев, а 

последние должны информировать настоятелей монастырей о том, чтобы они 
приняли меры к прекращению применения наемного труда в кустарных 
мастерских и при обработке земли.
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Если будут выявлены факты нарушения этого пункта постановления, то 
информируйте Совет и принимайте соответствующие меры на месте.

3. П о 3 пункту постановления Уполномоченным Совета по Латвийской 
Литовской, Эстонской, Молдавской ССР и Закарпатской области УССР надо 
раз’яснить правящим архиереям, что бесплатное пользование национа
лизированными и муниципализированными строениями в монастырях этих 
республик было временное, в настоящее время пользование этими строениями 
должно быть на основе арендных договоров.

4. П о 4 пункту постановления рекомендуем Уполномоченным Совета 
предварительно продумать свои предложения по сокращению монастырей с тем, 
чтобы на совещании Уполномоченных в Москве обменяться по данному вопросу.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА (П . ЧЕРЕДНЯК).

*

ДАЧО, ф.Р-4189, оп.1, спр.4, арк.24-25. Засвідчена копія.
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№85

1959року, вересня 21.

ВИПИС З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ РАДИ У СПРАВАХ 
РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ П РИ  РАДІ М ІНІСТРІВ СРСР 

ВІД 4 -  7 ВЕРЕСНЯ 1959 РОКУ П РО  СКОРОЧЕННЯ М ОНАСТИРІВ, 
ЯКИЙ БУВ НАДІСЛАНИЙ ДО  ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМ У  

ДЛЯ РЕКОМ ЕНДАЦІЇ І ВІДПРАЦЮ ВАННЯ ПОДАЛЬШ ИХ 
КОНКРЕТНИХ Д ІЙ .

СЕКРЕТНО, 
экз. № 15.

ВЫПИСКА
из протокола № 19с заседания Совета по делам русской 

православной церкви при Совете Министров СССР 
от 4 — 7 сентября 1959 г.

1. СЛУШАЛИ: Информацию о сокращении монастырей (т.т. Сивенков И .И.
и Пинчук Г.П .).

Заслушав информацию зав. инспекторским отделом тов. Сивенкова И .И . и 
сообщение Уполномоченного Совета по УССР тов. Пинчука Г.П . о проведенной 
работе по сокращению ряда монастырей и скитов в Украинской и М олдавской 
республиках, Совет отмечает, что в соответствии с постановлениями Совета 
Министров Украинской и Молдавской республик, согласованными с Советом 
по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР, в 1959 году 
закрыто 8 монастырей и скитов на Украине и 5 монастырей в М олдавии. 
Сокращение монасты рей и скитов в названных республиках прош ло 
организованно. Осложнения имели место лишь при закрытии Речульского 
ж енского своекош тного монасты ря в М олдавской С С Р , где, ввиду 
провокационных действий церковников и хулиганствующих элементов, были 
попытки организации сопротивления закрытию монастыря, сопровождавшиеся 
даже избиением этими элементами отдельных представителей власти и 
общественности.

Закрытию монастырей предшествовала большая подготовительная работа, 
проведенная партийными и советскими органами среди населения и 
Уполномоченными Совета среди духовенства. Были намечены и проведены  
организационные мероприятия, предусматривавшие: порядок переселения 
монашествующих из монастырей в другие монастыри, их трудоустройство, 
направление в дома престарелых, обеспечение транспортом при переселении, 
использование помещений закрываемых монастырей и т.д.
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И з 427 человек монашествующих, находивш ихся в 8 -ми монастырях 
Украинской ССР, после их закрытия 191 человек переведен в другое монастыри, 
26 человек трудоустроено по их желанию и только 1 человек определен в дом 
престарелых, 209 человек раз’ехались к родным и знакомым.

В М олдавской ССР из 586 человек монашествующих 5-ти закрытых 
монастырей — 75 человек переведено в другое монастыри, 6 человек помещено в 
больницы, 505 человек осталось проживать в своих домах на территории 
закрываемых своекоштных монастырей, из них 296 человек всіупили в колхозы.

Помещения всех закрываемых монастырей немед ленно после освобождения 
их монашествующими занимались только под культурно-просветительные цели, 
а монастырские церкви постепенно закрывались (кроме Овручского монастыря 
в Житомирской области, где церковь осталась существовать как приходская).

Вместе с этим Совет отмечает, что при проведении закрытия монастырей как 
Совет, так и его Уполномоченные допустили ряд ошибок и недостатков.

Совет несвоевременно осведомил М осковскую патриархию о закрытии 
монастырей, намеченных к сокращению в 1959 году.

Советом и Уполномоченным по М олдавской ССР тов. Олейником не было 
дано рекомендации патриархии и епархиальным архиереям о проведении 
соответствующ ей подготовительной работы по сокращению монастырей по 
церковной линии. В результате этого закрытие монастырей как правило 
проводилось советскими органами и общественностью при слабом участии в этом 
церковных органов.

В М олдавской ССР при проведении в жизнь постановлений о закрытии 
монастырей была проявлена излишняя поспешность.

Тов. Олейник не известил Совет о конкретных сроках проведения сокращения 
каждого в отдельности монастыря и без достаточной подготовительной работы 
начал сокращение монастырей почти одновременно.

В Украинской ССР при закрытии Овручского монастыря в Ж итомирской 
области не учитывалось желание монашествующих перейти в другие монастыри, 
а рекомендовалось выехать по месту прежнего их жительства или перейти в дома 
престарелых.

В М олдавской ССР без учета конкретной обстановки при закрытии 
монастырей производилось немедленное снятие крестов и колоколов с 
монастырских церквей и из’ятие из них культового имущества.

СОВБТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить Уполномоченным по Украинской ССР — т. Пинчуку, 

Молдавской — т. Олейнику, Белорусской — т. Семенову, Латвийской — т. Сахарову 
и Литовской — т. Ефремову разработать конкретные мероприятия по подготовке 
намеченного на 1960 год сокращения монастырей. Для этой цели всесторонне 
изучить монашествующих и руководящий состав этих монастырей, настроение 
духовенства, обслуживающ его данные монастыри. Выявить церковную 
обстановку и влияние монастырей на окружающее население, разного рода 
кликуш и лиц, корыстно заинтересованных в сохранении монастырей, и 
своевременно принимать к ним соответствующие меры.

О готовности монастырей к ликвидации своевременно ставить в известность 
Совет.
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2. Согласиться со сроками проведения в 1 квартале 1960 г. сокращения 
трех монастырей в М олдавской СС Р, указанными в постановлении Совета 
Министров республики от 5 .6  -  59 г. за № 255-32.

3 . Согласиться с планом, намеченным Уполномоченным Совета по 
Украинской ССР тов. Пинчуком, сокращения 10-ти монастырей в I960 году 
и 1-го монастыря (Полтавского) в текущем году.

Сокращение монастырей в I960 г. провести в следующие сроки:
в марте-июне 5 монастырей: Крещатицкий, Черновицкой области, 
Троицкий в с. Устенском, Ровенской обл., Городшценский, Хмельницкой 
области, скиты в с. Драгово и Копашнево, Закарпатской области; 
в июле-сентябре 5 монастырей: Введенский в г. Киеве, Николаевский в 
с. Иза и скиты в селах Городилово, Горбки и Угля, Закарпатской о б л а ет .

Предложить тов. Пинчуку, исходя из этих сроков, представить на утверждение 
Совета Министров Украинской ССР план сокращения монастырей на 1960 год.

Принять к сведению заявление тов. Пинчука о том, что дополнительное 
включение в план сокращения в I960 году двух монастырей в Одесской о б л а ет  
(Балтского мужского и Александровского женского) он снимает и просит этот 
вопрос не рассматривать до представления Совету после тщательного его изучения 
новых предложений.

4. В связи с затруднениями, могущими быть при закрытии монастырей в 
Гродненской области БС С Р, в Литовской и Латвийской С С Р, поручить 
Уполномоченному Совета по Эстонской ССР тов. Капитонову в 10-д невный срок 
выяснить и согласовать с руководством Совета М инистров Эстонской ССР  
вопрос о возможности размещения в Пюхтицком женском монастыре на 
территории Эстонской ССР части монашествующих (50 -6 0  человек) из 
закрываемых монастырей в указанных выше трех республиках.

Рекомендовать Уполномоченным Совета по БССР тов. Семенову, Литовской 
ССР тов. Ефремову и Латвийской ССР тов. Сахарову через местные партийно- 
советские органы незамедлительно развернуть подготовительную работу по 
размещению монашествующих из намеченных к закрытию монастырей, в первую 
очередь, внутри своих республик. Н е позднее 1 ноября 1959 года сообщить Совету 
о числе монашествующих, пожелавш их переехать в Пюхтицкий женский 
монастырь.

5. Довести до сведения патриарха Алексия о сокращении в 1960 году 
дополнительно к тем монастырям, о которых ему известно, еще одного монастыря — 
Рижского в Латвии и рекомендовать ему дать указания епископам о 
предварительном проведении мероприятий с их стороны по сокращению  
монастырей в I960 году.

6. Рекомендовать патриарху прекратить прием новых монашествующих во все 
монастыри, подлежащие сокращению.

7. Провести в октябре 1959 года в г. Киеве совещание Уполномоченных Совета 
тех областей и республик, в которых сокращаются монастыри в 1960 году.

8. В связи с наличием фактов, компрометирующих Львовского епископа 
Палладия, который, получив указание патриарха Алексия о ликвидации 
Кременецкого женского монастыря и скита Почаевской лавры, выслушав 
рекомендации Уполномоченных Совета т.т. Пинчука и Краглика, а также Члена 
Совета т. Сивенкова и формально согласившись с ними, все делал для того,
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чтобы сорвать эти мероприятия, поручить т. Карпову переговорить с патриархом 
и рекомендовать ему освободить Палладия от управления Львовской епархией6407.

9. Принять к сведению заявление Уполномоченного Совета по Украинской 
ССР т. Пинчука о том, что он продумает вопрос о возможности размещения 
бродячих монашек быв. Овручского монастыря Ж итомирской области в 
существующих монастырях республики.

10. Н а время проведения работы по закрытию монастырей в 1960 году в 
областях Украинской и Молдавской ССР командировать работников Совета в 
помощь республиканским уполномоченным.

М .П . ВЫ ПИСКА ВЕРНА:
ОТВ. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА (И.РЕПИН)

Ознакомлены: 24. IX. 
28. IX.

тов. Малущенко (обком) 
тов. Снисаренко (облисполком).

*

ДАЧО, ф.Р-4189, оп.1, спр.4, арк.133-138. Засвідчена копія.
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№86

ЛИСТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ІНСПЕКЦІЇ 
ДЕРЖАРХБУДКОНТРОЛЮ  ДО  ГОЛОВНОЇ ДЕРЖ АВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ 

БУДКОНТРОЛЮ  ДЕРЖ БУДУ УРСР Щ ОДО ПИТАННЯ П РО  
ОБСЛІДУВАННЯ ПАМ ’ЯТНИКА АРХІТЕКТУРИ ТРОЇЦЬКОЇ ЦЕРКВИ  

КОЛИШ НЬОГО МОТРОНИНСЬКОГО МОНАСТИРЯ З ДОДАННЯМ  
АКТУ ЗГАДАНОГО ОБСЛІДУВАННЯ І ВИТЯГУ З ПРОТОКОЛУ  

ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ КОЛГОСПУ “ЗАПОВІТ ІЛЛІЧА”
ВІД 18 ЛЮ ТОГО I960 РОКУ.

1960року, лютого 22.

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ  
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГОССТРОЯ УССР

тов. КОВЯЗИНУ  
г. Киев

По вопросу обследования памятника архитектуры б. Троицкой 
церкви в б. М атронинском монастыре при с. М ельники, 
Чигиринского р-на Черкасской области.

Здание Троицкой церкви б. М атронинского монастыря впервые было 
обследовано 23 августа 1948 года представителями Управления по делам  
архитектуры при Совете Министров УССР архитектором Александровой М .М ., 
инженером М ешинсон М .М . и техником Горбенко Т .В . и передан через 
председателя с /х  артели “Заповіт Леніна”* т. Витько В.Я . под охрану колхоза.

В акте раздела-предложений по ремонту и охране было дано указание 
осуществить следующие мероприятия: “отремонтировать крыши церкви, что 
необходимо, как первоочередное мероприятие по сохранению сооружения. 
Дальнейшая реставрация церкви должна быть выполнена по специальному 
проекту”.

Проект и смета на реставрацию б. Троицкой церкви за время с 1948 года не 
были составлены, а техническое состояние здания, после немецкой оккупации, 
было таково, что с /х  артель, хозяйственно очень пострадавшая после оккупации, 
не смогла сделать какой-либо ремонт и реставрацию здания, кроме замены  
главного купола, разрушенного оккупантами.

О бследованием, произведенным 18-го февраля 1960 года, установлено 
следующее:

* в інших документах згадується ще й як колгосп “Заповіт Ілліча”. Див. прим. №612.
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1. При отходе немецких оккупантов в декабре 1943 года все монастырские 
жилые и хозяйственные постройки были разрушены полностью, а здание церкви 
было повреждено.

2. Техническое состояние здания б. церкви еще в период первого обследования 
1948 года также и в настоящее время требует д ля восстановления и реставрации 
много средств, так что возникает вопрос вообщ е о целесообразности его 
восстановления. Сохранение здания, как памятника архитектуры, в том 
состоянии, в котором было после оккупации, без реставрации и капитального 
ремонта невозможно, т.к. крыша, главы и средний купол были разрушены.

3. Заключить охранно-арендный договор, с  оплатой арендной платы в сумме 
5032 руб. в год с /х  артель “Заповіт Леніна” не согласилось, т.к. здание церкви, 
как складское помещение, для колхоза непригодно.

С правлением колхоза “Заповіт Леніна” заключено обязательство по охране 
памятника архитектуры б. Троицкой церкви.

П риложение: 1. Акт обследования памятника от 18. II. 60 г. 2 л.
2. Выписка из протокола №  4 заседания правления с /х  артели 
от 18. П. 60 г. 1 л.
3. Обязательства по охране памятника в 2 -х  экз. (после 
утвержд.1 экз. подлежит возврату).
4. Фотоснимки б. Троицкой церкви в 12 экз.

Начальник Черкасской областной
инспекции Госархстройконтроля (підпис) М ДОРОХОВ

ДАЧО, ф.Р-2641, оп.1, спр.154, арк.4-5. Засвідчена копія.

АКТ

1960 года 18 февраля с. Мельники Чигиринского района
Черкасской обл.

Мною, инспектором Госархсгрой контроля Черкасской области Седовым Г.Т., 
при участии председателя с /х  артели “Завет И льича” в с.М ельники  
тов. Бондаренко Ивана Платоновича и бригадира с /х  артели тов. Чиж Иосифа 
Васильевича произведено обследование технического состояния памятника 
архитектуры здания Троицкой церкви бывшего Мотронивского монастыря при 
с. Мельники Чишринского района.

В результате обследования установлено следующее:
1. Троицкая церковь М отронивского монастыря с. Мельники была актом 

обследованая.26.08.1948 года передана с /х  артели “Завет Ильича” в лице 
председателя колхоза тов. Витько В .Я ., использовалась в момент обследования 
как склад колхоза.

В период обследования 1948 года техническое состояние здания требовало 
капитального ремонта крыши, замены 2-х  декоративных глав, центрального 
купола, штукатурки стен снаружи и внутри, которые с /х  артель “Завет Ильича” 
выполнить не смог из-за отсутствия средств и материалов.
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Здание церкви с 1948 года по 1950 год использовалось как склад для 
зерна, а с 1950 года до настоящего времени хранилась тара и с /х  инвентарь, 
т.к. вследствии неисправности крыши для сохранности зерна непригодна.

В настоящее время техническое состояние здания ухудшилось и имеет * 
следующие дефекты.

1. Двери и окна. Деревянные оконные переплеты местами не сохранились и 
окна заложены кирпичом до 60%.

Металические оконные решетки сохранились частично.
Двери металические сильно проржавели. Роспись в верхней части оконных 

откосов не сохранилась.
2. Фундаменты в не удовлетворительном состоянии, судя по тому что в стенах 

имеются трещины в главном фасаде и в стенах южного фасада по диагонали стены.
3. Цоколь имеет повреждения кирпичной кладки в углах здания, штукатурка 

не сохранилась.
4. Стены кирпичные имеют трещины над входной аркой главного фасада и в 

стене южного фасада.
Наружная штукатурка стен отвалилась до 90% и внутренняя до 70%.
5. Перекрытия сводчатые кирпичные без изменений. Ж елезная кровля 

центрального купола (поставлена в 1944 году после разрушения немецкими 
оккупантами) — пришла в негодность.

6. Крыша над боковыми частями церкви была также разрушена и не 
восстановлена после оккупации.

7. И з четырех декоративных две главы были разрушены немцами, а в 
настоящее [время] все четыре главы находятся в аварийном состоянии, т.к. в 
период времени от 1944 года деревянные конструкции подгнили и грозят 
обрушением.

8. Потолки, полы и другие деревянные конструкции внутри здания выгорели в 
1943 году при отходе немцев.

9. Ворота входа в бывший монастырь были разрушены и не сохранились.
10. В период немецкой оккупации были также разрушены жилые кирпичные 

здания (нгг. 5 на 50 квар. [ир]) и хоз. постройки бывшего М отроновского 
монастыря так, что кроме здания церкви ничего не осталось.

В настоящ ее время для реставрации бывшей Троицкой церкви требуется 
восстановление следующих основных конструкций здания:

1. Полностью заменить крышу.
2. Заменить центральный купол и четыре декоративных, разобрав старые.
3. Сделать ремонт и реставрацию карнизов.
4. Сделать полностью наружную и внутреннюю штукатурку здания.
5. Восстановить оконные и дверные заполнения.
6. Заменить пристройки входов.
7. Восстановить лестницы и ходы внутри здания.

Инспектор ГАСЕЛ (щщшс) Седов
Председатель с /х  артели
“Завет Ильича” (підпис) Бондаренко
Бригадир садовоогородной
бригады (підпис) Чиж

ДАЧО, ф.Р-2641, оп.1, спр.154, арк.6-7. Засвідчена копія.
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ВЫ ПИСКА С П РОТОКО ЛА №  4

Заседания правления колхоза “Завет Ильича” 
от 18 февраля 1960 года.

Присутствовали члены правления: Бондаренко Иван Платонович, П ро
ценко З .Т ., Ч иж И .В ., Холод М ихаил Ф ., Козынец Я .Т ., Атамась Ф .Я ., 
Зубенко С.П .

Председатель Боцдаренко И .П ., секретарь Чиж М .С .

Повестка дня.
1. Сохранность памятника архитектуры бывшей Троицкой церкви.
Слушали: информацию председателя колхоза “П амять И льича”

тов. Бондаренко Ивана Платоновича и инспектора ГАСКА 
Седова Г.Т. по вопросу сохранности памятника архитектуры 
бывшей Троицкой церкви.

Постановили: Обсудив вопрос по обследованию памятника архитектуры 
бывшей Троицкой церкви Мотроновского монастыря, правление 
с /х  артели “Завет Ильича” считает, что техническое состояние 
здания церкви после разрушения при немецкой оккупации 
требует такого капитального ремонта и реставрации, который 
своими силами и средствами с /х  артель сделать не может. 
Заключить охранно-арендный договор с оплатой в год в 
5032 руб. правление колхоза также не имеет возможности, т.к. 
здание для использования под склад непригодно6403/. 
Учитывая указанное, правление с /х  артели “Завет Ильича” 
просит Райисполком и облисполком ходатайствовать перед 
М инистерством культуры УССР о снятии с учета бывшую 
Троицкую церковь, т.к. техническое состояние здания требует 
больших средств д ля реставрации640®/.

М ІСЦЕ ПЕЧАТІ Председатель с /х  артели
“Завет Ильича” (щдпис) Боцдаренко
Секретарь с /х  артели (пщпис) Чиж

*

ДАЧО, ф.Р-2641, оп.1, спр.154, арк.8. Засвідчена копія.
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№87

1 9 6 0 р о щ  ч е р в н я  2 7 .

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ГОЛОВІ РАДИ У  СПРАВАХ РОСІЙСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ  П РИ  РАДІ М ІНІСТРІВ СРСР 
ТОВ. КУРОЄДОВУ В А  ВІД ІНСПЕКТОРА ТІЄЇ Ж  РАДИ

А.П. ІСАЄВА П РО  ВІДВІДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ Ж ІНОЧИХ МОНАСТИРІВ -  ЛЕБЕДИНСЬКОГО  

МИКОЛАЇВСЬКОГО І ЗОЛОТОНІСЬКОГО КРАСНОПРСЬКОГО.

экз. № 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ  
ЦЕРКВИ П РИ  СОВЕТЕ М ИНИСТРОВ СССР тов. КУРОЕДОВУ В А

Инспектора Совета т. ИСАЕВА А.П .

В период с 6 по 18 июня I960 г. во время пребывания в служебной командировке 
по проверке работы уполномоченного Совета по Ч еркасской области  
тов. М атюхи Ф .Е . я вместе с последним посетили 2 женских монастыря, 
размещенных в Черкасской области и докладываю о них следующее:

I. Лебединский Николаевский женский монастырь.
Монастырь основан в 1774 — 1784 г.г., в 1929 году был закрыт и до 1941 г. в 

нем размещалась детская колония. В 1943 г. во время временной немецко- 
фашистской оккупации монастырь был вновь открыт и действует до настоящего 
времени.

Монастырь находится на возвышенной и лесистой местности в 80 км от 
г. Черкасс (от райцентра г. Ш пола в 20 км и в 5 км от села Лебедин, в котором 
насчитывается около 3000 домов).

В 20-25  метрах от монастыря (в бывших монастырских дом ах, ранее 
предназначаемых для священников монастыря), находится действующий 
стационарный туберкулезный санаторий для больных с открытой формой 
туберкулеза, где размещается около 50 чел. больных.

На 15 июня I960 г. в монастыре находятся 155 монашествующих, из них: 
послушниц 79 чел., монахинь 76 — все они делятся на три группы:

а) первая группа — община в количестве 42 чел. во главе с настоятельницей 
монастыря игуменией Евфалией (Прянишникова Елена Сергеевна, 1878 г. 
рождения, настоятельница монастыря с 1945 г. ) т / .  Эта группа обеспечивает все 
хозяйственные работы по монастырю, выплачивает все виды налогов, несет 
расходы и производит ремонт зданий и следит за их эксплуатационным  
содержанием; за престарелыми и больными монашками, которые размещаются
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в группе “своекоштных”. Общинная группа имеет общий стол и кухню и 
находится в лучших бытовых и жилищных условиях.

б) Вторая группа состоит из 38 чел. и называют ее “Козелыцане” -  
переселенная в монастырь в 1953 г. из Полтавской области642/ с игуменией 
Зоновой643/. Эта группа ни в чем не подчиняется настоятельнице монастыря 
Прянишниковой, кроме послушания во время службы в церкви, а в остальном 
живет самостоятельно, имеет свой стол и кухшо, работ по монастырю не ведет, 
расходов по оплате налога и др. не несет и живет за счет денежных переводов.

в) Третья группа своекоштные в количестве 75 чел. во главе с игуменией 
М еланией Николенко (быв. игумения Чубовского монастыря Черкасской 
области)644/, эта группа пользуется в монастыре только жилплощадью, имеет 
0,5  га земли под огородом. Д о 1958 г. своекоштные работали по выполнению 
заказов населению — искусственных цветов, венков, вязали шерстяные изделия, 
но главным образом изготовляли иконы, которые продавали или меняли на 
предметы. Теперь все это ремесло прекращено и своекоштные живут за счет 
получения денежных переводов и посылок и в большей мере добывают себе на 
существование хождением по окружающим селам Ш польского (так в тексті — 
Ю .М .) района и попрошайничеством. В монастыре общ его стола и кухни 
своекоштные не имеют, а пишу готовят каждая себе отдельно от других.

В се монашествующие в монастыре в своей обыденной жизни по памяти 
руководствуются уставом Федора Студита645/, но в письменном виде у них его 
нет.

Все монашествующие монастыря по возрасіу распределяются так:
от 19 до 40 лет — 25 чел.; от 41 до 55 лет — 14 чел.; от 55 до 90 лет —116 чел. 

(из них 15 чел. пожилого возраста монахини находятся на постельном режиме).
Монастырь состоит из 9 жилых корпусов общей площадью 2429,7 кв. метра, 

из них 2 корпуса площадью 682,3 кв. метра находятся в состоянии аварийности 
и никем не заняты; 6 других корпусов заняты под жилье 155 монахинь и имеют 
жилую площадь 1447,4 кв. метра (на 1 монашествующую по 9,3 кв. метра. Если 
при необходимости на каждую монашествующую представить жилплощади из 
расчета 6 кв. м., то можно расселить в монастыре 241 чел., т.е. к 155 чел., живущих 
в монастыре, можно дополнительно разместить 85—90 чел.).

Кроме этого в монастыре имеется зимняя церковь площадью 150 кв. метров, 
где происходят ежедневные церковные службы, и летняя быв. Никольская 
церковь площадью 300 кв. метров -  она находится более 3 -х  лет в стадии 
незаконченного ремонта, который под разными предлогами органами местной 
власти и уполномоченным Совета откладывается, считая, что у монастыря 
необходимости открытия Никольской церкви нет, так как имеющаяся 
действующая церковь удовлетворяет религиозные потребности монастыря.

Настоятельница монастыря Прянишникова упорно добивается разрешения 
на окончание ремонта здания Никольской церкви и заявляет, что в помещении 
старой церкви монастырь откроет столовую (в которой так ж е потребности нет).

В новом корпусе (выстроенном по разрешению Совета в 1958 г.) имеется 
свободных 7 комнат, где можно разместить до 30 чел.
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ОБЩИЙ ДОХОД МОНАСТЫРЯ СОСТАВЛЯЛ ПО ГОДАМ (в тыс. руб.)

из них:
годы сумма дохода от пожертвований получено от 

патриархии

1955 83,1 16,8
1956 222,3 116,7 247,0
1957 166,1 88,6 150,0
1958 282,5 171,7 -

1959 101,5 13,0 -

ЦЕРКОВНЫ Й ДОХОД МОНАСТЫРЯ СОСТАВЛЯЛ ПО ГОДАМ
(в тыс. рублях)

ГОДЫ всего
из них:

от продажи свечей просфор тарелочный сбор

1957 48,5 32,5 9,6 5,5
1958 50,2 33,0 5,1 4,9
1959 37,3 23,9 5,6 „ 6,7

Причинами сокращения дохода монастыря за 1959 г. являются мероприятия, 
проводимые партийными органами по усилению научно-атеистической  
пропаганды среди местного населения и в некоторой степени дала положительные 
результаты работа органов милиции, которые на протяжении 1959—60 г. г. следили 
за соблюдением паспортного режима монастырем, в результате чего уменьшились 
в 1960 г. случаи посещения монастыря верующими из других сел и городов. Однако 
все еще десятки лиц посещают монастырь и оседают в нем на 2 -е суток и более 
(до усиления паспортного режима в 1958—59 г.г. в монастыре оседало до 165 чел. 
различных лиц на срок до 7—10—15 дней и более).

РАСХОДЫ МОНАСТЫРЯ ПО ГОДАМ (в тыс. руб.)

Всего 
расход 
за год

в том числе:

По
церкви

Содер
жание
населыищ

На
ремонт

Налоги Аренда Др. расходы Остаток на 
1 января 
послед.года

1957 132,9 24,8 10,1 54,0 3 ,4 _ 40 ,6 185,7
1958 360 9 ,8 8 ,7 241,2 48 ,4 - 52,5 156,0
1959 176,8 9 ,4 9 ,5 2,1 47 ,8 89,1 18,9 80 ,6
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Примечание: за 1956 г. израсходовано на ремонт 417 тыс. р.

Д о 1959 г. монастырь не платил арендной платы за пользование зданиями. 
В 1959 г. эта плата выразилась в сумме 89,1 тыс. руб. Это мероприятие безусловно 
подрывает экономику монастыря. Монастырь ежегодно расходует на содержание 
монашествующих до 10 тыс. руб. в год, что составляет в среднем на одну 
насельницу около 112 руб. в год. Такие незначительные денежные расходы  
объясняются тем , что монастырь еще достаточно получает промтоварных и 
продуктовых посылок от верующих.

В настоящ ее время монастырь имеет: 1 грузовую автомашину, 2 лош ади, 
4 коровы и до 3 га земли, засаженной картофелем и овощами.

Ш ирокой популярностью и влиянием среди окружающего населения 
монастырь не пользуется. Посещаемость местным населением монастырской 
церкви в большие престольные праздники незначительная, бывает до 60 —70 че
ловек лиц престарелого возраста, а по воскресеньям в монастырскую церковь 
приходит до 10 чел.

П оэтому, не случайно всем трем игумениям монастыря приходиться много 
писать “слезны х” писем правящим епископам и сердобольным верующим с 
просьбой о материальной помощи, особенно шумения Прянишникова усердно 
пишет и отправляет благодарственные письма лицам, присылающим переводы 
или посылки. Во время пребывания шумения заявила нам, что если она получит 
разрешение на капитальный ремонт двух корпусов и окончания ремонта летней 
Никольской церкви, то она уверена, что патриархия ей даст любую сумму.

П. Красногорский женский монастырь.
Монастырь основан в 1790 г.6467 В 1923 г. монастырь был закрыт и до 1942 г. 

находилась в нем детская колония и в последние годы дом для престарелых. В 
1942 г. во время немецко-фаш истской оккупации монастырь был открыт и 
действует до настоящего времени.

М онастырь расположен в 4 км от г. Золотонош а, около хутора Бокай6477 
(0 ,5  км), где размещается дом для престарелых.

В монастыре на 15. V I-1960 г. имеется 85 монашествующих, из них:
41 послушница и 44 монахини. П о возрасту от 19 до 40 лет — 13 чел., 

41-55 л. —11 чел., 55-до 89 лет — 61 чел. (из 61 чел. косгао больных престарелого 
возраста —12 чел.)6487.

Группа монашествующих представляет единую общину. Настоятельница 
монастыря — Худенко Евдокия Аврамовна (шумения Филадельфия)6497.

304



ОБЩИЙ ДОХОД МОНАСТЫРЯ ПО ГОДАМ (в тыс.руб.)

ГОДЫ Всего 
дохода за 
ГОД

в том числе

церковный отдельные
пожертвования

получено от 
патриархии

1954 47,8 33,1 и л
1955 55,7 44,7 9,6 10,0
1956 68,3 47,5 16,3 65,0
1957 81,1 64,6 17,3 100,0
1958 99,4 71,4 17,2 70,0
1959 91,3 83,1 2,7 5,0

Расход монастыря за 1959 г. (в тыс.руб.) составил 93,4, из них:
на церковные нужды 15,1; на содержание монашествующих -  33,4; на уплату 

налога -  22,0; арендная плата 1,4. Остаток денег на 1.1-1960 г. -  203,6 тыс.руб.
Монастырь имеет запас продуктов питания: муки, крупы, сухих фруктов и 

др. примерно на 2 года, и более 200 000 руб. денег. К этому ещ е необходимо 
добавить получение продуктовых посылок от верующих более 0,5 тонн в год.

На содержание одного монашествующего в год монастырь расходует -  
390 руб. (в 1954—1955 г.г. отпускалось 201 т.р .). За 1956 — 1958 г.г. монастырь 
израсходовал на ремонт зданий 175 000 руб. (с тех пор производить ремонт не 
разрешается).

В монастыре имеется — 2 жилых корпуса и здание зимней церкви с боковыми 
полуподвалами, где размещаются монахини.

Площадь монастыря состоит:
1. Корпус № 1 — зимняя церковь площадью 239,5 кв. м. и к нему пристроено 

8 комнат площадью 370 кв. метров. В этом корпусе расположены 2 кухни, 
столовая и примыкающие к ним 2 комнаты общей площадью (кухня, 
столовая и 2 комнаты) 80 кв. метр.

2. Корпус № 2 имеет 5 комнат площадью 75 кв. метр.
3. Корпус № 3 (новый корпус 10 комнат) площадью 200 кв. метр.
Всего полезной жилой площади в монастыре 735 кв. м ., что составляет на 

1 монашествующую 8,6  кв. метра. Кроме этого имеется и не используется 
глинобитный, крытый шифером, теплый сарай, в котором при дооборудовании 
можно будет разместить 20 — 25 чел.

При наличии всей площади в монастыре и в случае ввода в строй сарая, 
дооборудованного под жилье, можно будет разместить монашествующих из 
расчета на 1 чел. по 4 метра в количестве 225 чел.

В Красногорском женском монастыре имеются:
а) Дубинская икона божьей матери (чудотворная), православным календарем 

дня ее дня празднования не установлено650/;
б) Частицы “мощей” Варвары, апостолов Деонисия, Серафима, Козьмы и 

Демьяна.
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Каждая из указанных частиц мощей в отдельной запаянной коробке и 
заделана в угол иконы другого “святого”.

В се эти “чудотворные святости” почитаю тся только монаш ками, 
паломничества верующих к ним нет.

В 1959 году, в результате проведенных мероприятий по усилению научно
атеистической и культурно-просветительской работы среди населения, 
монастырь стал терять свое влияние на верующих, что по словам игумении и 
рядовых монашек, сказывается на резком сокращении посылок и отдельных 
пожертвований из других населенных пунктов Союза и значительно меньше (на 
50%) верующие близлежащих сел стали посещать монастырскую церковь; вместо 
450—500 чел. на пасху в прошлом году, в 1960 г. было 200 — 250 чел.

Причиной сокращения дохода монастыря за 1959 -  1960 г. послужило и то, 
что настоятельница прекратила письменную связь, которую она поддерживала с 
верующими других населенных пунктов.

О результатах посещения монастырей было доложено секретарю Черкасского 
обкома КПУ тов. Малущенко М .Е .б51/ и председателю исполкома облсовета 
т. Лутак И .К .652/, которые высказали свое отрицательное мнение и возмущение 
по вопросу намечаемого мероприятия — перевода монашествующих в количестве 
92 человек из Крестовоздвиженского женского монастыря Полтавской области653/ 
в Лебединский Николаевский женский монастырь Черкасской области. Они 
заявили, что областное руководство много раз ставило вопрос о ликвидации 
женского монастыря в сЛ ебедин, о закрытии его было решение облисполкома 
от 21 .V. 1959 г. за № 380, последнее было направлено в Совет М инистров 
Украинской ССР с ходатайством о закрытии монастыря.

Обком КПУ в феврале м-це 1960 г. ставил вопрос о закрытии монастыря в 
ЦК КПУ.

При постановке этого вопроса исходили из следующих мотивов:
а) монастырь расположен в 25 метрах от стационарного туберкулезного 

санатория для больных с открытой формой туберкулеза в здоровых целебно
климатических условиях, но и з-за  недостатка помещений влачит жалкое 
сущ ествование, в то время когда жизненно необходимо на месте монастыря 
существование и расширение стационарного туберкулезного санатория, где он 
мог бы иметь республиканское значение.

б) Существование в монастыре своекош тной группы монашествующих в 
количестве 75 чел. больше всего тревожит область в том отношении, что они 
являются рассадниками религиозной идеологии, бродят по близлежащим селам, 
завербовывая попечителей монастырю для оказания материальной помощи, 
попрошайничают по домам граждан и напоминают о существовании монастыря.

в) Монастырь находится в отдаленной лесной местности в 5 км от населенного 
села Лебедин и 20 км от райцентра Ш пола, что позволяет монастырю 
систематически нарушать паспортный режим — являясь притоном для всех 
проходимцев и др. темных людей.

Руководство области просило передать Совету, что они имеют намерение 
закрыть Л ебединский монасты рь своим и силам и и разм естят всех  
монашествующих в Красногорском женском монастыре Черкасской области, 
который может вместить всех монашествующих Лебединского монастыря.
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Вторым предложением областного руководства было высказано, что если 
решение о переводе монастыря из Полтавы в Черкасскую область — 
Лебединский монастырь останется в силе, то просили изменить расселение —  

монашествующих из Полтавы произвести в Красногорский женский монастырь 
Золотоношского р-на Черкасской области, где жилплощадь и условия 
позволяют, а в будущем году руководство области просит включить в план 
ликвидацию Лебединского женского монастыря.

При встрече в г. Киеве с уполномоченным Совета т. Пинчуком Г.П . я изложил 
ему предложения областного руководства и он согласился с предложением с  
ними*, что расселение монашествующих Полтавского монастыря целесообразно 
производить в Красногорский монастырь, о чем, сказал он, и будет вести разговор 
с экзархом и Советом Министров УССР.

Со своей стороны считаю, что требования руководства Черкасской области о 
размещении монашествующих из Полтавы произвести в Красногорский 
монастырь являются обоснованными и правильными.

ИНСПЕКТОР СОВЕТА ИСАЕВ.
отп. 2 экз.
407 27. VI - 60 г.
лб.

*

ДАЧО, ф .Р- 4189, оп.1, спр.4, арк.219-227. Засвідчена копія. 
* - так в тексті.

Ігуменія Феофанія (Зонова). 
Див. прим. №643.
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№88

1 9 6 1  р о к у ,  т р а в н я  1 3 .

ЗАХОДИ, Щ О БУЛИ ЗАТВЕРДЖ ЕНІ КЕРІВНИЦТВОМ  
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ, Щ ОДО ЗАКРИТТЯ ЛЕБВДИНСЬКОГО  

МИКОЛАЇВСЬКОГО Ж ІНОЧОГО МОНАСТИРЯ.

СЕКРЕТНО. 
экз. № 3.

ПЛАН М ЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАКРЫТИЮ  ЛЕБЕДИНСКОГО  
ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ.

1. Провести собрание членов КПСС, проживающих в селах, расположенных 
вокруг Л ебединского ж енского монасты ря, по вопросам проведения 
раз’яснительной работы среди населения в связи с закрытием монастыря.

Шполянский РК КПУ до 10 мая 1961 года.
2. Провести совещание агитаторов сел, расположенных вокруг монастыря, 

на котором обсудить вопрос об усилении научно-атеистической пропаганды среди 
населения.

Отдел пропаганды и агитации обкома
КП Украины, Шполянский РК КПУ до 15 мая 1961 года.

3. Направить агитаторов и лучших лекторов-атеистов в указанные села для 
проведения бесед и лекций среди населения на научно-атеистические темы.

Отдел пропаганды и агитации обкома
КПУ, Шполянский РК КПУ и Общество
по распространению политических и
научных знаний. до 15 мая 1961 года.

4. Организовать в селах, расположенных вокруг монастыря, демонстрацию 
кинокартин на научно-атеистические темы, выделив для этого 10 кино
передвижек.

Облуправление культуры. май месяц.
5. Закончить отправку и переселение монашествующих к род ным и в больницы 

(тяжело больных) не менее 100 человек.
Уполномоченный Совета и облздравотдел до 25 мая 1961 года.

6 . Для перевозки насельниц монастыря подготовить и выделить вполне 
исправных: автобусов — 2, грузовых автомашин — 45, легковых такси -  3.

Облавтотресг до 25 мая 1961 года.
7. Выделить для укладывания вещей монашествующих 30 членов ЛКСМ У  

(девушек) и провести с ними беседу.
Шполянский РК КПУ и Райком ЛКСМ У до 15 мая 1961 года.
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8 . Выделить для погрузки и сопровождения грузовых автомашин с 
имуществом монашествующих 25 человек членов КПСС и ЛКСМ У.

Райисполком, РК КПУ и Уполномоченный
Совета по делам русской православной
церкви по области до 25 мая с.г.

9. С целью охраны порядка вокруг монастыря в ночь перед закрытием и в день
перевозки монашествующих выделить дружину в составе 50 человек и усиленный 
наряд милиции. Состав дружинников и наряд милиции должны  быть 
проинструктированы до 25 мая 1961 года.

Шполянский РК КПУ, Райисполком, 
областные УВД и КГБ.

10. Обеспечить в момент перевоза (погрузки) монашествующих отметку в 
паспортах об убытии из населенного пункта.

Областное УВД (паспортный отдел).
11. Организовать отправку монашествующих, которые пожелают выехать к 

родственникам или в другие места в день закрытия монастыря.
Шполянский Райисполком и РК КП Украины.

12. Организовать перевозку и размещение тех насельниц монастыря, которые 
пожелают пойти в дом для престарелых.

Областной отдел социального обеспечения.
13. Трудоустроить на работу и з’явивших желание монаш ествующ их. 

Обеспечить их средствами передвижения до места работы или в другой пункт, 
где они моїут временно прожить до направления их на работу.

Шполянский райисполком и областной 
отдел оршабора рабочей силы и переселения.

14. Выделить для сопровождения колонны две автомашины скорой помощи 
(од на для лежачих больных) с врачами, необходимыми медикаментами и питьевой 
водой.

Облздравотдел до 20 мая 1961 года.
15. Организовать автолавку, в которой иметь питание и безалкогольные 

напитки. Автомашина будет находиться в колонне.
Облпотребсоюз.

16. Для лежачих больных, которые не пожелают переехать в больницу, иметь 
дополнительно автомашины скорой помощи. Для этого иметь в резерве 2-3  авто
машины в день закрытия монастыря.

Облздравотдел.
17. После выезда колонны из стен монастыря организовать снятие колоколов 

и крестов.
Райисполком (Ш пола) и 
начальник пожарной команды.

18. Провести дезинфекцию здания и территории монастыря после выезда 
колонны.

Облсанэпцдемсташщя.
19. О свободивш иеся помещения немедленно принять Ш полянскому 

райкоммунхозу и организовать учет всему оставшемуся имуществу, а также 
организовать охрану зданий и имущества.

Райисполком (Ш пола) и органы милиции.
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20. Наметить маршрут движения колонны с учетом профиля дороги и с 
наименьшим количеством населенных пунктов по маршруту.

Уполномоченный Совета по делам РП Ц  по
области, облавтотрест и ГАИ (областная) до 20 мая 1961 года.

21. Проверить и отремонтировать 4 моста по дороге от г. Золотонош а до 
Красногорского монастыря.

Облуправление автотранспорта и
шоссейных дорог и райисполком до 25 мая 1961 года.

22. В день перевоза насельниц монастыря в Красногорский монастырь 
(Золотонош а) колонне обеспечить беспрепятственный проезд. Возглавляют 
колонну в движении рабопшки ГАИ.

ОБЛ-УВД.
23. Для руководства работой по закрытию Лебединского монастыря и 

перевозке монашествующих создать инициативную группу в составе:
Секретаря обкома КП Украины тов. Малущенко М .Е.
Зам. председателя облисполкома тов. Снисаренко Л.Л.
Секретаря Шполянского РК КПУ тов. Северенчук М .Т.
Председателя Ш полянского райисполкома тов. Кравчук Е.А.
Нач. облуправления ВД тов. Третьяков Г.С.
Нач. облуправления КГБ тов. Дьяченко Г.П.
Уполномоченный Совета по
делам РП Ц  по области тов. Матюха Ф .Е.

24. Провести 25 мая 1961 года совещание с руководителями отделов и 
организаций, указанных в данном плане, и лицами, которые будут принимать 
участие в закрытой и перевозке монастыря.

Секретарь обкома КП Украины — тов. Малущенко М .Е.

*

ДАЧО, ф.Р-4189, оп.1, спр.5, арк.118-121. Засвідчена копія.
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КОМЕНТАРІ I 
ПРИМІТКИ*

* Може статися, що за час виявлення документів, їх  опрацювання і публікації (посилання), архівні 
справи були перешифровані.

311



1. При сплаті цього податку підставою була стаття 25-а  “Положення про 
державний податок з нерухомого майна” від 6 червня 1910 року 
(ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.39, арк.7 зв.; див. прим. № 2-3).

2-3. Як приклад, такі податки див. по Ж аботинському монастирю за 1915 і 
1916 рр. (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.132, арк.47 зв., 50 зв., 74).

4. Наприклад, сплата подвор’єм Ж аботинського монастиря за оренду землі 
Черкаській міській управі (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.162, арк. 9 ,62).

5. 5 травня 1908 року Київський губернський комітет у справах земельного 
господарства затвердив розклад натуральної дорож ної повинності по 
Черкаському повіту, за яким усі роботи на земельних ділянках, де 
знаходяться шляхи, мости і т .п ., оплачують їх  власники, в тому числі і 
монастирі. Наприклад, міст у с. Гуляйгородок, що знаходився на 10-й версті 
дороги Кумейки-Ж аботин, був приписаний для надання будівельних 
матеріалів (або їх  грошового еквіваленту) до Ж аботинської обителі: в 
Черкаське повітове казначейство монастир повинен був вносити 18 рублів, 
невиконання цього передбачало відповідальність за чинним законодавством 
(ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.132, арк.7-8).

6. Такий збір сплачував Жаботинський монастир до Черкаського повітового 
казначейства, напр., д ив. “окладний лист” за 1913 рік за № 79208 (там само, 
арк.28). До речі, монастирський робітник Василь Парашук при ньому паровому 
котлі був зарахований на спеціальні губернські курси як слухач з січня по березень 
1913 року з отриманням фахового посвідчення (там само, спр.39, арк.31).

7. Детальніше див. “Положение о государственном подоходном налоге”, яке 
Височайше затверджене 6 квітня 1916 року (ДАЧО , ф .І49, оп.1, спр.41, 
арк.65). У  січні 1917 року благочинний монастирів поза м. Києвом отримав 
з Київської духовної консисторії указ з детальним поясненням щодо 
виконання такого закону монастирями, парафіяльними церквами й ін. 
(там само, спр.132, арк.80). Також див. док. № 1.

8. М онастирі страхували свої будівлі, в тому числі і храми, з виплатою 
страхових премій. П о Ж аботинській обителі див.: ДАЧО , ф .149, оп.1, 
спр.156, арк.1 - 8,17 - 22; також за 1919 р. див.: там само, спр.162, арк.96 зв.

9. Робилося на підставі розпорядження благочинного монастирів поза 
м. Києвом о. Макарія від 28 серпня 1914 року за № 214 (ДАЧО, ф.149, оп.1, 
спр.132, арк.83).

10. Таке ж  від 10 жовтня 1914 року за № 169 (там само, арк.84).

11. 2 квітня 1915 року на зібранні настоятелів і настоятельниць монастирів 
Київської єпархії прийнято постанову про розміщення 35- ти військових 
інвалідів в монастирях поза м. Києвом на їх  повному утриманні
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( “иж девении”); за  проханням К иївськ ої духовн ої к он си стор ії 
Ж аботинська обитель прийняла старш ого унтер-офіцера Дмитра 
Філатова (ДАЧО , ф .149 , оп .1, спр.41, арк.60). М ожна вважати, що й 
інші монастирі Черкащини могли утримувати військових інвалідів.

12. Робилося на підставі розпорядження благочинного монастирів о. Макарія 
від 15 травня 1915 року за № 133 (там само, спр.132, арк.84).

13. Робилося на підставі указу Св. Синоду від 3 серпня 1915 року за № 23. Вже 
24 серпня т.р. архімандрит Євгеній звернувся до благочинного монастирів 
о. Макарія про можливість розміщення в Ж аботинській обителі ще 8 -х  
евакуйованих монахів (там само, спр.39, арк .56,64).

14. Робилося на підставі розпорядження благочинного монастирів о. Макарія 
від 8 грудня 1915 року за № 327 (там само, спр.132, арк.84).

15. Робилося за указом Св. Синоду митрополиту Київському і Галицькому 
Володимиру від 23 вересня 1916 року, а потім, у жовтні, указ — через 
благочинного монастирів поза м. Києвом — був розісланий по монастирях 
(ДАЧО , ф .149 , оп .1, спр.41, арк.17-17 зв .). Також у розпорядженні 
о. Макарія від 18 березня 1917 року за № 69 йшлося про вцділення коштів 
на санітарний загін із монахів (там само, спр.132, арк.89 зв.). В монастирях 
Черкащини були ті, хто ніс послушания у шпиталях, д ив. прим. № № 440,449.

16. Робилося за розпорядженням благочинного монастирів поза м. Києвом від 
31 грудня 1916 року за № 305 (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.132, арк.89 зв .). В 
Жаботинському монастирі і за його кошт з 10 жовтня 1916 року почалися 
навчання у 2 -класній школі “грамоти” , в трьох групах якої навчалися 
49 хлопчиків і 29 дівчаток, школа була відкрита на монастирській землі у 
будинку “гостинної”, закуплено монахами 70 підручників. Завідуючим 
школою було призначено ієром онаха М итроф ана, вчителями —
В .П . Іщенка і Л .Д . Наркевич (ДАЧО , ф .149, оп .1, спр.41, арк .66-74). 
Цікаво, що напочатку 1917 року Ж аботинський монастир ходатаював 
перед Київською духовною  консисторією  і Черкаським повітовим  
відділенням Київської єпархіально-училищною радою про відкриття при 
обителі учительської школи з сільськогосподарськими курсами, проте, з  
обох установ отримано відмову з формулюванням “перед часно” (там само, 
арк.70-71). Треба додати, що ще 25 липня 1915 року архімацдрит Євгеній 
у листі до благочинного монастирів поза м. Києвом ііумена Макарія писав, 
що в Ж аботинському монастирі функціонують “школи: портновская, 
сапожная, переписная, столярная, кузнечная”, які обслуговують потреби 
обителі і в них навчаються під керівництвом монастирських ченців 
хлопчики, що тут живуть (там само, спр.39, арк.50). А у жовтні 1916 року 
за резолюцією митрополита Володимира за № 4303 вирішено відкрити у 
М едведівському монастирі і за  його кошт однокласну церковно
парафіяльну школу для хлопчиків і дівчаток; для школи на території 
обителі був відведений будинок, найнятий вчитель з платнею 360 рублів
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на рік і з безкоштовним проживанням (ДА Ч О , ф .Р -4 7 1 , оп .1, спр.13, 
арк.78 зв., 79 зв.).

17. Напр., див. “Основні постанови Головного начальника постачання армій 
Південно-Західного фронту” від 14 лютого 1917 року (ДАЧО, ф .149, оп.1, 
спр.39, арк.74).

18. Н а прикладі Ж аботинської обителі: ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.143, арк.37, 
4 0 ,4 2 ,4 4 ,5 2 .

19. Всеросійський Православний Помісний Собор відкрився у М оскві 
15/28  серпня 1917 року. Відбулося три сесії засідань Собору: перша — з 
15 /28  серпня по 9 /2 2  грудня 1917 року, друга — з 20 січня/2 лютого по 
7 /20  квітня 1918 року, і третя — з 19 червня/2 липня по 7 /20  вересня того ж  
року. 5 листопада 1917 року за жеребкуванням у храмі Христа Спасителя 
патріархом обрано митрополита Московського Тихона (Василя Бєлавіна). 
Див.: А.А. Шишкин. Сущность и критическая оценка “обновленческого” 
раскола русской православной церкви. — Казань, 1970. — С. 13; 
Д .В . Поспеловский. Русская православная церковь: испытания начала 
XX века //Вопросы  истории. — М ., 1993. — № 1. — С.48-49; він же, Русская 
православная церковь в XX веке. — М ., 1995. — С.40.

20. Утворення Української Народної Республіки сталося 7 листопада 1917 року 
з проголошенням ІІГго Універсалу Центральної Ради.

21. Хміль І.В . Перший Всеукраїнський селянський з’їзд  28 травня — 2 червня 
1917 р. //Історичні зошити. — К ., 1992. — № 4. — С .1 5 ,23.

22. Українська Центральна Рада: документи і матеріали у двох томах. — К .,
1996. — Т .1 .4 березня -  9 ірудня 1917 р. — С .101-105.

23. Гриценко А .П . Українські робітники на шляху творення національної 
держави. 1-й всеукраїнський робітничий з ’їзд 11—14/24—27 липня 1917 р. 
//Історичні зошити. — К ., 1992. — № 5. — С.З.

24. Українська Центральна Рада. — Т. 1. — С.280. Також і Українська соціал- 
демократична партія наполягала на вивласненні нетрудових земель без 
викупу і їх  націоналізації, а на з ’їзді Української партії соціал-федералістів, 
що відбувся у травні 1918 року, зазначено: приватна власність повинна бути 
згодом скасована. У  жовтні 1917 року в програму Української демократичної 
хліборобської партії внесено положення про заснування державного 
земельного фоцду, в тому числі і з монастирських земель (Ілля Витанович. 
Аграрна політика Українських урядів років революції й визвольних змагань. 
1917—20. //У країнський історик. — Н ью -Й орк — М ю нхен, 1967. — 
№ 3-4 — С .І9 ,2 2 ,2 4 ,2 5 ). У програмі Української народної республіканської 
партії про земельне питання (1918 р.) був пункт про поповнення державних 
земель також і монастирськими і церковними володіннями (П ро віру в
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Україні. Публікація документів і коментар Сергія Солов’я //К и ївськ а  
старовина. — К ., 1994. — № 2. — С .85).

25. Українська Центральна Рада. — Т.1. — С.284; В. Винниченко. Відродження 
нації. — К ., 1990. — Ч .ІІ. — С .31—32. 21 квітня 1917 року російським  
Тимчасовим урядом на підставі “Положения о земельных комитетах” був 
створений Головний земельний комітет дня проведення земельної реформи 
в Росії і здійснення контролю за діяльністю губернських і повітових 
земельних комітетів. В Україні земельні комітети почали створюватись 
наприкінці травня—червні 1917 р ., контроль здійснювали комісари 
Тимчасового уряду. Остаточно земельні комітети на Україні ліквідовано 
згідно з грамотою гетьмана П.Скоропадського від 29 квітня 1918 року, а на 
місцях їх  діяльність припинена у травні цього ж  року. (Українська 
Центральна Рада. -  Т .1 — С .567). Н е плутати з більшовицьким 
“Положением о земельных комитетах”, прийнятим не пізніше 12 грудня 
1917 року (Декреты Советской власти. — М ., 1957. — T .l. — С .218-224).

26. Українська Центральна Рада. — T .l. — С.400.

27. Українська Центральна Рада: документи і матеріали у двох томах. — К .,
1997. — Т.2. — С.103.

28. там само, С .128-130.

29. Василь Ульяновський. Церква в Українській державі 1917-1920 рр. (Доба 
Української Центральної Ради). — К ., 1997. — С .6 5 ,66.

30. там само, С .6 5 ,6 6 ,6 7 ,6 8 .

31. там само.

32. Українська Центральна Рада. -  Т. 1. — С .1 0 1 ,3 2 3 ,3 5 6 -3 5 7 ,3 7 7 ,4 4 4 ,4 4 9 ; 
там само, — Т.2. — С .24-25 ,2 7 ,2 9 ,3 5 ,5 0 ; Ілля Витанович. Аграрна політика 
Українських урядів... — С .3 1 ,32 -33 ,34 ,45 ; В. Верспок, Т. Осташко. Діячи 
Української Центральної Ради* Біографічний довідник. — К ., 1998. — С .118, 
123,126-127.

33. Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. В трьох томах. -  
К ., 1967 — T .l. — С.ЗЗО; Ілля Витанович. Аграрна політика Українських 
урядів... — С .43-44.

34. Українська Центральна Рада. — Т.2. — С.329. Особливо відчутним у цьому 
питанні був наказ головнокомандувача німецькими окупаційними військами 
на Україні генерала Ейнхгорна від 6 квітня 1918 року (Гражданская война 
на Украине. -  К ., 1967. -  T .l. -  Кн.1. -  C .107-109).

35. Українська Центральна Рада. — Т .2. — С .326 ,330.
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36. Д .Б . Яневський. Маловідомі конституційні акти України 1917-1920рр. / /  
Історичні зошити. -  К ., 1991. — № 2. — С .57; Українська РС Р в період 
громадянської війни 1917-1920 рр. — Т .1 . — С .331; Гражданская война 
на Украине. — T .l. — К н.1. — С .132.

37. Крім зазначених законів, за гетьмана, напр., у травні—серпні 1918 року були 
прийняті наступні: “Тимчасові правила і обов’язки іубернських і повітових 
земельних комісій”, “Про право на врожай 1918 року”, “Про право продажу 
і купівлі землі поза міськими поселеннями”, “Тимчасовий закон про заходи 
боротьби з розрухою сільського господарства”, “Про створення земельно- 
ліквідаційних комісій”, “Про утворення державного земельного банку” й 
ін ., відновилося Столипінське “Положення про землеустрій” (Див.: 
Гражданская война на Украине. — T .l. — К н.1. — С. 166-167 ,220 -222 ; 
Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. — T .l. — С.349, 
350, 352 , 353, 355; Ілля Витанович. Аграрна політика Українських 
урядів... — С .4 8 ,49).

38. Павло Скоропадський. Спогади. — Київ, Ф іладельфія, 1995. — С. 176. 
Ілюстрацією наведеного мають бути слова гетьмана від 21 червня 1918 року: 
“Говорять серед народу, що землі не дадуть. Ц е неправда: закон 
розробляється, але не можна його відразу видати, не рахуючися з історичним 
боком питання. Великих маєтків більше не буде, земля передається 
хліборобському населенню, але в кількості не більше 25 десятин в одні руки, 
при чім купівля землі одною особою в різних місцях також не дозволена... 
Поміщикам надається право продати всю землю державному земельному 
банкові для утворення земельного фонду держави. Уряд сам буде ділити 
між безземельними земельні запаси” (Ілля Витанович. Аграрна політика 
Українських урядів... -  С .47). Д о цього додавалось невідчудження садиб і 
виноградників (там само).

39. В . Верстю к. Т . О сташ ко. Діячи У країнської Ц ентральної Ради. 
Біографічний довідник. — С .186.

40. В. Винниченко. И з истории Украинской революции //Револю ция на 
Украине по мемуарам белых. Сост. С А  Алексеев. П од ред. Н .Н . Попова. — 
М ., Л ., 1930. -  С.293.

41. ДАЧО, ф .Р-548, оп.1, спр.38, арк.25-27; Ілля Витанович. Аграрна політика 
Українських урядів... -  С.50.

42. ДАЧО, ф .Р -548, оп.1, спр.38, арк.24.

43. Д .Б . Яневський. Маловідомі конституційні акти України 1917-1920 рр. —
С.61.

44. Українська Центральна Рада. — T .l. — С .1 7 7 ,1 7 9 ,4 4 8 ,4 5 1 ,5 7 1 .

316



45. Історія християнської церкви на Україні. Релігієзнавчий довідковий 
нарис. — К ., 1992. — С.101; Василь Ульяновський. Церква в Українській 
державі 1917-1920 рр. — С .52. Саме цим Департаментом ісповідань 
ініціювалися ходатаювання щ одо захисту церковних і монастирських 
володінь (див. вищ е), а також започатковувалася справа про виділення 
Радою  М іністрів У Н Р 3 квітня 1918 року допомоги свящ енно- і 
церковнослужителям у розмірі 10 мли карб, кредиту (Українська 
Центральна Рада. — Т.2. — С .244).

46. Д .Б . Яневський. Маловідомі конституційні акти України 1917-1920 рр. — 
С.56.

47. Історія християнської церкви на Україні. — С.62.

48. там само.

48 а. Артур Губар. Симон Петлюра й Український національно-церковний рух у 
1917-1926 роках //П а м ’ять століть. — К ., 1999. — № 3. — С .70-71.

49. Історія християнської церкви на Україні. — С .6 2 ,63.

50. А.А. Шишкин. Сущность и критическая оценка “обновленческого” раскола 
русской православной церкви. — Казань, 1970. — С.8.

51. П р от .[ои ер ей ] А . В веден ск и й . Ц ерковь и государство: очерк  
взаимоотношений 1918-1922. — М ., 1923. — С.59.

52. там само.

53. там само.

54. див. док. № 4.

55. Павло Скоропадський. Спогади. — С .196,364; Артур Губар. Симон Петлюра 
й Український національно-церковний рух у 1917-1926 роках. — С .6 7 ,68.

56. Д . Поспеловский. Русская православная церковь: испытания начала 
XX века //Вопросы  истории. — М ., 1993. — № 1. — С.50.

57. там само, С .50-51; Історія християнської церкви на Україні. — С.17.

58. Володимир (в миру Василь Никифорович Богоявленський; 1.1.1848 — 
25.1 .1918 р .). Народився на Тамбовщині, в с. М ала М оршка, в родині 
священика. Закінчив Тамбовську духовну семінарію та Київську Духовну 
академію (1874 р .), викладав в Тамбовській духовній семінарії. 1882 року 
рукопокладений у священика. П ісля смерті дружини і дитини 8 лютого 
1886 року прийняв чернечий постриг з іменем Володимир. П отім він
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призначався настоятелем православних монастирів. 21 травня 1888 року 
о. Володимира висвячено на єпископа Староруського, з 1891 року він 
єпископ Самарський і Ставропольський, з 1892 р. — архієпископ 
Карталінський і Кахетинський, екзарх Грузії та член Св. Синоду. У 1898- 
1912 рр. владика Володимир — митрополит Московський, з 1912 року його 
висвячено на митрополита Петербурзького і Ладозького. З 23 листопада 
1915 року, згідно імператорського указу, його призначено митрополитом 
Київським і Галицьким (указ Св. Синоду від 25/Х І-1915 р. за № 16285). 
Доктор богослов’я. Прийняв насильницьку смерть у ніч з 25 на 26 січня (8- 
9 лютого) 1918 року. Похований 29 січня 1918 року у Хрестовоздвиженській 
церкві Києво-Печерської лаври. В указі Київської духовної консисторії від 
13 березня т.р. благочинному монастирів о. М акарію наказано крім 
“заупокойной литургии... совершать за митрополитом Владимиром обычные 
поминовения при служении литургии в течении всего года”. У 1992 році 
митрополита Володимира канонізовано. Цікавий факт: в опису ризниці 
єпископа Черкаського Назарія згадується і привезена для нього з Києва 
“митра бархатная, голубая убиенного митрополита Владимира”; яким 
чином вона туди потрапила — невідомо. (Д . Поспеловский. Русская 
православная церковь в XX веке. — М ., 1995. — С .47, 54; Людмила 
Проценко. Поховання Києво-Печерської лаври //К иївська старовина. — 
К ., 1995. — № 2. — С. 21; Василь Ульяновський. Церква в Українській 
державі 1917-1920 рр. — С .170-182; ДАЧ О , ф .149, оп.1, спр.38, арк.60, 
спр.41, арк. 38; там само, ф .Р -471, оп.1, спр.12, арк.204-204 зв.).

59. Історія християнської церкви на Україні. — С. 17.

60. 9(22) лютого 1918 року патріарх Тихон і Св. Синод ухвалили рішення про 
призначення єпископа Василія* керуючим справами Київської єпархії, але 
отримали від нього відмову (про це повідомив митрополит Платон 
26 березня (8 квітня) того ж  року (Василь Ульяновський. Церква в 
Українській державі 1917-1920 рр. — С. 182). Очевидно, тоді ж  на цю посаду 
і було призначено єпископа Чигиринського Никодима (див. прим. № 61).

* Василій (в миру Димитрій Богдашевський; 19.Х.1861 -  25.П .1933. Київ). 
Закінчив Київську духовну академію (1886) зі ступенем кандидата 
богослов’я. З  29 липня 1914 року ректор КДА. У 1910 році рукопокладений 
у сан ієрея, невдовзі — протоієрей. 1913 році прийняв чернецтво, висвячений 
у сан архімандрита. З 29 липня 1914 року настоятель Києво-Братського 
Богоявленського монастиря. 6 серпня 1914 року о. Василій хіротонісан у 
єпископа Канівського, першого вікарія Київської єпархії, а 1925 р. 
висвячений у сан архієпископа. Видатний богослов. Почесний член 
М осковської (1914), Петроградської та Казанської (1915) духовних 
академій (Сергій Білокінь. Розгром Київського єпархіального управління 
1923 року //К иївська старовина. — К ., 1999. — № 1. — С .103).

61. Никодим (в миру М икола Васильович Кроткое; 29.Х 1.1868 -  1938?). 
Народився в Костромській губернії у сім ’ї  дяка. Закінчив Костромську
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духовну семінарію в 1889 році і направлений вчителем в с . Олені 
Галичевського повіту. У 1890 році рукопокладений у священика в церкву' 
с. Тезина Костромської іуб., де одночасно вчителював в народному училищі. 
З вересня 1896 по серпень 1900 рр. навчався в Київській духовній академії, 
в якій і прийняв сан ченця під іменем Никодима. П о закінченні КДА був 
призначений доглядачем Владикавказького духовного училища. Згідно з 
указом Св. Синоду в 1902 році висвячений в сан ігумена і був призначений 
тимчасововиконуючим обов’язки інспектора Кутаїської духовної семінарії, 
а в 1903 р. він ректор Олексацдрівської місіонерської духовної семінарії в 
сані архімандрита. В 1905 році о. Никодим переміщений на посаду ректора 
Псковської духовної семінарії, а в наступному році призначений головою  
Псковської єпархіальної училищної Рада. У  жовтні 1907 року Св. Синодом 
його затверд жено єпископом Аккерманським і направлено до м. Кишиніва 
з настоятельством у Різдвяно-Христовому соборі. З  1909 року він перший 
вікарій Кишинівської єпархії. 16 листопада 1911 року 42-річний єпископ 
Никодим призначається єпископом Чигиринським, 2-м вікарієм Київської 
єпархії*. 22 лютого 1918 року, після смергі митрополита Володимира, йому 
доручено тимчасове управління Київською єпархією. А 4 (17) листопада 
1918 року митрополит Київський і Галицький Антоній передав єпископу 
Никод иму “управління звичайними справами єпархії аж до закінчення сесії 
Українського церковного Собору”. Вірогідно, у 1919 році єпископ Ш кодам  
разом з митрополитом Антонієм покинули Україну. (ЦЦІА України в Києві,
ф .127, оп.789, спр.706, арк.7-10; там само, оп.795, спр.369, арк.6; ДАЧО, 
ф.149, оп.1, спр.41, арк.40; там само, ф .Р-442, оп.1, спр.66, арк.11; Василь 
Ульяновський. Церква в Українській державі 1917-1920 рр. — С .28).

* Таке призначення сталося після смерті єпископа Чигиринського Павла 
(Преображенського; помер 18 вересня 1911 року).

62. Історія християнської церкви на Україні. — С.17; Павло Скоропадський. 
Спогади.— С .197 ,364.

63. Остаточне призначення о. Антонія митрополитом Київським і Галицьким 
сталося згідно з указом патріарха Тихона і Св. Синоду від 22 травня 
(4 червня) 1918 року за № 1337-м (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.41, арк.32). Про 
митрополита Антонія (О лексія Храповицького; 1863 -1 9 3 6 ) див.: 
В.А. Алексеев. Иллюзии и догмы. — М ., 1991. — С .145-150.

64. Василь Ульяновський. Церква в Українській державі 1917-1920 рр. — С.69.

65. дав. док. № 3.

66. ЦЦАВО України, ф .1072, оп.1, спр.22, арк.22-22 зв.

67. Напр., по Жаботинській обителі: ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.132, арк .39,40, 
5 7 ,5 8 , 6 1 ,6 5 ,7 0 , 71, 72.; також див. прим. № 4. У 1917 році в бю дж ет 
м. Черкас нараховувався податок у розмірі 1 відсотка від загальної суми,
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якою було оцінено усе нерухоме майно. Н апр., парафіяни старообряд
ницького молитовного будинку, що був розташований у Старообряд
ницькому провулку в м. Черкасах, мали сплачувати 35 рублів податку з 
майна, яке було оцінене містом у 3500 рублів. Проте, за словами парафіян, 
незважаючи на те, що молитовні не повинні сплачувати податки, сплатити 
і такий податок вони “не в силах” і прохають міську управу цей податок 
“исключить и впредь не обкладывать” (ДАЧО , ф .6 , оп.1, спр.27, арк.1). 
М ожна вважати, що всі храми в м. Черкасах, в тому числі і монастирські, 
мали сплачувати з 1917 року податок до Черкаської міської управи.

68. Українська Центральна Рада. -  Т .1. — С .141-142.

69. ДАЧО, ф .6, оп.1, спр.27, арк.30; там само, ф .Р -504, оп.1, спр.5, арк.50.

70. ДАЧО, ф .Р -504, on. 1, спр. 15, арк.63.

71. ДАЧО, ф. 149, on. 1, спр. 132, арк.69-69 зв.

72. там само, арк.57.

73. Згідно з постановою Надзвичайних зборів Черкаської повітової Ради від 
9 грудня 1918 року було ухвалено “обкласти Повітовим і Волосним зборами 
в звичайному розмірі церковні землі за 1917 та 1918 роки” (ДАЧО, ф .6 , 
оп.1, спр.27, арк.68).

74. ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.132, арк.84 зв., 86 зв. - 8 7 ,9 2  зв.

75. Робилося на підставі резолюції митрополита Київського і Галицького від 5 
грудня 1917 року за № 5170 і обіжника № 28 (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр. 41, 
арк.57).

76. Робилося на підставі указу Св. Синоду від 11 грудня 1917 року (ДАЧО, 
ф .149, оп.1, спр.41, арк.37-37 зв.).

77. Назарій (в миру Микола Михайлович Блінов; 24.1.1852, або 1855 (— ?), 
спадковий дворянин. Закінчив 1-у Санкт-Петербурзьку класичну гімназію 
(1 8 7 1 ), два курси юридичного факультету Санкт-П етербурзького 
університету(1873) та Костянтинівське військове училище (1875). Брав 
участь у Турецькій кампанії 1876-78 рр.; 1884 р. — вихователь в 
Н ижньогородському Аракчеєвському корпусі. У  1887 році в чині 
підполковника звільнився з військової служби і 7 жовтня того ж  року 
поступив в число братії Києво-П ечерської лаври з призначенням до  
канцелярії Духовного Собору “для корректури типографских книг”, а потім 
для перевірки Лаврської бібліотеки. 1888 р. його призначено помічником 
управителя Лаврської друкарні, а з 1890 року він правитель справами 
канцелярії. 4 серпня 1890 року прийняв чернечий постриг з іменем Назарія; 
З травня 1892 р. -  рукопокладений у ієродиякона, а 16 травня 1893 р. -  в
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ієромонаха. З листопада 1896 р. о. Назарія призначено управляючим 
Лаврською друкарнею і в тому ж  році він командирований до Москви для 
нагляду за “отливкой” дзвона д ля Лаври. 20 травня 1901 року висвячений в 
сан архімандрита і в тому ж  році він отримав архіпастирське благословіння 
за особисіу працю по реставрації Лаврської Великої церкви. 23 серпня 
1903 року його призначено еклесіархом Києво-Печерської лаври, а з  
1909 р. він член Київської духовної консисторії. ЗО грудня 1909 року 
о. Назарій призначений єпископом Черкаським, а 31 січня 1910 року 
рукопокладений у єпископа, вікарія Київської єпархії з настоятельством у 
Києво-Вцдубецькому монастирі. Згідно з указом контори Священного Собору 
Єпископів України від ЗО грудня 1918 року (12 січня 1919 р.) за № 96-м  
управління Київською єпархією було передано третьому вікарію єпархії 
єпископу Черкаському Назаріїо (управляв до липня 1921 року). 1-м  
Українським православним церковним Собором Київщини у 1921 році єпископ 
Черкаський Назарій (“Назар”), як й інші православні ієрархи, що були 
під порядковані Московському патріархові, був визнаний як такий, що втратив 
“свої права на керівництво церквою на Київщині”. Цікаво, що саме єпископ 
Назарій 29 червня 1920 року рукопокладав у сан д иякона од ного з керівників 
Української автокефальної православної церкви майбутнього єпископа 
Ч еркаського і З ін ов ’вського Ю хима (К аліш евського). В січні 
1923 року єп. Назарій (Бліїюв) згадується як єпископ Радомишльський і 
Чорнобильський. 4 квітня 1923 року він заарештований у Видубецькому 
монастирі і ув’язнений у Бутирську тюрму в Москві, а 16 травня того ж  року 
звільнений. У 1925 році патріарх Тихон висвягав о. Назарія в сан архієпископа 
й призначив його архієпископом Тобольським. У 1927—28 рр. він тимчасово 
управляв Челябінською єпархією. 3 1928 року архієпископ Назарій проживав 
у Московському Симонову монастирі на спокої. Доля його поки що невідома 
(Російський Державний історичний архів в Санкт-Петербурзі, ф .796, оп.190, 
1 отд., 2 ст., спр. 402, арк.4-7; ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.38, арк.37; там 
само, ф .Р -442, оп.1, спр. 55, арк.587, спр.66, арк.5 зв .-6 , 11 зв.; “Акты 
Святейшего патриарха Тихона и позд нейшие документы о преемстве высшей 
церковной власти. 1917-1943.” — М ., 1994. -  С.928; Сергій Білокінь. Розгром 
Київського єпархіального управління 1923 року. — С .90-91,96,101; “Состав 
Св. Пр. Синода Российской церковной иерархии на 1917 г.” — П г., 1917. — 
С.10-11).

78. ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.38, арк.40.

79. там само, спр. 132, арк.70.

80. там само, ф .Р -504, on. 1, спр.6, арк.28.

81. там само, ф .149, оп.1, спр.39, арк .67,69.

82. там само, арк.71.

83. там само, арк.72, 74.
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84. там само, спр.129, арк.20, 25 , 3 3 ,3 5 .

85. Н апр., деякі з них: “Інструкція” до постанови Тимчасового уряду від 
11 квітня 1917 року “Об охране посевов и организации пустующих земель”, 
що затверджена міністром продовольства А. Пєш ехоновим ЗО травня 
1917 року (ДАЧО, ф .Р-504, оп.1, спр.6, арк.24-25 зв.); Накази Верховного 
Головнокомандувача від 31 липня за № 737 і 8 вересня за № 9111917 року 
(там само, спр.5, арк.67,68); аналогічна постанова “Про порядок збирання 
врожаю” від 8 липня 1917 року командувача Південно-Західним фронтом 
генерала Л.Корнилова (Українська Центральна Рада, — Т .1. — С .552, 
прим. № 185); Телеграма міністерства земельних справ у серпні 1917 року 
проти розграбування маєтків, реманенту й ін. (ДАЧО, ф .Р -504, оп.1, спр.9, 
арк.70). Також див. прим. № 37.

86. Крім зазначеного наказа генерала Ейнхгорна від 6 квітня 1918 року (див. 
прим. № 3 4 ), треба відзначити домовленість Ц ентральної Ради з 
представниками Німеччини та Австро-Угорщини від 9 квітня 1918 року про 
вивіз з України 60 млн. пуд ів зерна і виробів з нього, а також різних кормів, 
овочей, елітного насіння. А так як населення, природно, добровільно не 
бажало віддавати завойовникам ні своєї землі, ані праці своєї, то виконання 
такої угоди потребувало виключних військових зусиль, про що свідчить 
введення на території України 25-го і 29-го квітня воєнно-польових суд ів і 
німецького судочинства. І як реакція на все це — багаточисельні виступи, в 
тому числі і збройні, проти німецької і гетьманської адмиїістрацій. З цього 
приводу показовою є постанова Ц К Всеукраїнської ради селянських 
депутатів (червень 1918 року), в якій, зокрема, проголошено боротьбу проти 
німецьких земельних законів і експлоатації селян, також проголошувалось, 
що ліпше хліб знищити, ніж віддати ворогові (Киевщина в годы гражданской 
войны и иностранной военной интервенции. 1918—1920 гг. Сборник 
документов и материалов. — К ., 1962. — С. 1 1 -1 2 ,3 3 ,3 4 ,3 7 ,4 3 ,4 9 -5 0 ,5 2 -  
53 ,59 -61 ,70 ; Гражданская война на Украине. — Т.1. — Кн.1. — С.107-109, 
1 2 9 ,1 3 1 ,1 4 5 ,1 9 3 -1 9 4 ,2 0 1 -2 0 3 ,2 0 6 -2 0 7 ,2 0 8 -2 0 9 ).

87. Такі “хибно зрозумілі” положення III Універсалу Ц Р щодо власності 
пояснювалися спеціальними документами і Генерального секретарства з 
земельного питання від 16 листопада 1917 року, і Генерального секретарства 
внутрішніх справ у обіжнику від 11 листопада ст.ст. того ж  року за № 2680, і 
доповіддю про це на 8-й сесії Ц Р від 14 грудня 1917 року (Українська Центральна 
Рада. -  Т .1. -  С .449-450, там само, Т.2. -  С. 22-23). З ідеєю примусової 
соціалізації землі і введенням саме такого положення у ІП-му Універсалі ЦР  
категорично непогоджувалися визначні діячи Ц Р, напр., М . Мацієвич і О. Ло
то цький, які саме з нього приводу под али у відставку (В. Версток, Т. Осташко. 
Двічі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. -  С .118,123,126- 
127,186). Прикладом до цього може бути і звернення до громадян Черкаського 
повіту з поясненням дії скасування власності за III Універсалом: земля лише 
береться на облік земельними комітетами, але ніяких “самочинних захватів 
земель,» інвентаря не повинно допускатися” (ЦАЧО,ф.Р-504,оп.1,спр.10,арк57).
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88 . Цит. по: Л еся М атвеева. Академік Володимир К осинський//Київська ' 
старовина. — К ., 1998. — № 6. — С .1 4 0 ,141.

89. М . Мандрика. Дещ о за роки 1917 та 1918 //Український історик. — Нью- 
Йорк — Торонто — М юнхен, 1977. — № 1-2. — С .8 9 ,91. Про подібне див.: 
Н .М . М огилянский. Трагедия Украины / /  Революция на Украине по 
мемуарам белых. — С .І20 ,121; Українська РСР в період громадянської війни 
1917—1920. — Т.1. — С.348; Українська Центральна Рада.—Т.2. — С.22-23.

90. ДАЧО, ф .Р -504, on. 1, спр. 10, арк.53.

91. там само, спр.9, арк.15.

92. там само, арк .73,8 6 ,8 7 -8 8 ,9 1 -1 0 4 ,1 0 6 -1 2 0 , спр. 10, ар к .2 ,1 0 ,1 3 ,3 2 ,3 3 , 
5 2 ,6 1 ,6 5 ; там само, ф .Р - 505,оп.1, спр.1, арк.15; там само, ф .Р -529, оп.1, 
спр.27, арк .114,116, ЗОЇ.

ДАЧО,

94. Йдеться про Королевича Петра Тихоновича, який на червень 1918 року мав 
43 роки. Закінчив двокласне міське училище (1891) і бухгалтерські курси 
(1894). З  1893 року займався будуванням шляхів на залізниці як 
управляючий і три роки провів на ірігаційних роботах у Муганському степу. 
Займав різні посади в черкаських міських і повітових установах, був гласним 
Черкаської міської думи. 3 1914 р. у чині колезького реєстратора. Жонатий 
на дворянці А.Г. Соколовій (з 12 січня 1902 р .), мав 4-х  дітей. З  20 травня 
1918 року П. Королевич почав виконувати обов’язки Черкаського повітового 
старости. Д о нього на цій посаді перебував Куліш (ДАЧО, ф .Р -505, оп.1, 
опр.1, арк. 1 9 ,2 0 ,9 0 -9 1 ).

95. там само, арк.500, 505. Д о речі, 4-й  Український корпус разом з 27-м  
німецьким корпусом мали придушити народ не повстання у вересні 1918 року, 
яке очікували у Златополі і Лебедині Чигиринського повіту (Киевщина в 
годы гражданской войны и иностранной военной интервенции. 1918- 
1920it.-C .7 6 ) .

96. ДАЧО, ф .149, оп.1, спр. 132, арк. 6 6 ,6 7 .

97. Відомості про “реквізиції” церковних земель на Черкащині зустрічаються 
в документах досить часто. Н априклад, місцевий продкомітет у 
с. Березняках прод ав церковний сінокос без згоди парафіяльного священика 
о. П . Болсуновського, а згідно з постановою М атусовської волземуправи 
від 25 вересня 1917 року, як “излишняя”, була вилучена церковна земля 
для передачі її  “до оренди” трудовому народу (ДАЧО, ф .Р-504, оп.1, спр.9, 
арк.25,2 6 ,3 1 ,3 1  зв., 106).

98. ДАЧО, ф .149 , оп .1, спр.41, арк.64.
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99. там сам о, спр.132, арк.62, 63.

100. там само, спр.48, арк.4-4 зв., 5.

101. ЦДІА України в м. Києві, ф .182, оп.1, спр.315, арк.1-1 зв.

102. там само. За інформацією краєзнавця Г. Мироненка, ще у 1918 році жителі 
села М ельників (Чигиринського повіту) обрали О лексу Чучупаку 
командиром загону самозахисту Мотронинського монастиря, в склад цього 
формування входило 22 особи. Утворення подібної охорони було викликане 
постійною загрозою пограбування обителі і черниць з боку “своїх і 
прийдешніх злодіїв”, а також і від німців. За місцевими переказами 
монастирська охорона взяла німців у полон і зачинила їх  у монастирському 
льосі. У  відповідь на це із с. Старої О соти був викликаний німецькій 
військовий підрозділ, командування якого оголосило, що у випадку, коли 
полонених не звільнять, село буде спалене. Також згадується про те, що 
між загоном самозахисту і німцями відбулася збройна сутичка, внаслідок 
якої полонені були звільнені (Г. Мироненко. Вони відстоювали ідеї неза
лежності України / /  газ. “Чигиринські вісті”. — 25 жовтня 1995 року -  № 85).

103. Скарга на насильницькі д ії чубівських селян була подана монастирем 
12 липня 1917 року за № 134 (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.48, арк.З). Цікаво, 
що питання про оплату праці було тоді актуальним і його вирішував з ’їзд  
землевласників Черкаського повіту, що відбувся у Смілі 16 червня 1918 року. 
Тоді ж  Черкаським повітовим старостою був виданий указ № 13 з переліком 
визначених на з’їзд і цін на робочі руки “как поденно, так и сдельно: мужчины 
специалисты 5 руб. в день, [для] мужчин поденнорабочих 4 руб. в день и 
для женщин 3 руб.” Такі ціни, на погляд, старости, “не были преуменьшены 
и соответствовали десятикратно увеличенным против цен мирного 
времени”. Проте конфлікти продовжувались. Н а липень 1918 року відомо, 
що селяни збирали врожай у власників землі за сьомий сніп, а не за десятий, 
на чому наполягав Київський губерніальний староста (ДАЧО, ф.Р-505, оп.1, 
спр.1, арк. 104-105).

104. Див.: ДАЧО, ф .Р -104, оп.1, спр.1, арк.1; Киевщина в годы гражданской 
войны и иностранной военной интервенции. 1918—1920 гг. — С. 143,145, 
206,231,232,239,289,298; Гражданская война на Украине. — Т.1. — Кн.1. — 
С .5 8 3 ,5 9 4 -5 9 5 ,5 9 6 ,6 4 0 ,6 7 2 , 691; там само, — К ., 1967. — Т.2. Борьба 
против деникинщины и петлюровщины на Украине (май 1919 г. — февраль 
1920 г.). -  С .4 5 ,7 2 ,2 9 4 ,3 0 3 ,3 0 9 ,3 3 4 -3 3 5 ,6 1 3 .

105. Щ е на Другому з ’їзді РСДРП у 1903 році в прийнятій програмі конкретно і 
чітко було висловлено відношення партії до приватної власності на землю, 
в тому числі церковну і монастирську, яка мала бути скасованою  
(конфіскованою, націоналізованою без викупу), і до релігії -  Церква 
безумовно відокремлюється від держави, а школа від церкви. І такі 
принципові позиції не змінювались і в подальшому (КПСС в резолюциях и
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решениях съездов, конференций и пленумов Ц К . — М ., 1970. — Т .1 . 
1898-1917 i t . -  С .6 1 ,6 3 ,6 5 ,1 1 7 , 137, 168, 1 7 0 ,4 4 2 ,4 4 3 ,4 5 3 ,4 7 4 ,4 7 5 ). 
Цікаве спостереження, резолюція Золотоніського повітового робітничо- ' 
селянського з’їзду (4-5  січня 1919 р .), що виявив повну довіру Директорії, 
повністю тотожна більшовицькому погляну і на власність, і не релігію (ДАЧО, 
ф .Р-2415, оп.1, спр.1, арк.3: газ. “Вісті” від 8 січня 1919 р., № 2-й).

106. Див.:
22 січня 1919 року: Декрет Тимчасового робітничо-селянського уряду 
України “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви” 
(“Известия Временного Рабоче-Крестьянского Правительства Украины и 
Харьковского Совета Рабочих депутатов” — 22 січня 1919 р. — № 28).
Тоді ж: П останова Н ародного комісаріату освіти У СРР про заборону 
виконання релігійних обрядів та викладання релігійних дісциплін у школах 
республіки (Культурне будівнищво в Українській Р С Р 1917—1927. Збірник 
документів і матеріалів. — К ., 1979. — С .72, № 46).
26 січня 1919 року: Декларація Тимчасового робітничо-селянського уряду 
України (Історія колективізації сільського господарства Української РСР. — 
К., 1962. — Т.1. Колгоспне будівництво на Україні. 1917-1927 рр. — С .24).
6 березня 1919 року: Інструкція Наркомзему УСРР про розподіл земель в 
тимчасове зрівняльне користування (там само, С .25-27).
10 квітня 1919 року: Конституція УСРР (ДАЧО, ф .Р -191, оп.1, спр.1, арк. 
201).
17 травня 1919 року: Декрет Ради Народних Комісарів України “Про 
передачу майна монастирських, церковних та інших релігійних установ у 
віддання народного комісаріату соціального забезпечення” (Хронологічне 
зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, Постанов і розпоряджень 
уряду Української РСР. — К ., 1963. — Т .1 .1917-1941 рр. — С .125).
26 травня 1919 року: Положення ВУЦВК “Про соціалістичний землеустрій 
і про заходи до соціалістичного землеробства” (Історія колективізації... — 
Т.1. -  С .34-50; ДАЧО, ф .Р -2145, оп.1, спр.10, арк.32-33).
5 лютого 1920 року: Закон Всеукрревкому “Про землю” (ДАЧО, ф .Р -190, 
оп.1, спр.19, арк.71. Листівка).
З квітня 1920 року: Декрет РН К України про націоналізацію всіх колишніх 
казенних, монастирських, удільних, міських і поміщицьких земель 
(Хронологічне зібрання законів... — Т.1. — С .134).
З серпня 1920 року: П останова РН К  України про проведення у життя 
Декрета про відокремлення церкви від держави і школи від церкви (ДАЧО, 
ф .Р-190, оп.1, спр.38, арк.103).
10 листопада 1920 року: Інструкція Нарком’юсту і НКВС України про 
застосування законоположень про відокремлення церкви від держави і 
школи від церкви (ЦДАВО України, ф .8, оп.1, спр.371, арк.3-5 зв.).
27 серпня 1921 року: Обіжник НКЮ  УСРР № 163/12 “Про монастирські 
(й інші) трудові артілі (колективи)” (Див. док. №  18).

107. Гражданская война на Украине. Под ред. проф. И.К. Рыбалки. — К ., 1967. — 
T .l. -  К н.1. -  C .596: № 676.
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108. ДАЧ О , ф .Р -529 , оп.1, спр.6, арк.250 зв .,; там само, ф .Р -548 , оп.1, 
спр.38, арк.37 зв.

109. там само, ф .Р -529, оп.1, спр.4, арк.107; там само, ф .Р -548, оп.1, спр.38, 
арк.52.

110. Історія колективізації... — Т. 1. — С. 118: № 59.

111. ДАЧО, ф .Р -548, оп.1, спр.2, арк.29 зв.

112. Згідно п. “г” С Т .2 1 -Ї  Конституції У С Р Р 1919 року ченці і черниці (разом із 
переліченими представниками релігійних культів) позбавлялися виборчих 
прав, що в подальшому підтверджувалося постановами й інструкціями 
ВУЦВК, а також і аналогічними роз’ясненнями цього питання Наркоматом 
внутрішніх справ*. Проте з конкретизацією деякими документами про те, 
що “духовно-” і “церковнослужащие”, в тому числі ченці і черниці, які 
відмовилися від сану (“снявшие сан”) , користуються виборчими правами, 
коли вони “представят удостоверение от учреждений или предприятий по 
м есту своей  работы  или служ бы  о том , что они заним аю тся  
производительным и общественно-полезным трудом. Лица, снявшие сан и 
не лишенные избирательных прав по другим основаниям, пользуются 
избирательными правами и в том случае, если они не смогли получить еще 
работу или службу в учреждении или предприятии по независящим от них 
обстоятельствам, при условии представления соответствующей справки от 
сельского совета или районного управления милиции” (ДАЧО, ф .Р -184, 
оп.1, спр.171, арк.80). Треба сказати і про те, що за ст.14-ю  Інструкції про 
вибори до Рад (затверджена Президією ВУ Ц ВК 1/Х ІІ-І925 р.) “Члены 
семейств лиц, лишенных избирательных прав как нетрудовой элемент, а 
такж е члены семей свящ енно-служ ителей и духовно-служ ащ их, 
пользуются избирательными правами лишь в том случае, если они добывают 
средства к жизни собственным трудом и не состоят на иждевении 
упомянутых выше лиц, например, жена священника, живущая на средства 
мужа, лишена избирательных прав, но она пользуется избирательными 
правами, если она добы вает средства к ж изни общ еполезны м  
производ ительным трудом (состоит учительницей в трудовой школе, служит 
в государственном, профессиональном или ином учреждении или 
предприятии)” (там само, арк.80 зв .). Справами про позбавлення чи 
відновлення виборчих прав, крім каральних органів, займалися спеціальні 
комісії, в протоколах яких зустрічаються факти, що протиріччили і закону, 
і просто здоровому глузду. Напр., із протоколу засідання такої комісії від 
6 лютого 1930 року стає відомим, що громадянка Гринець Варвара Гнатівна 
була позбавлена виборчих прав як “робітниця на чорному д ворі у монастирі”, 
а робила вона там ще 1916 році на протязі 4 -х  місяців. Виборчих прав був 
позбавлений і гр. Колесник Павло М ихайлович, який ще до революції 
“переробив один рік у монастирі монахом”, на це рішення не вплинула його 
подальша служба в Червоній Армії і теперішній бідняцький стан... (ДАЧО, 
ф .Р -184 , оп .1, спр.108, арк.124).
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* Напр., “Інструкції” про вибори до Рад і на з’їзди Рад, що були затверджені 
Президією ВУЦВК від 23/ІХ -1923 р. і 1/Х ІІ-І925 р., Постанови ВУЦ ВК  
“Про виборчі права громадян і порядок провадження виборів” від 10/ІХ - 
1924 р. і 18/Х І-1925 р., обіжник № 156 НКВС УСРР від 24 /ІХ -1924  р. 
(№ 13563) до всіх губадмінвідділів (ДАЧО, ф .Р -184, оп.1, спр.157, арк. 4 ,' 
65-66, спр.171, арк.39 зв., 80, 94 зв., 106 зв.; там само, ф .Р -375, оп.1, 
спр.67, арк.182). Але треба згадати, що ще до прийняття Конституції 
УСРР 1919 р. існував пункт про позбавлення виборчих прав “монахів і 
духовних служителів церков усіх віросповідань” і у “Тимчасовій інструкції 
по організації Радянської влади на місцях”, що прийнята була 1-м  
Губз’їздом Рад Київщини 7/IV -1919 року, і в “Положенні про вибори на 
П І-й з’їзд робочих, селянських і червоноармійських депутатів України”, 
що мав відбутися у березні 1919 року (ДАЧО, ф .Р -191, оп.1, спр.1, арк.23; 
там само, ф .Р -3068, оп .1, спр.З, ар к .76 ,77).

113. ДАЧО, ф .Р -188 , оп .1 , спр.З, арк.187, 187 а. Ось приклад такого 
розпорядж ення: “5 .X -1922 г. Ликвидном ГП У , секретно. В сем  
волисполкомам. П редлагается под строжайш ей ответственностью  
председателя волисполкома принять все зависящие меры к вывешиванию 
на стенах монастырей, храмов, молит, домов и др. богослужебных зданиях 
копии всех стары х епархиальных описей церковного имущ ества 
ликвидированных, а также копии тех описей, по которым означенное 
имущество принималось местной властью на основании декрета “об 
отделении церкви от государства”, с точным указанием, ід е  хранятся 
указанные предметы. Прекратить всякую реализацию церков, имущества 
и предметов религиозного культа ликвидированных монастырей, храмов, 
мол. домов и др. богослужебных зданий, по договору новой передачи ценных 
вещей не производить” (ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.65, арк.24).

114. ДАЧО, ф .Р -190, оп.1, спр.38, арк.103; Сборник циркуляров Н .К .Ю . по 
Ликвидационному Отделу и отчетов Ликвид. Отдела (по отделению церкви 
от государства). — Харьков, 1921. — Вып.З. — С.5.

115. Історія колективізації сільського господарства Української РС Р. — Т .1. — 
С .5 7 ,118.

116. ДАЧО, ф .Р -135 , оп .1, спр.86, арк.6; там само, ф .Р -190 , оп .1, спр.38, 
арк. 33.

117. там само, ф .Р  -135, оп.1, спр.86, арк.5; там само, ф .Р -190, оп.1, спр.38, 
арк.22; там само, ф .Р -375, оп.1, спр.65, арк.39.

118. У вересні 1919 року генералом Денікіним був виданий земельний закон, за  
яким передбачалось збереження поміщицького і селянського господарства 
площею у 300 і 500 десятин. Відібрана раніш земля мала бути повернута 
колишнім власникам, в тому числі церковна і монастирська, яку взагалі 
заборонялось відчужувати; вводишся деякі царські закони. Очевидно, такі
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правові д ії застосовувалися денікінською адміністрацією на українських 
землях, в тому числі, вірогідно, і на Черкащині. Ц е підтверджується і 
рішенням УШ -Ї Всеросійської конференції РК П (б) 2-4 грудня 1919 року в 
розділі “О Советской власти на Украине”, де, зокрема, сказано: “Задачей 
земельной политики на Украине должно явиться: 1. Полная ликвидация 
восстанавливаемого Деникиным помещичьего землевладения с передачей 
земель безземельным и малоземельным” (Гражданская война на Украине. — 
Т.2. — С .343 ,799; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК. — М ., 1970. — Т.2. — С.126; А.И . Деникин. Национальная 
диктатура и ее политика//Революция и гражданская война в описаниях 
белогвардейцев. Составил С А  Алексеев. — М ., 1991. -  С .34 ,37). Вірогідно, 
що і польська воєнна адміністрація вводила на окупованих територіях 
України подібні закони щодо приватної власності. Про “землю, котру пани 
відібрали від селянства”, йдеться у відозві Київського іубревкому в червні 
1920 року з нагоди звільнення м. Києва від польської окупації і поновлення 
усіх декретів і розпоряджень Радянської влади (Киевщина в годы 
гражданской войны и иностранной военной интервенции. 1918-1920 гг. -  
С.395: док.№ 452). Також див.: Денис Скляренко. Зовнішньополітичні акції 
уряду УН Р в 1919-1921 рр. / / З  архівів В У Ч К -Г П У -Н К В Д -К Г Б .-К .,
1 9 9 8 .-№ 1 /2 .-С .6 2 .

119. Див.: Киевщина в годы гражданской войны и иностранной военной 
интервенции. 1918-1920гг. — С .307 -308 , 312: док .№ 353 і № 357; 
Гражданская война на Украине. — Т .2. — С .476: д о к .№ 5 3 3 .10 березня 
1919 року с. Лебедин стало об’єктом нападу бандитського угруповання, 
стався страшений погром. Злочинці тероризували населення, частина якого 
сховалося у м. Златополі. Н а сільському сході лебединцям була роздана 
зброя і бандитам була дана відсіч. Лебединський цукрозавод був збережений 
від знищення разом із 700 000 пуд. цукру. Частина нападників була знищена, 
частина — заареш тована, а решта — вигнана. П одібне сталося і в 
с. Оситняжці (ДАЧО, ф .Р -529, оп.1, спр.7, арк.179-183).
Майже усі сільські і волосні ревкоми і комітети незаможних селян постійно 
доповідали про пограбування маєтків і економій, а також про “самовільний” 
вируб лісів, напр., у Ротмистрівській і Худяківській волостях Черкаського 
повіту у 1920 році. Але незважаючи на неодноразові попередження 
населення, “що затримані з краденим лісом будуть притягнуті до самої 
сурової відповідальності, а ліс буде конфісковано”, такі дії продовжувалися, 
і припинити це можливо лише “вооруженной силой” (ДАЧО, ф .Р-109, оп.1, 
спр.1, арк.1-1 зв.; там само, ф .Р -169, on. 1, спр.1, арк.31).

120. ДАЧО, ф .Р -529, оп.1, спр.39, арк .53,94 зв., 108 зв., 111 зв., 131,151.

121. там само, спр.16, арк.332.

122. там само, ф .Р -548, оп.1, спр.38, арк.37 зв.

123. там само, ф .Р -104 , оп .1, спр.5, арк.8.
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124. У сі зазначені фактори мали місце у травні 1919 року у М едведівському 
районі, а особливо — при нападі “невідомих злочинців” на містечко 
М едведівку, де потерпіло від грабіжів і розбою усе населення, як 
православні, так і іудеї. З  термінового повідомлення начальника 
Чигиринської міліції до повітвиконкому від 15 травня 1919 року за № 741-м  
стало відомо насіупне: “Ночью с 13 на 14 мая в Медведовке производились 
большие грабежи, ограблено более 60-ти евреев и 4 еврея убито, грабителей 
было более 100 человек, грабежи производились даже днем. В ночь с 14 на 
15 сего мая в м. М едведовке грабеж бандитами все продолжается, 
награбленное около 8 подвод еврейского имущества было грабителями 
увезено к с. Мельникам, телефонный провод с м. Медведовки на г. Чигирин 
прерван в нескольких местах грабителями, милиция вся разбежалась по 
домам, сторожа милиции хотели повесить” (ДАЧО, ф .Р - 529, on. 1, спр.8, 
арк.136, 138, 139, спр.22, арк.213). Н а жаль, єврейські погроми на 
Черкащині мали місце і раніше, у 1917-1918 рр., напр., в Корсуні, Лисянці, 
Ж ашкові, Рижанівці й в ін. населених пунктах (див.: И . Чериковер. 
Антисемитизм и погромы на Украине в период Центральной рады и 
гетьмана//Революция на Украине по мемуарам белых. — С .2 4 5 ,2 7 2 ,2 7 4 , 
275; ДАЧО, ф .Р -104, оп.1, спр.1, арк.26, спр.2, арк.34,35; там само, ф .Р - 
529, оп.1, спр.22, арк.224-224 зв.; там само, ф .Р -2796, оп.1, спр.31, арк. 
77-77 зв.; там само, ф .Р -2881 , оп .1, спр.З, арк.94). Також разом з усім  
населенням, на яке розповсюджувалася дія так званого інституту 
“ответчиков” на Чишринщині, потерпіли і євреї (там само, ф .Р -184, оп.1, 
спр.1, арк.84. 1923 р .). В зв’язку з єврейськими погромами цікавість 
викликає і наказ Чигиринського військревкому № 11 від 18 лютого 
1919 року, в якому жителям м. Чигирина і Чигиринського повіту 
“сповіщається” про те, що “лица, уличенные в призывах к погромам противо 
еврейского населения, будут при поимке их на месте преступления без суда 
расстреляны” (ДАЧО, ф .Р -529, оп.1, спр.4, арк. 14. Листівка).

125. ДАЧО, ф .Р-529, оп.1, спр.8, арк.37. Із рапорта начальника народної міліції 
до Чигиринського повіткомісару від 19 лютого 1919 року.

126. там само, спр.39, арк.53.

127. див. прим. № 419.

128. ДАЧО, ф .Р -471, оп.1, спр.2, арк.26 зв.

129. там само, ф .Р -529, оп.1, спр.39, арк.234 зв., 235 (липень 1919 р.).

130. там само, ф .149, оп.1, спр.48, арк. 10 -11 ,12  зв., 1 9 ,2 0 ,4 0 .

131. там само, ф .Р -2796, оп.1, спр.31, арк .71,72.

132. там само, ф .Р -184, оп.1, спр.ЗЗ, арк.401, спр.40, арк. 132 ,133  зв. Також  
див. док. № 29 і відповідні до нього примітки.
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133. Див. док. № 32 і відповідні до нього примітки.

134. ДАЧО, ф .Р -279, оп.1, спр.1338, арк.1-10.

135. там само, ф .Р -184, оп.1, спр.85, арк.64.

136. там само, спр.34, ар к .160 ,164, спр.85, арк.85; там само, ф .Р -279, оп.1, 
спр. №  1407, №  1428, №  1431.

137. ДАЧ О , ф .149, оп .1, спр.48, арк. 6 -7 , 8 зв ., 9 ,1 6 , 17. Також див. док. 
№ №  9 ,1 0  і відповідні до них примітки.

138. ДАЧО, ф.149, оп.1, спр.48, арк.26,2 7 ,2 8 ,2 9 , ЗО, 3 1 ,3 2 ,4 1 ,4 2 ,4 3 , спр.129, 
арк.67.

139. там само, спр. 48 , арк.35. М ожна припустити, що і у Виноградському 
монастирі мали бути аналогічні зобов’язання, напр., від пана Тютюнника й 
інших отаманів, підрозділи яких перебували саме у цих місцях на початку 
1920-х рр. (До історії більшовицьких організацій на Черкащині. Збірник 
спогадів учасників революційних подій 1917-1920 рр. — Черкаси, 1958. — 
С. 27).

140. ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.48, арк. 11 ,12  зв., 1 3 -1 5 ,2 3 ,2 5 ,3 3 ,3 6 ,3 8 . М ожна 
бути впевненим, що ніякої компенсації за це монастирі не отримали. Д о 
речі, відомі факти відшкодування збитків, що були завдані радянськими 
військовими підрозділами: люди, “котрі постраждали від самочинних 
реквізицій Красними частинами”, мали сподіватись на компенсацію через 
повітові конфліктно-ліквідаційні ком ісії, напр., повідомлення про це 
Худяківського волкомнезама від 18 липня 1920 року (ДАЧО, ф .Р-169, оп.1, 
спр.1, арк.7).

141. Автор вважає, що на часі об’єктивне дослідження про політичну, військово- 
політичну, воєнну і кримінальну ситуацію на Черкащині, зокрема, в 
Черкаському і Чигиринському (Холоднояр’я) повітах (районах), і на 
Золотонішині у 1922-1924 роках, яке б базувалось виключно на первинному 
архівному матеріалі, великий шар якого ще не введено до наукового обіїу. 
В першу чергу це стосується механізму впровадження владою (в тому числі 
і місцевою) і військовими підрозділами в цьому регіоні обов’язкових до  
виконання документів і наслідків для населення їх  “дієвості”. Йдеться, 
наприклад, про “П оложение об институте ответчиков” (затверджене 
12 жовтня 1922 року), про наказ військам району Олександрівського, 
Чигиринського і Черкаського повітів Кременчуцької губділянки про їх  
д ислокацію і повну готовність брати участь у всіх важливих сторонах життя 
цих повпів (наказ №  016/оп від 13 жовтня 1922 року) і “Додаток” до нього, 
в якому повністю і детально визначене місцерозташування ескадронів і 
взводів Кавбригади, в тому числі в сс. Л ебедині, Суботові, М едведівці й 
інш ; про постанови В У Ц В К  “О чрезвы чайны х м ерах охраны
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революционного порядка” від 5 вересня і “Положение о десятихатниках” 
від 21 листопада 1923 року, а також багатьох подібних постанов, рішень, 
інструкцій і т.п. (ДАЧО, ф .Р -184, оп.1, спр.29, арк .1 ,15 ,16-16  зв., 1 7 ,2 9 , 
ЗО, 3 3 ,3 6 ; там само, ф .Р -1748 , оп .1, спр.18, арк. 61, 6 3 ,6 4 ). Н а жаль, 
тема про монастирі Черкащини, що досліджується мною, не дає змога більш 
ширше розвинути ї ї  меж і. П роте сподіваюсь, що підняте питання, 
незважаючи на наявний більше емоційний, ніж об’єктивно-науковий вплив 
на нього сьогодні, буде досліджене, або хоча буде спроба до цього.

142. там само, ф .Р -184, оп.1, спр.1, арк.35 зв ., спр.6, ар к .86 ,3 3 5 ,3 4 3 ,343а, 
спр. 11, арк.23,25, спр. 18, арк.35, спр.ЗЗ, арк.401, спр.40, арк .25,2 9 ,3 3 , 
9 3 ,1 2 3 ,1 3 2 .

143. У 1920 році селянська біднота в Україні отримала 15 млн дес. поміщицької, 
монастирської й удільної землі; тільки за травень-жовтень ц. р. у заможних 
селян, так званих “куркулів”, було вилучено 348 622 дес. (Л Л . Потарикіна. 
Ревкоми України в 1918—1920 рр. — К ., 1957 — С .1 0 2 ,136). Треба додати 
деякі цифри. У 1917 році Руській православній церкві в Російській імперії 
належало 2 611 635 млн дес. церковної (1 871 858) і монастирської 
(739 777) землі (Н .М . Лукин. Революция и церковь//Деятели Октября... — 
С. 139). Із наведеної кількості землі, в Україні нараховувалось такої 
власності 600 000 десятин (без визначення конкретно церковної і 
монастирської землі). Крім цього, наводяться інші цікаві дані по власності 
в Україні: 63% складали селянські надільні і прикуплені землі, 30% — 
дворянські, поміщецькі й землі, що належали “буржуазії”, 6% — 2 млн дес. — 
державні, кабінетні й династичні (Ілля Витанович. Аграрна політика 
Українських урядів... — С .11-12).

144. Киевщина в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции... — 
С.261.

145. там само, С .229 (туг йдеться про Байбузьку волость Черкаського повіту). 
Треба зазначити, що у 1929 році по Шевченківському окруїу нараховувалося 
із загальної кількості господарств — 45% бідняцьких, тоді як по Україні 
подібна статистика складала 25% (ДА Ч О , ф .Р -6 5 , оп .1 , спр.343, 
арк.36 зв.).Малоземелля примусило місцеву владу організувати у 1922-1926 рр. 
переселення селянських родин з Черкащини до Півдня України, Поволжя, 
Уралу, Сибіру, Далекого Сходу. Наприклад, до 1924 року зареєстровано 
2309 переселенських сімей, а в подальшому — ще до 4000 (там само, спр. 138, 
арк.30). І такі переселення не дивні, а вимушені, до того ж  все це 
стимулювалося державною політикою. Наприклад, на одного їдця в 
сс. Лубенцях, М ельниках, Головківці, Куликівці, Чубівці, М атвіївні, 
Скаржниці в середині 1920-х рр. припадало по 0,75 дес. із загальної кількості 
землі (там само, спр.56, арк.25), а на Мошенщині норма землі на їдця 
КНС, тобто незаможника, була ще менша -  0,37 дес. (там само, спр.53, 
арк.45). У 1920 році под ібна норма у с. Ломоватому налічувала 0,48 десятини 
надушу (там само, ф .Р-169, оп.1, спр.1, арк.3). Досить конкретний приклад
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по Сунківській волості Черкаського повпу. Щ е з осени 1920 року в с. Санках 
почали ділити панську землю по пщцесятини на їдця, але такої кількості не 
вистачило на всіх, тому півдесягини “стали ділить просто на сім’ю”. Под ібна 
ситуація склалась і в інших населених пунктах волості, напр., у Голов’ятиному. 
При цьому потрібно сказати, що майже уся церковна земля по волості —119 
десятин садибної, орної і сінокосної — в першу черіу була поділена поміж 
без - і малоземельними селянами. За статистичними даними тоді на кожну 
душ у по в ол ості п ри ходилося по 0 ,4 3  д е с . (там  сам о , 
ф .Р -113, оп.1, спр.1, арк.18,23-23 зв., 37-37 зв., 128,128 зв., 397-536 зв.).

146. Прикладів позбавлення церков і церковних причтів власності — землі, 
будівель, майна, реманенту, архівів, бібліотек — на Черкащині велика 
кількість. Ось тільки типові факти. Наприклад, у березні 1919 року був 
вилучений сінокіс у псаломщика Чигиринської Казанської церкви з  
передачею цього ґрунту громадянинові М . Захарченку (там само, ф .Р -529, 
оп .1, спр.39, арк.204 зв .). У  1922 році церковні землі м. Корсуня 
розподілялися між біднішим населенням (там само, ф .Р -104, оп.1, спр.9, 
арк.32), а у 1923 році 3,5 десятини садибної землі були ґвалтовно відчужені 
у священика с. Дахнівки Трегубова, якого разом із родиною виселено, а 
буд инок передали до відділу освіти (там само ф .Р-475, оп.1, спр.11, арк.221, 
718). Для чого вилучалися церковні будівлі і як ними в подальшому 
розпоряджалася місцева влада дуже точно показує уривок із господарчо- 
операційного плану Оситнязького РВК на 1924-1925 рік: “...при кожному 
сел і маю ться будинки, головним чином б[увш і] попівські, які 
використовуються місцевими організаціями (Сільрадами, Сельбудами, 
Хатами-Читальнями та инше) дня культурних потреб, але певного господаря 
до ціх будинків, який би пеклувався про піддержання їх  в належнім вигляді, 
немає, і [в] більшості такі будинки ніким не ремонтуються і звичайно, що 
йдуть до знищення, а тому РВК гадає надалі такі будинки приставляти 
організаціям д  ія культурно-освітніх потреб не беручи плати, але на умовах, 
по якіх рішуче вимагати від тей або иншої організації, в роспорядження 
якої віддається будинок, підтримувати його в належнім стані, давати йому 
потрібне ремонтування і взагалі відповідати за збереження і цілість 
переданого в ї ї  користування майна” (там сам о, ф .Р -6 5 , оп .1, спр.8, 
арк.392). Д о цього потрібно додати, що церковні землі і будівлі ще 
передавалися до районих бюджетів і колективним господарствам, і такі 
факти спостерігалися на Мошенщині, у м. Ш полі, сс. Куцівці, Лебедині, 
М атусові, Макіївці, Оганіславчику, Самгородку, Санжарівці, Сердюківці, 
Ташлику, В ’язівку, Млієві, Щербачинцях й бат. ін. (там само, ф .Р-65, оп.1, 
спр.5, арк. 58-58  зв ., спр.6, арк.105 зв , спр.53, арк.50; там само, 
ф .Р -136 , оп .1, спр. 4 , арк.23, 24 , 37 , 38 , 91 , 9 2 ). Таке ж  саме було і з  
монастирськими будівлями, що передавалися до райбюджетів, напр., 
М отронинської, М едведівської, Л ебединської обителей (там само, 
ф .Р - 65, оп.1, спр.5, арк.58 зв., спр.9, арк .207,207 зв ., 208).

147. Павло Скоропадський. Спогади. — С .283.
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148. Ілля Витанович. Аграрна політика Українських урядів. — С .12.

149. Див.док.№ 21.

150. Колишній хутір Мошногірського монастиря “Лютерівка” “під час революції 
був поділений поміж біднотою ” , головним чином “поміж Червоними 
партизанами”. М ісцеве населення “ходатаю вало” перед владою про 
перейменування хутора на ім’я “товарища М арченка”. П остановою  
М ошенського РВК від 23 березня 1928 року була підтримана ухвала 
М ошенської сільради від 1 січня 1928 року про перейменування “в ознак 
замордованого бандою революціонера Марченка Харитона Івановича”. 
Постанова М ош енського РВК  була затверджена президією Ш евчен
ківського ОВК від ЗО жовтня 1929 року, де визнано за доцільне 
перейменування хутора “Лютерівка” на “Марченків Хутір” (ДА Ч О , 
ф .Р -65, оп.1, спр.393, арк.90; там само, ф .Р -184, оп.1, спр.94, ар к .8 ,60, 
6 4 ,6 5 ,6 6 -7 7 ).

151. У  квітні 1919 року Чигиринський міськвиконком передав у власність 
громадянину м. Чигирина Д . Коцуру монастирську ділянку (очевидно, це 
земля Чигиринського жіночого монастиря): ДАЧО, ф .Р -529, оп.1, спр.39, 
арк.136).

152. Постановою президії Ш евченківського О ВК від 13 червня 1923 року 
(протокол засідання № 24, §228) Корсунський Гарбузинський монастир з 
угіддями із Окр. зем. управління мав бути переданий в підпорядкування Окр. 
соц. забу (ДАЧО, ф .Р -475, оп.1, спр.4, арк.69). ТУг мали бути організовані 
сільськогосподарські виробничі учбові майстерні д ля інвалідів. Всі ці землі — 
127 десятин — були відведені під “інвалідне містечко ім. Карла Лібкнехта”. 
Із згадан и х ґрунтів 2 1 ,5  д е с . протиправно були за х о п л ен і і 
використовувались селянами с . Гарбузина. Ф актично “містечко” 
розпоряджалося 105 дес. 910 кв. саж . землі, яка розподілялася у 
господарстві таким чином: під садибою і городом — 7 дес., орної — 34 дес., 
непридатної — 6 дес., під “меліорацією” — 8 дес., під сінокосом — 50 дес. 
910 кв. саж . (в інших відомостях наводились показники, в яких були 
незначні коливанання, а по основних — зберігались стабільні цифри). 
Потрібно зазначити, що на садибі — колишньому монастирському хуторі — 
використовувались будівлі, що залишилися після черниць. Н а придатних 
ґрунтах інвалідного господарства вирощувались яблука, груші, вишні, 
кукурудза, картопля, капуста, помідори, буряк, овес, просо, тобто, 
очевидно, ці овочі й фрукти й інші культури “перейшли у спадок” від 
колишнього монастирського господарства. Згідно з розпорядженням  
Корсунського РВК  від 26.ІХ .І925 року (№ 7354-7355) було проведено 
інспектування і огляд цього містечка і 29 вересня т.р. складено акта, в якому, 
зокрема, зазначено, що “взагалі при огляді всього господарства містечка 
“Інвалідний Городок” виявляється кепський стан його з боку раціонального 
ведення всіх галузів господарств...” Саме такий висновок підняв питання 
про доцільність функціонування подібного інвалідного містечка, яке
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фактично мало перебувати на господарському розрахункові і “кормити” 
сам е себ е. З  листування між  Ч еркаським О В К , О крсоцзабом і 
“рабкрином” (робітничо-селянською  інспекцією ) виходило, що 
“експлоатащя господарства колонії шляхом притягнення до роботи напів 
працездатних з інвалідів неможлива, через що держати це господарство 
під інвалідною колонією недоцільно й нерентабельно”. Постановою президії 
ЧОВК від 25.VI.1926 року (протокол засідання № 11, §146) Гарбузинська 
інвалідна колонія має бути ліквідована і як “агро-культурний центр вона 
не має значення”, а землю, майно, будівлі, інвентар передати на баланс 
Корсунського РВК “для доцільного використання на культурні потреби”: 
таке було зроблено 14 липня 1926 року. 7 чоловік інвалідів, що ще 
залишалися на території “містечка”, були переведені до інвалідного будинку 
(там само, ф .Р -127 , оп.1, спр.15, арк.6, 75 -77 , 84, спр.17, арк. 14-19, 
спр.21, ар к .20 ,2 2 ,1 4 6 ,2 4 0 ; ф .Р -174 , оп.1, спр.56, арк. 151 зв .).

153. Див. прим. № 582 і № 583.

154. Н апр., 15 дес. 1323 кв. саж . луків колишнього Корсунського жіночого 
монастиря у вересні 1922 року відведені у власність Набутівському 
цукровому заводу на підставі декрету ВУЦВК і РН К УСРР про держлугфонд 
від 12 квітня 1922 року (ДА Ч О , ф .Р -1 3 5 , оп .1 , спр.10, арк.32, 33, 
50-50 зв.). Про інші відчужені угіддя цієї обителі див. прим. № 152.

155. Такі заклади і установи мали розташування на теренах Золотоніського, 
М отронинського, Чигиринського монастирів, а також на подвор’ї  
Жаботинського монастиря в м. Черкасах (Див. док. № 20, № 3 1 / протокол 
№ 40 від 21.УПІ.1924 р ./, № 47 і прим. № 497, № 567 й ін.).

156. Наприклад, сільська громада с. Розсош инці Чигиринського повіту, 
вилучивши в березні 1919 року ґрунти Медведівського монастиря на свою 
користь, не внесли грошей до Суботівського волосного правління (ДАЧО, 
ф .Р -529, оп.1, спр.39, арк.73 зв.).

157. У  березні 1921 року Ж аботинське подвір’я в Ч еркасах, очевидно, без 
сподівання на позитивне рішення, прохало місцеву владу залишити 
2707 кв. саж . землі під городину, цей ґрунт був взятий в оренду ще у 
1913 році (там само, ф .Р-187, оп.1, спр.З, арк.23), також не відновлювалася 
оренда на 100 кв. саж . міської зем лі, ї ї  термін закінчився у лютому 
1919 року (там само, ф .149, оп.1, спр.162, арк.62).

158. Напр., див. док. № 13, № 14, № 16, № 17.

159. Див. док. № 40 і № 41 і відповідні примітки.

160. Див. док. № 7.

161. Історія колективізації сільського господарства Української РСР. — С.304-
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306: док. № 163. У документі, який був поданий в липні 1922 року до  
Черкаського виконкому, зазначалося, що на меті Мошногірської релігійної 
громади “развитие сельского хозяйства и религиозно-нравственный 
характер”, а також “сочувственное отношение к Советской власти” 
(ДАЧО, ф .Р -471, оп.1, спр.12, арк. 136-136 зв.).

162. ДАЧО, ф .Р -1740, оп.1, спр.131, арк.26.

163. Див. док. № 21. Стосовно монастирських млинів (і млинарства), то 
радянськими державними установами раніше видані дозволи на право 
помолу були визнані недійсними, потрібно було подавати нові заяви і 
відповідні документи на ці млини, а дозвіл отримувати тоді, коли обителі 
зобов’язувалися виконувати усі розпорядження і вимога волземвиконкомів. 
Наприклад, Ж аботинський монастир одержав таке свідоцтво 9 липня 
1919 року. В анкеті 1921 року відмічено, що це паровий млин з двигуном у 
8 кінських сил, який використовувався для простого помолу з добовою  
нормою у 180 пудів, мав робити в одну зміну з 9-ма працюючими, потребував 
ремонту (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.129, арк.36,3 8 ,4 1 ,7 6 ).

164. Наслідком 1-ї світової війни стала і велика кількість безпритульних ченців 
і черниць, зігнаних із своїх обителей. Саме вони, а також свящ енно- і 
церковнослужителі, вірогідно, в першу чергу, поповняли штат монастирів 
на Черкащині. Кількість таких монахів і монашок збільшилась ще завдяки 
громадянській війні й ідеології більшовиків щодо релігії. З 1918 по 1922 рр. 
до Ж аботинського, Виноградського, М ошногірського, М едведівського 
монастирів офиційно були прийняті: соловецький ієромонах Валентин (див. 
прим. № 440), із Варшави — ієромонах Іларіон, із Херсонського монастиря — 
ієродиякон М аксим, із Неклюдівської Борисо-Глебівської пустині 
(М огилевська єпархія) — ієродиякон Іларіон, як “выбывший из своей 
обители по случаю переживаемого тяжелого времени” , із Слецького 
монастиря (Орловська єпархія) — ієромонах Гімнасій, “по закритті владою 
його монастиря” , із Руського Пантелеймонова монастиря на Афоні — 
“постриженник” о. Іона, із Спасо-Елеазарової пустині (Псковська єпархія) — 
монах Євсевій, “в виду того, что большевики разогнали братию нашего 
монастыря, каждый ушел из него куда мог” , помер він в Ж аботинській 
обителі 31.Ш .1921 року (ДАЧО, ф .І49 , оп.1, спр.135, арк.115; там само, 
ф .Р -471, оп.1, спр.2, арк. 1 0 ,7 0 ,8 6 ,1 1 1 ,1 1 4 ). Потрібно відзначити одну 
особливість, що в порівнянні з монастирями інших регіонів, обителі 
Черкащини, попри всі негаразди і безладдя часу, правовий “беспредел”, 
майже в повному складі “витримали” до 1922 року більш-менш нормальне 
функціонування. З цього приводу цікавість викликає лист, написаний ще 
20 серпня 1918 року ієродияконом Козелецького Георгіївського монастиря 
(Чернігівська губернія) М итрофаном до свого земляка о. М акедонія в 
Жаботинську обитель, де він, зокрема, пише: “...сильно скорблю и жалею, 
что, впредь не узнавши какой это монастырь (тобто Козелецький — Ю .М .) 
и какие в нем порядки, подал прошение и выехал из болота — в еще хуже 
болото попал; монастырь этот очень бедный, хлеба мало, приходится дня
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по два без хлеба сццеть и питаться одной картошкой. Панихиду приносят и то 
редко кто принесет жигний хлебчик, а белого никогда и не увидишь. Местность 
незавидная, кругом питое болото, из которого исходит неприятный воздух, а 
монахи все поголовно курят и между собою ругаются скверными словами. 
Просто я себя загнал сюда за наказание и никак я не могу к ихним порядкам 
привыкнуть, а посему и обращаюсь к Вам, и я надеюсь на Вас, что Вы не 
оставите моей просьбы, и со слезами прошу Вас, батюшка, сочувствуйте моему 
положению, походатайствуйте за меня перед своим начальством о принятии 
меня в ваш монастырь. Я согласен даже жить у Вас послушником лишь бы 
только приняли меня, и буду во всем повиноваться, за иго буду всю жизнь 
свою благодарить Вас” (там само, ф .149, оп.1, спр.95, арк.98-98 зв.).

165. Наприклад, серед насельників Мошногірського монастиря ще з 1916 року 
перебував колишній австрійський військовополонений І.В . Синчера (Історія 
колективізації сільського господарства Української РСР. — С.304). До речі, 
за відомостями Київської іубернської земської управи на вересень 1916 року 
у 22-х населених пунктах Черкаського повіту на польових й інших роботах 
використовувалась праця певної кількості військовополонених (в /п ), 
зокрема, у Смілянському маєтку гр. Бобринських — 502, в с. Сердюгівці 
кн. О Л . Урусова — 25, в м. Городищі Катерини Баластової — 79, в с. Софіївні 
кн. М арії Браницької — 40, якась кількість колишніх вояків перебувала у 
с. Завадівці кн. С.А. Трубецького, а у володіннях кн. П .Л . Урусова — в 
сс. Матусові і Надточаївці — д ля сільськогосподарських робіт була потреба 

ще в ЗО в /п -х (ДАЧО, ф .6, оп.1, спр.8, арк. 146-146 зв., спр.19, арк.202).

166. Наприклад, напочатку 1923 року 29-ть членів Ж аботинського Трудового 
Братства мали сплатити громадянського податку 5800 рублів (там само, 
ф .149 , оп .1, спр.49, арк .32-32 зв .). Також  існували податки, які 
безп осер едн ьо вводилися м ісцевою  владою  "персонально” на 
священнослужителей церков, синагог й інших молитовних будинків “как 
на нетрудовой и не занимающийся общественно-полезным трудом элемент” 
(накази Золотоніського повітвиконкому № 7 і № 11, поч. 1922 року: див. 
ДАЧО, ф .Р -1748, оп.1, спр.4, арк.78). У  зверненні Адмінвідділу НКВС  
України до всіх іубадмінвідділів від 24.Х.1924 року за № 14559 (циркулярний 
лист № 163) пояснювалося, що службовці культів, джерелом існування яких 
були винагороди (вдячність) за треби й інші церковні служби, у відношенні 
до сплати прибутково-майнового податку і платні за житлові приміщення, 
що ними використовувались, й комунальні послуги, порівнюються до осіб 
вільних професій (там само, ф .Р -375, оп.1, спр.67, арк.210).

167. В травні 1919 року за наказом Уманського ревкому в тилове ополчення 
зараховувались “монахи і духовні служителі церков і релігійних культів” 
(там само, ф .Р -2881 , оп .1, спр.11, арк.6 6 ). Ц ікаво, що в обіжнику 
Київського іубвиконкому до Шевченківської окрвійськнаради від 28 січня 
1924 року, на підставі “предписаний” командувача Збройними силами 
України й Криму за № № 110890 і 119001, у зв’язку з проведенням учбових 
збор ів  трудового неп остій н ого ск ладу територіальн их частин
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наголошувалося про необхідність формування “робочих команд із  
нетрудового елементу”, тобто “із священнослужителів різних культів”удо  
яких “проявить максимум осторожности, учитывая религиозное настроение 
местного населения” (там само, ф .Р -4440, оп.1, спр.1, арк.158).

168. ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.129, арк .51,5 2 ,5 3 ,5 4 ,5 5 ,5 7 ,6 1 ,6 3 ,6 5 ,73а, 80.

169. там само, спр.49, арк.28.

170. там само, спр.132, арк .95,96.

171. там само, ар к .99 ,100. Також Лубенецький сільревком наклав ще податок 
на сіно і збіжжя (там само, арк.102-102 зв., 103 ,105).

172. там само, ф .Р -471, оп.1, спр.2, арк.65.

173. там само, арк .82,8 3 ,8 4 , спр.9, арк.77.

174. там само, ф .Р -1726, оп.1, спр.1, арк.6.

175. Постановою президії В Ц ВК  від 21 липня 1921 року був затверджений 
Всеросійський комітет допомоги голодуючим, але вже 27 серпня т.р. його 
ліквідували за факт звернення до патріарха Тихона по допомоіу. 23 лютого 
1922 року був виданий декрет ВЦ ВК про вилучення церковних цінностей, 
а згодом з ’явилася і згадана постанова ВУЦ ВК від 8 березня 1922 року 
(газ. “М осковские новости” — 12 серпня 1990 р. — № 32; В.А. Алексеев. 
Иллюзии и догмы. — М ., 1991. -  С .193-194; Дело патриарха Тихона. Вступ, 
статья, комментарии и подготовка текста М .И . Одинцова// Отечественные 
архивы. -  М ., 1993. -  № 6. — С .46-71). Доречно при цьому згадати, що 
місцевий комітет допомоги голодуючим звернувся у лютому 1922 року до 
єпископа Черкаського Миколая, щоб він “через благочинных [міг] привлечь 
православные общины к сбору пожертвований в пользу голодающ их, а 
также оказать помощь больным, находящихся в госпиталях и больницах 
города и уезда, которые переполнены, и голодают, есть много беженцев и 
детей” (ДАЧО, ф .Р -471, оп.1, спр.12, арк.53).

176. ДАЧО, ф .Р -1748 , оп .1, спр.16, арк.3-3 зв ., спр.17, арк.80. Н аир., див. 
детальні описи церковного майна Білоусівської та Драбівської волостей 
Золотоніського повіту (там само, ф .Р -1724, оп.1, спр.18, арк.23-65; там 
само, ф .Р -1748, оп.1, спр.16, арк.4-14).

177. там само, ф .Р -1740 , оп .1 , спр.131, арк.21.

178. там само. Наприклад, ще у 1928 році Ш евченківський окрадмінвідділ 
нагадував Д П У  про те, що при вилученні церковних цінностей священик 
Гельмязівської Успенської церкви сховав — “закопав” — золоті речі — 
чашу та хрест (там сам о, ф .Р -3 7 5 , оп .1, спр.80, арк.252).

337



179. там само, ф .Р -1740 , оп.1, спр.113, арк.11.

180. там само, ф .Р -184, оп.1, спр.110, ар к .18 ,19 ,2 0 -2 0  зв.

181. там само, ф .Р -1740, оп.1, спр.131, арк.21.

182. там само, спр.132, арк.84 зв.

183. див. прим. №  647.

184. ДАЧО, ф .Р-471, оп.1, спр.1, арк.64,65, спр.13, арк .3 ,8 ,2 1 ,4 4 ,6 0 ,6 5 ,7 5 , 
7 8 ,8 7 ,9 6 ,1 0 4 ,1 1 4 ,1 1 6 ,1 2 0 .

185. там само, ф .149, оп.1, спр.119, арк.93-101, спр.122, арк.1-50 зв. Див. прим. 
№ 497.

186. В цих прибутково-видаткових документах відсутнє датування, але автор 
вважає, що це 1922 рік, підставою для цього є факт того, що виконуючий 
справами намісника Жаботинського монастиря о. Митрофан в травні ц. р. 
згадувався у сані ієромонаха, а вже у вересні — ііумена і на посаді намісника: 
саме призначення о. М итрофана намісником обителі з одночасним 
висвяченим в ііумена сталося 3 /16  вересня 1922 року (ДАЧО, ф .149, оп.1, 
спр.119, арк.94-99).

187. там само, ф .149, оп .1, спр.119, арк.101-101 зв. М ова йде про грошову 
реформу, яка впроваджувалася протягом 1922-1924 рр. У зв’язку із 
знеціненням рубля, було проведено дві деномінації, тобто зменшено 
номінального показника нових грошей. Перша деномінація проведена у 
відповідності до декрету РН К  від 3 листопада 1921 року; новий рубль 
дорівнював до 10 тисяч рублів минулих випусків, які перебували в обіїу. В 
результаті другої деномінації, на підставі декрету РН К  від 24 жовтня 
1922 року, один рубль 1923 року дорівнював до 100 рублів випуску 
1922 року, або до 1 млн рублів грошових знаків, що були в обігові до  
проведення деномінацій (Денежное обращение и кредит в СССР. П од ред. 
И .В. Левчука. — М ., 1980. — С .7 1 ,7 2 ,7 3 ). У  нашому випадку, вірогідно, 
Йдеться про наслідки першої деномінації.

188. ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.119, арк.93-101 зв.

189. там само. Щ е з дореволюційних часів виконання ієромонахами, що 
перебували в монастирях Черкащини, “послушания” в парафіях, а також  
в інших обителях (ж іночих, зокрема) було обов’язковою служ бою , 
наприклад, збереглися відомості про таке по парафіях Черкаського і 
Чигиринського повітів, на Корсунщ ині, а також  в М отронинській, 
Боїуславській, Корсунській жіночих обителях (там само, спр.95, арк.2-2 зв., 
4 , 6 , 9 , 10, 12, 22 , 26 , 43 , 49 , 5 2 ). П ісля 1917 року і, очевидно, до  
початку 1920-х рр. обслуговування парафій і монастирів на Черкащині
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ієромонахами також відбувалося (там само, а р к .9 9 ,1 0 2 ,1 0 3 ,1 1 5 ,1 2 9 , 
131, 143, 145, 152).

190. там само, спр.119, арк.93-101 зв. Для порівняння див.: там само, спр.117, 
арк.1-110 зв., спр.118, арк.1 зв. -239, спр.119, арк.2-92 зв., спр.120, арк.1- 
44, спр.121, арк.1-72 зв.

191. Див. док. № 21; ДАЧО, ф .Р-471, оп.1, спр.2, арк.1-145, спр.9, арк.23-125 зв.

192. там само, ф .Р -471, оп.1, спр.9, ар к .10 ,114.

193. там само, ф .Р -83, оп.1, спр.1, арк .513-575,591-642.

194. 29 травня 1922 року в Москві було скликане зібрання ірупи “Жива Церква”, 
яка прийняла програму оновлення Церкви, а 4 липня т.р. — затверджений 
статут і обраний ЦК із 10 осіб і презцщум із 3-х. 6 серпня 1922 року відкрився 
скликаний обновленнями Перший всеросійський з’їзд білого духовенства, 
де основними питаннями були і “боротьба з монашеством”, яке було 
“оплотом церковной контрреволюции”. З ’їзд вимагав закриття усіх міських 
монастирів і перетворення сільських обителей у трудові братства із статутом 
сільськогосподарчих товариств або комун. Після цього з ’їзду були остаточно 
сформульовані усі задачи групи “Ж Ц ”, які знайшли відображення в 
“Тезисах предстоящей реформы православной церкви на поместном соборе” 
(67 параграфів). Ось деякі із них:... §62. “Патриаршество должно быть 
уничтожено”, §63. “Епископат... должен быть брачным” і §64. “М онахи, 
священники... быть не могут. М онах-епископ — вовсе немыслим”. 
Приорітетним мало бути визнання Радянської влади і “справедливости 
Великої Жовтневої соціалістичної революції”, а також ліквідація інституту 
чернецтва, шлюбний єпископат і дозвіл другого шлюбу для духовенства. 
Гаслом групи “Ж Ц ” стала остаточна ліквідація “монаш еського 
деспотизму”. Але на згаданому з’їздові не сталося об’єднання і згуртування 
усіх обновленських сил, як це уявлялося. Створилися ще дві течії: Союз 
“Церковне відродження” (“Ц В ”) і “Союз общин древлеапостольской 
церкви” (“СО ДАЦ ”). Перша група (“Ц В ”), зокрема, у своїй програмі 
визнавала інститут монашества “как духовного героизма, добровольного 
самоустранения от жизненной сутолоки для сосредоточения на внутренней 
жизни сердца и усовершенствования духовной мощи”, але не визнавала 
“монашеством средством достижения власти и бездеятельного житья”. 
Члени “Ц В” погоджувалися з “Ж Ц ” про перетворення монастирів у трудові 
комуни (із збереженням принципу “аскетизма” і “особистого спасіння”), 
але були проти інших тез “Ж Ц ” щодо чернечого єпископату і шлюбів. 
СОДАЦ, навпаки, визнавав необхідність закриття усіх міських і сільських 
монастирів, залишивши лише ті, що були побудовані за трудовими 
принципами і носили “аскетически-подвижнеческий характер”. Д о речі, 
як ліве крило “Ж Ц ”, в Саратовській губернії виникла церковно- 
обновленська група “Пуританская партия революционного духовенства 
и мирян”, в програмі якої пропонувалось об’явити чернецтво поза законом,
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пересічних монахів позбавити сала і виселити із монастирів в примусовому 
порядкові. Н а Другому обновленському помісному соборі, що відкрився 
29 квітня 1923 року у М оскві, було підняте питання “Про чернецтво і 
монастирі”, а доповідь на цю тему прочитав 4 травня проф. протоієрей 
Н .Г. П опов. Рішення про це на Соборі прийняте наступне: “1. Закрыть 
монастыри с укладом быта жизнеосужденного и отброшенного строем  
жизни. 2. Благословить союзы и братства христианско-трудовых общин в 
сохранившихся монастырских стенах вдали от шумных и многолюдных 
городов, как подвиг личного спасения и училища благочестия в единении 
людей на евангельских началах свободы , труда, равенства и братства” 
(А.А. Шишкин. Сущность и критическая оценка “обновленческого” раскола 
русской православной церкви. — Казань, 1970. — С .9 2 ,9 4 ,1 0 4 ,1 0 5 ,1 6 8 , 
1 6 9 ,1 7 1 ,1 8 5 ,1 8 6 ,1 9 0 ,1 9 1 ,1 9 2 ,1 9 7 ,1 9 8 -1 9 9 ,2 0 6 ,2 1 4 ,2 2 1 -2 2 2 ,2 3 2 , 
236; Деяния П Всероссийского поместного Собора православной церкви. 
М ., 1923. — С.11; Д .В . Поспеловский. Русская православная церковь в 
XX веке. — М ., 1995. — С .64 ,6 9 ,7 0 ,7 1 ,7 2 ; Левитин-Краснов А., Шавров В. 
Очерки истории русской церковной смуты. П редисл., примечания 
И.В. Соловьева. В 3-хтомах. [2-е видання]. — М ., 1996. — С .98-131,224-231).

195. 31 січня 1925 року обновленні у зверненні до Уряду СРСР заявили, що “вся 
тихоновщина является врагом Советской власти... тихоновщина есть 
последняя, еще недобитая, антисоветская группировка под знаменем  
религии” (А.А. Ш ишкин. Сущ ность... — С .257). З  цього приводу цікаві 
спостереження владних (силових) структур СРСР, які самі спровокували 
два роки тому боротьбу поміж тихонівцями і обновленнями. Наприклад, на 
засіданні № 34 Комісії по проведенню відокремлення церкви від держави 
5 серпня 1923 року зазначалося, що “непримиримость обновленцев и 
тихоновцев внесла в церковь форменный распад”, початок “змагань” поміж 
ними базувався і на тому, “кто из них более виновен перед соввластью и 
кто больше принос ей пользы”, до цього додавалось, що конфлікт цих течій 
тільки розпочався. А у вересні 1923 року начальник 6-го відділу Д П У  
Є. Тучков доповідав, що розкол між тихонівцями і обновленнями “все более 
серьезнее”. І до цього часу “эти две определенно враждебные между собою  
группы, считающие одна другую “раскольниками” , окончательно и 
непримиримо раскололись... Несмотря на то, что тихоновцев везде и всюду 
гораздо больше, чем обновленцев, но последние своих позиций не ущупают 
и ведут отчаянную борьбу за обладание церквами, обвиняя друг друга в 
контрреволюции, тайно и явно донося друг на друга органам власти об 
антисоветских поступках” (Дело Патриарха Тихона. Публ. подготовил 
М .И . О динцов// Отечественные архивы. — М ., 1993. — № 6. — С .6 9 ,71).

196. ДАЧ О , ф .Р -442 , оп .1, спр.З, арк.4 зв ., спр.66, арк.15 зв.

197. там само, спр.6, арк.2 зв., спр.8, арк.11 зв.

198. Наприклад, у серпні 1921 року жаботинський ієромонах Митрофан доводив 
єпископові Миколаю, що всі розмови щодо ведення церковних служб у
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Ж аботинській обителі українською мовою, то — “наклепи” й “чутки” , 
і такого зовсім не може статися (ДАЧО , ф .Р -471, оп.1, спр.2, арк.108- 
108 зв .). Також і на подвор’ї  в Ч еркасах йшлося про “українізацію ” 
(див. прим. № 4 97).

199. Див. прим. № 105 і прим. № 106.

200. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов Ц К. — 
М ., 1970. -  Т .2 .1917-1924. -  С.49.

201. Г.М . Леплевский. И з воспоминаний о работе В .И . Ленина в Совнаркоме 
1921—1922 г.г.//Д еятел и  Октября о религии и церкви. Статьи. Речи. 
Беседы. Воспоминания. — М ., 1968. — С. 128.

202. КПСС в резолюциях... — Т .2. — С .278-280.

203. В .Д . Бонч-Бруевич. Роль духовенства в первые дни Октября / /  Деятели 
Октября... — С.24.

204. КПСС в резолюциях... — Т .2. — С.279.

205. Таке зафіксовано постановою XII з ’їзду РК П (б), що відбувся 17-23 квітня 
1923 року (КПСС в резолюциях... — Т .2. — С .469-470).

206. Більшовицькі розгроми монастирів і насилля—знущання, тортури, розстріли — 
щодо чернецтва у роки громадянської війни (як і після неї) — явища типові, 
наприклад, таке сталося у Лубенському Спасо-П реображенському, 
Ставропольському Іоано-Маргшському, Миколо-Угриському (Московська губ.), 
Яковлевському (Пензенська іуб.) й інших монастирях колишньої Російської 
імперії (П .Г . Софинов. Очерки истории Всероссийской чрезвычайной 
комиссии. М ., 1960. -  С .6 5 ,88-90; Н а защите революции. И з истории 
Всеукраинской Чрезвычайной комиссии 1917—1922 г.г. Сборник  
документов и материалов. — К ., 1971. — С .52; Василь Ульяновський. 
Трагедія в Лубенському М гарському монастирі 1919 року//К иївська  
старовина. — К ., 2000. — № 6. — С .102-128; О.О.Крайня. Києво-Печер
ський монастир у 1919-1929 рр.//В іра і Разум. Харків, 2001. — С .241-254; 
Красный террор в годы гражданской войны. По материалам Особой следствен
ной комиссии// Вопросы истории. — М ., 2001.—№ 8. — С.5, № 10. — С.5).

207. И з истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии 1917-1921 г.г. 
Сборник документов. — М ., 1958. — С.277 (док. № 222), 292 (док. № 233). 
Як приклад, така позиція була висловлена у циркулярному листі голови 
ВУЧК М  Л ациса до всіх “ЧК по боротьбі з  контрреволюцією на Україні”, 
де, зокрема, новий керівник ВУЧК писав: “Вместо широкой поддержки 
населения мы находим почти одну лишь ненависть последнего... Но нельзя 
ж е допустить, чтобы почти все население было настроено против 
Советской власти. Очень часто мы мало считаемся с религиозными
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чувствами обывателя. М ечем их не покорить. Для этого нужна долгая 
просветительная работа и предметный урок. Религию надо оставить 
частным делом каждого гражданина и воздерж аться дать повод 
оскорбляться нашим отношением, как учреждения, к их личной жизни” 
(ДАЧО, ф .Р-2145, оп.1, спр.1, арк.171-172 зв.). Таку ж е мету переслідував 
і військовий комісаріат Уманського повіту, який у наказі № 132 від 5 
червня 1919 року відмежовувався від “провокаторів”, які розповсюджували 
чутки про те, “що мов большевики насильно хотят провести комуну або 
розруш ити церкви, сін агоги  та  к о ст ел и ” ; в цьом у зверн ен ні 
наголошувалося, що: “Відділив церкву від Держави, Совітська влада 
зробила віру вільну. Ми ніколи, як це було при старому режімі, не будем 
заставляти молитись, но той, кто молиться по своїй охоті, то наши 
обов’язки охороняти його покой” (там само, ф .Р -2796, оп.1, спр.16, арк.41
зв .). Навпаки, НКВС України у своєму циркулярі за № 958/3528 від З 
липня 1919 року до всіх іубернських, міських і повітових виконкомів, 
відкинувши “пом’якшення”, проводив жорстке відокремлення церкви від 
держави; в цьому документі, зокрема, йшлося про наступне: “Одним из 
таких орудий эксплуатации народа и борьбы с Советской властью в руках 
указанных классов была и религия, главным образом господствующая 
религия. Господствующей верою была православная. Через церковь и 
связанную с нею начальною школою свергнутая власть проводила свои 
начинания, церковь была инстанцией, воспитывающей в народе ложные 
понятия о законности и незыблемости существовавшей власти, скрывала 
от народа правду о действительной физиономии этой власти, учила 
покоряться существующему порядку, не разъяснила, что такое правда и 
справедливость и как надо бороться  со  всяким зл ом ” і дал і 
наголошувалося, що потрібно “парализовать влияние церкви на народ, 
на государственную жизнь и дать народу возможность развиваться и жить 
свободно, как подсказывает ему рассудок и здравый смысл, без опеки и 
ухода со стороны церкви и специфической школы” (там само, спр.З, 
арк.19 зв .). Розстрілявши одну релігію (зокрема, православ’я), ввели нову 
— більшовизм...

208. ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.95, арк.132.

209. там само, арк .164,166.

210. там само, ф .Р-190, оп.1. спр.38, арк.21 зв.; там само, ф .Р-375, оп.1, спр.65, 
арк.40.

211. там само, ф .Р -190, оп.1, спр.38, арк.21. Треба зазначити, що на підставі 
постанов президії Київського іубвиконкому від 14 і 21 листопаду 1923 року 
(протоколи засідань № 68 і № 69) і визначення з цього питання іубад- 
мінвідділу від 29 листопаду т.р. за № 15395, президією Черкаського ОВК  
7 грудня 1923 року (протокол засідання № 75, §1202) ухвалено реорганізацію 
Черкаського окрвідділу керування в адміністративний відділ зо всіма 
належними йому функціями (там само, ф .Р -127, оп.1, спр.5, арк.13).

342



212. Г.М . Леплевский. И з воспоминаний о работе В.И . Ленина... -  С .127,128.

213. ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.65, арк.119.

214. там само, арк.82-82 зв.

215. там само, арк.5.

216. там само, арк. 145.

217. Жабогинський монастир був закритий 10 червня 1923 року, а його подвор’я 
в м. Черкасах ще раніше — 16 лютого 1923 року (Ю рій М ариновський. 
Документальні свідчення... — С .75).

218. Чигиринський монастир остаточно був закритий 21 липня 1923 року (ДАЧО, 
ф .Р -375, оп.1, спр.74, арк. 218).

219. Виноградський монастир закритий 7 серпня 1923 року за  ухвалою  
Черкаського окрліквщкому, а потім остаточно постановою М алої президії 
ВУЦВК 25 листопада 1924 року (Ю рій Мариновський. Документальні 
свідчення... — С .73-74).

220. Корсунський монастир, очевидно, був закритий у 1924 році (ДАЧО, ф .Р - 
375, оп.1, спр.71, арк.88).

221. Золотоніський Красногірський монастир вважався закритим здано рішення 
окрліквщкому від 29 червня 1923 року (див.док. № 39).

222. За офіційними відомостями Змагайлівський Успенський старообрядницький 
чоловічий монастир був закритий 27 червня 1923 року (ДАЧО, ф .Р -375, 
оп.1, спр.73, арк.218). Про цю обитель див. док. № 60 і № 81, а також прим. 
№ 583.
Черкаський Покровський старообрядницький жіночий монастир як 
культовий осередок перестав існувати, очевидно, з 1922 року; на його терені 
з колишніх чорниць й ін. осіб була зорганізована сільськогоспод арська артіль 
“Труд” і одночасно релігійна громада (див. док. № 40 і № 41 , а також  
відповідні примітки).

223. Лист датований 3 листопада 1923 року за № 13589: ДАЧО, ф .Р -375, on. 1, 
спр.73, арк. 170.

224. Н а засіданні президії Золотоніського повітвиконкому від 3 листопада 
1922 року (протокол № 96, §32) вулиця М онастирська в м. Золотонош і 
отримала нову назву — Пролетарська (там само, ф .Р -1740, оп.1, спр.132, 
арк.95 зв.- 96), а на підставі протоколу загальних зборів членів профспілки 
цукроварників при Черкаській рафінарні від 21 квітня 1924 року, що був 
затверджений президією Черкаського О ВК 8 травня 1924 року, вулиця
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М онастирська в м. Черкасах була перейменована на вул. Вербовецького 
(там сам о, ф .Р -127 , оп .1, спр.5, арк.128; там сам о, ф .Р -184 , оп .1, 
п р .іа , арк.212); вул. Костьольна у м. Корсуні — на вул. Червоноармійську 
(там сам о, ф .Р -127 , оп .1, спр.13, арк.12 зв.: зміна назви сталася
22.Х ІІ.1924 р .). Д о речі, перейменування населених пунктів, котрі мали 
назви “явно контрреволюційного або релігійного характеру і взагалі 
зв’язані з  старою епохою царизму”, робилося згідно з постановою ВУЦВК  
від 17 жовтня 1923 року (там само, ф .Р -1 8 4 , оп .1, спр.32, арк.5).

225. П А  Красиков. Крестьянство и религия / /  Деятели Октября... — С. 102.

226. ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.74, арк.351.

227. там само, спр.65, арк.225.

228. там само, ф .Р -1655, оп.1, спр.1, арк.63-64.

229. Див. док. № 28; ДАЧО, ф .Р-375, оп.1, спр.73, арк.26,2 7 .3  листування між 
відповідальними чиновниками округу уваїу привернув документ (записка), 
текст якого автор (Ю .М .) вважає цікавим і наводить його повністю.
“Тов. Гребенюк! Н а Прилукщине закрывается один женский монастырь, 
откуда необходимо разместить в наши женские монастыри (Лебединский 
и Мотронинский) возможное количество монашек-старух. Сегодня ж е во 
чтобы то ни стало нужно, сообразуясь с количеством монашек в наших 
монастырях и наличием помещений в монастырях, решить: сколько 
монашек можно взять в наши монастыри (максимум) отдельно в каждый. 
Сведения эти необходимо предоставить в самом срочном порядке, т.к. в 
Прилуцкий монастырь переселяются безпризорные дети.

С почтением Ф . Буссел.
6/Х -28 г.” (там само, спр.80, арк.223. Оригінал).
Треба дод ати, що зазначене переселення ченців і черниць з одних монастирів 
в інші (прим. № № 226-229) часто залишалося лише на папері або їх  кількість 
була досить незначною; в основному монастирські насельники проживали 
поруч з закритим (ліквідованим) монастирем (або на його терені), а також  
“мандрували”, якщо не були заарештовані.

230. Наприклад, у 1926 році на терені закритого Золотоніського жіночого 
монастиря проживало 28 монашок, очевидно, хворих і старих, а 51 черниця 
рахувалася у мандрах. Така ж  сама ситуація склалася і у ліквідованому 
Чигиринському жіночому — 32 черниці мешкали на території колишньої 
обителі, де, до речі, існувала дитколонія, а 64 — мандрували (ДАЧО, ф .Р - 
375, оп.1, спр.71, арк.88). А частина черниць колишнього Корсунського 
монастиря, що не залишилися на терені обителі із-за утворення там 
інвалідного містечка ім. Карла Лібкнехта, зорганізували поруч, вірогідно, у 
с. Гарбузині релігійну громаду з метою відновлення цього монастиря. Але, 
незважаючи на постійне листування з держструктурами впродовж 1924- 
1925 рр., ця ідея не знайшла підтримки влади: окрадмінвідділ давно
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вирішив, що Корсунський монастир, “безумовно, відкритий не може бути” 
(там само, спр.66, арк. 93).

231. М ова йшла про ченця Фадція Тарасенка та ієромонаха Сергія Кицького, 
(там само, ф .Р -375, оп.1, спр.31, арк.40 зв ., спр.57, арк.146). Аналогічні 
факти зафіксовані і в Златопільському районі, де церковні служби  
виконували ієром онах Дмитро Корнійчук та ієромонах Анатолій  
Кедреновський (там само, спр.80, арк .41,43 ,106 ).

232. там само, спр.92, арк. 14 ,1 5 .

233. там само, спр.79, арк.32, спр.80, а р к .2 2 ,110.Про ієромонаха Євлогія 
залишилися наступні відомості: в миру — Качаненко Євстафій Лазаревич, 
з 1892 по 1912 рр. виконував обов’язки священика в М отронинському 
монастирі, з 1914 року перебував в Красноярському краю, а з  1918 року — 
на послушанні в Медведівській обителі (детальніше див.: ДАЧО, ф .Р -83 , 
оп.1, спр.1, арк.530-531).

234. там само, ф .Р -375, оп.1, спр.87, арк. 164.

235. Див. док. № 30.

236. ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.68, арк.8.

237. там само, спр.66, арк.29-35, спр.68, арк.12-18, спр.74, арк.47-50 зв. Як 
доповнення (додаток) до цього документа також була розіслана “Додаткова 
інструкція” НКВС до всіх місцевих органів влади (там само, спр.66, арк.40- 
42 зв.).

238. ДАЧО, ф .Р-375, on. 1, спр.79, арк.7. Проте за іншими відомостями кількість 
облікових карток як службовців культу, так і релігійних громад в 
окрадмінвідділах постійно змінювалася. Наприклад, впродовж тільки одного 
1926 року рахувалося по Черкаському окруїу і 2300, і 2600 облікових карток 
на службовців культу, і 3050, і 2050 таких ж е карток на наявні релігійні 
громади. Таке саме і по Уманському окруїу: 2420 і 3120 — на служб, культу; і 
1600, і 1780 — на релгромади (там само, спр.71, арк.43 зв. - 4 4 ,1 3 1  зв .). 
Подібні помітні розбіжності в обліку базувалися на досить об’єктивних 
причинах: зміні адміністративних кордонів округів, реєстрації і переєстрації 
духовних особ і релгромад, релігійній орієнтації релігійних об’єднань і їх  
членів, знятті духовного сану, мацдрів ченців і черниць, репресії і бат. ін.

239. там само, спр.71, арк.88.

240. там само, спр. 12, арк. 13.

241. там само, спр.66, арк. 13-16. Треба зазначити, що цей документ базувався 
на певних аргументах щ одо недодержання місцевою владою чинного
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законодавства в релігійному питанні, наприклад, влада порушувала умови 
використання молитовних будинків релгромадами, винна була у 
протиправних розривах орендних договорів з ними, незаконих виселеннях і 
просто, коли ліквідкоми дозволяли “случаи грубого и нетактичного 
отношения к представителям различных религиозных культов”, але, 
“беручи на увагу, що такі д ії дають підстави для агітації серед селянського 
населення в контр-революційному русі”, і, “создавая обстановку недоверия 
ко всякого рода договорам и мероприятиям, предпринимаемым Властью, 
Н К ВД предлагает разъяснить местам о недопустимости подобных 
явлений”, а представникам цих релігійних об’єднань треба давати такі 
помірковані і “неірубі” відповіді, “чтобы секретные задания по этой линии 
не были учтены просителями этой категории” (звернення НКВС до 
губвідділів керування у липні 1923 року за № 521 і 550: ДАЧО, ф .Р -375, 
оп.1, спр.73, арк .18,19; там само, ф .Р -83 , оп.1, спр.1, арк.14).

242. там само, ф .Р -375, оп.1, спр.66, арк.26.

243. Наприклад, О бов’язкова постанова Черкаського О ВК за № 76 від
ЗО.ХІ 1923 р. “Про переєстрацію релігійних громад” і подібна за № 166 від 
24.111.1926 р. (там само, ф .Р -127, оп.1, спр.5, арк.10; там само, ф .Р -184, 
оп.1, сп р .іа , арк. 137-137 зв ., спр.208, арк.42; там само, ф .Р -375, оп.1, 
спр.71, арк.51), і аналогічна постанова Шевченківського ОВК за № 87 від 
16 вересня 1924 року (там само, ф .Р -375, оп.1, спр.67, арк. 152).

244. М аються на увазі постанова ВУ Ц ВК від 1 листопаду 1922 року “Про 
порядок реєстрації товариств і спілок, що не мають на меті отримання 
прибуло'” й Інструкція НКВС “Про порядок реєстрації релігійних громад” 
від 10 червня 1923 року. Д о речі, новий статут для релігійних громад також 
був затверджений 10 червня ц.р. (там само ф .Р -375, оп.1, спр.66, арк.40; 
там само, ф .Р -127, оп.1, спр.5, арк.10). Д о цих документів варто додати і 
постанову Київського іубвиконкому за № 257 від 12.Х.1923 року (там само, 
ф .Р-184, оп.1, спр.1а, арк.137-137 зв.).

245. там само, ф .Р -375, оп.1, спр.65, арк.209, спр.67, арк.77.

246. Наприклад, 8 травня 1924 року Черкаський О ВК  прийняв обов’язкову 
постанову “Про порядок влаштування хресних ходів”, де сказано, що хресні 
ходи мають влаштовуватися лише за письмовим дозволом адмінвцщілу ОВК  
(там сам о, ф .Р -1 2 7 , оп .1 , спр .5, арк.133 зв .). Але досить часто 
спостерігалися випадки “адміністративного тиснення з боку відповідальних 
товаришів з відділів культу” для надання селянам дозволу на влаштування 
хресної ходи на поля. Тому у травні 1925 року Київський губвиконком 
спеціально звернувся до всіх президій окрвиконкомів з попередженням, що 
“таке тиснення є політично недопустиме” і потрібно надавати дозволи на 
організацію населенням хресних ходів (там само, ф .Р -184, оп.1, спр.41, 
арк.54). Збереглось чимало документальних свідчень про самі хресні ходи, 
наприклад, в м. Черкасах для освячення багатьох міських колодязів, річки
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Дніпра і самої води у 1924 році (там само, ф .Р -375, оп.1, спр.73, арк.142, 
154, 155, 156, 158, 165, спр.74, арк.ЗО, 127, 148, 186). П роте не всі 
хресні ходи були дозволені й офіційно реєструвалися, наприклад, У церкву 
с. Самгородок була “доставлена” із Звенигородщини одною старою бабою  
ікона Божої Матері, яка мала “для темних людей вплив особого значення”. 
Потім 21 квітня 1925 року цей образ перевезений на возі до Лебед инського 
монастиря, де він і знаходився до початку “слідства” і організації “допитів”: 
слідчі органи вважали таку хресну ходу недозволеною (там само, ф .Р - 375, 
оп .1, спр.31, арк.53 зв ., спр.75, арк.27). Але ж  були хресні ходи з  
чудотворними іконами, які отримували дозволи місцевої влади* Наприклад, 
хресна хода з відомою чудотворною іконою із колишнього Чигиринського 
Троїцького монастиря до сс. Змагайлівки, Червоної Слободи і м. Черкаси 
(там само, спр.70, арк .92,9 4 ,1 0 9 ).

247. В обіжнику Черкаського ОВК (по ліквідному) до всіх РВК в грудні 1923 року 
Йдеться про те, що в боротьбі “с пролетариатом контрреволюция использует 
всякие возможности, одной из таких возможностей является религия. 
Проявляется церковная контрреволюция сейчас в разного рода “чудесах”, 
“обновлениях” икон, куполов, “живые кресты”, источающие кровь...”. 
ОВК наказував усім РВК  і районим відділкам міліції взяти на облік такі 
“чудеса” і в “совершенно секретном порядке” слідкувати за усіма 
“поползновениями” їх  використати і негайно повідомляти влкрліквідком 
для розслідування таких справ органами ДП У ; також подібні “чудеса” 
відіграють “роль известного психоза”, тому потрібно постійно мати нагляд 
за настроєм “віруючої лю дності” (там само, спр.73, арк.189). У  звіті 
Черкаського окрадмінвідділу про загальну роботу за 1926 рік в розділі про 
відокремлення церкви від держави є цікава примітка, цитую: “П ід чудом 
потрібно розуміти обновлення ікон, крестів, куполів, криниць, ріжний плач 
верб та шш. явищ, які віруючи з ’ясовують дією божої сили. Під релігійними 
звичаями, наприклад: передача караваю хліба із села в село, передача таким 
ж е чином свячених в церкві проскур, масові ночні моління, чікання кінця 
миру, розповсюдження релігійних відозв і т. інш.” (там само, спр.44, арк.3 зв.). 
З перерахованого вище, цікавість викликало звітування адмінвідділу 
Чернобаївського РВК  за другий квартал 1926 року, цитую: “Ч удес за  
квартал ні яких не було, але що торкається релігійних обичаїв, то такі були. 
Цей обичай в формі передачі хліба з одного села в друге. Занесли цей хліб в 
наш район дві манашки з Іркліївського району у село М [алі]-К анівці, із 
М .- Канівець передавався у Чернобай, Богодухівку та Красьонівку. Ц ей 
хліб із села в село передавався вдовам, які по ночам збіралися для моління, 
погім його з’їдали, новий пекли та передавали в друге село. В кожному селі 
приймало участь у такому молінні до 20 душ. Із нашого району винесений 
хліб у Золотоноський район” (там само, спр.14, арк.338 зв .). У  звіт 
Шполянського РВК внесено таке: “Чудес не було, але в с. Надгочаївці живе 
одна баба, котра колись, здається в 1905 чи що році, “Замирала” і снився їй 
бог тод і як спала. Ц е чутка з тих пір розпилася мабуть по всій Україні, бо до 
неї на великі свята приходе й іде багато людей, буває до 300, які везуть 
їй  дари та жертви. Ця баба має великий вплив на людей, що до  н еї
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ходять, бо всяке слово, що вона каже, виконують, наприклад (це взято із 
слів селян с. Н адточаївці), приходе до неї чоловік і розказує, що йому 
снився який-небудь сон, вона перевертає його на ту сторону, яку її хочется, 
і каже йому, що це бог йому доручив придбати церкві чи ікону, чи ризу, 
чи там що инше для церкви, тільки гроші на придбання цих речей він 
повинен дати через неї, бо кожна жертва, що не перейшла через сії жени 
руки — богом не буде прийнята, це вона каже, що ще її  говорив бог” (там 
само, спр.44, арк.43, спр.71, арк. 192). Також були донесення про ночні 
зібрання “жінок мироносиць” із Старосілля, і яке явище носило масовий 
характер, воно “обурює селянство, котре не знає в чім справа, що з 
політичного боку являється ненормальним” (там само, спр.71, арк.196). 
У  звітуванні Черкаського окрадмінвіццілу за жовтень 1925 — квітень 1926 рр. 
є  узагальнення, яке варто уваги, щпую: “В відношенні виконання населенням 
релігійних обрядів, слід відмітити, що взагалі по окрузі селянство на це йде 
кволо. В більшості виконують обряди старі. Але є також окремі села районів, 
де релігійний дурман має серед населення ще глибокі корні, що не має 
можливості провести загальних зборів в той день, коли є яке-небудь  
релігійне свято” (там сам о, ф .Р -1 8 4 , оп .1 , спр .55, арк. 12).

248. Згідно розпоряджень Черкаського окрліквідкому на облік мались братися і 
усі хрести на великих шляхах; такі факти наводились, наприклад, у 
звітуванні Боровицького РВК окрліквідкому 16 січня 1924 року, зокрема, 
там зазначалося, що “взяті на учот всі хрести та инши відображення, що 
маються по району, а саме: в с. Боровиці маються три хрести, один хрест 
по вул. “Леніна” під горою, на котрім намальовано роспяття під стеклом, 
другий хрест коло церкви на вулиці “Ш евченко”, на котрім намальовано 
хрещеніе, і третій хрест теж по вулиці “Ш евченко”, на котрім намальовано 
роспяття; в районі Трушівської сельради в с. Трушівці: один хрест не 
подалеку від Микольського монастиря, та одна каплиця на бувшим старим 
місті церкві; в районі Мордвянської сельради мається тільки один хрест 
біля великого шляху, що йде з Черкас у Чигрин; в районі останніх сільрад, 
себто: Топилівськой і Худоліївськой ніяких хрестів та відображень не 
мається...” (ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.73, арк.48-48 зв., 52).

249. На той час, як свідчать документи, існувала велика кількість фактів про 
оновлення ікон, наприклад, у сс. Стеблові, Хлистунівці, М . Бурімці й бат. ін. 
(там само, спр.71, арк.2,140, спр.80, арк.168-169). Також мав місце і факт, за 
повідомленням ДПУ, що “на масляній” 25 лютого 1925 року священики мають 
наміри провести служіння “громадського характеру” в приватних будинках, в 
тому числі йдеться і про так звані “тайні вечері”, що є неприпустимим і потрібно 
прийняти відповідні міри до притишення до відповідальності усіх ініціаторів 
такого “молебствования” (там само, спр.68, ар к .20 ,21).

250. Наприклад, зіідно обіжника НКВС УСРР від 18 лютого 1926 року, оскільки 
релгромади утримують службовців культу та молитовні будинки, їм повинні 
надаватися дозволи на переведення добровільних зборів коштів поза 
молитовного будинку лише серед членів ц ієї релігійної громади; такі
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дозволи, на думку Ч О В К , слід давати не більше двох разів на рік (там  
само, спр.135, арк.29). Пожертви на М отрин монастир у 1927 році 
було кваліфіковано як “шахрайство” колишнього попа з с. Ребедайлівки 
Олександра Костюка, що разом із монашками таких коштів “не зібрав” 
(там само, спр.72, арк.53). У  грудні 1929 і напочатку 1930 рр. Черкаський 
РВК у зверненні до голів сільрад заборонив усі збори і пожертви серед членів 
релгромад поза молитовних будинків, які провадяться по хатах, а також  
заборонив традиційні обряди перед Р іздвом , завітання до хат з  
передсвятковою молитвою, хресні ходи до річок або криниць, які 
знаходяться за межами церковної огорожі, а водохреща мають провод ити 
в огорожі молитовного будинку (там само, спр.135, арк.31,32).

251. М ова йшла як про сектанські групи і громади, наприклад, мальованців, 
хлистів, адвентистів, євангельських християн, баптистів й ін ., так і про 
старообрядницькі, римо-католицькі, греко-католицькі (уніатські), 
лютеранські, іудейські релігійні об’єднання з повним переліком по селах, 
районах і округах кількості їх  членів і молитовних будинків — церков, 
костьолів, кирх, синагог, каплиць як функціонуючих, так і недіючих. 
Наприклад, у 1925 році таких нараховувалось: УМ АНСЬКИЙ округ: З 
римо-католицьких об’єднання з 1521 особою , 20 іудейських з 1000 чл., 
сектанських — 18 з 1200 чл.; ЧЕРКАСЬКИЙ округ: 3 римо-католицькі 
громади з 326 чл., іудейських -  22 із 2064 чл., старообрядницьких 5 з  
898 чл., єванг.-християн — 15 об’єднань з 1909 чл., баптистів — 2 громади з 
95 чл., Ш ЕВЧЕНКІВСЬКИЙ округ: 4 римо-католицькі громади з 400 чл. 
Н а терені Ш евченківського окруїу у 1927 році із 8 костьолів діяли 4 — в 
Злотополі, М ошнах, Смілі, Черкасах, каплиці — в м. Городищі і Таганчі, 
кирха в м. Смілі, римо-католицькі костьоли не діяли в Канівському, 
Корсунському, Таганчському і Олександрівському районах. В тому ж  році 
в окрузі нараховувалось 8 равинів, 15 канторів та 12 шойхетів (різників), та 
42 єврейські релігійні громади (ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.57, арк128-159, 
спр.68, арк. 51 зв.-52 зв., 82, спр.72, арк .91,277, спр.73, арк.85- 90).

252. там само, спр.65, арк.118зв.-119.

253. там само, спр.73, арк.58.

254. там само, ф .Р -184, оп.1, спр.1, арк. 115.

255. ДАЧО, ф .Р -184, оп.1, спр.З, ар к .2 ,66; там само, ф .Р -375, оп.1, спр.65, 
арк.121,122,145,269, спр.66, арк.86 зв. - 87, спр.67, арк. 185, спр.68, арк.51 
зв. - 52 зв ., 82 , спр.87, арк. 167.

256. там само, ф .Р -375 , оп .1 , спр.65, арк. 132.

257. там само, спр.68, арк.83, спр.71, арк.35. Поява не без допомоги Д П У  нових 
течій і рухів в православ’ї  — Діяльної Христової Церкви і С оборно- 
єпископської (так званого Лубенського розколу, або Болдовщини) —
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поставило питання про перерозподіл між новими релігійними громадами 
наявних храмів, і, в першу черіу, — монастирських, що дуже влаштовувало 
владу, так як ВЖ Е БУЛО ВИ РІШ ЕН О  передати згаданим об’єднанням 
одну церкву і в колишніх монастирях (там само, спр.71, арк.36). Д о речі, в 
жовтні 1925 року на Черкащині пройшов з’їзд групи ДХЦ , а 3 листопада т.р. 
пленум Черкаської окрцеркради затвердив рішучий протест проти 
“незаконих постанов з’їзду ДХЦ ”, з  яким нічого спільного осередок УАПЦ  
не має, також висловлювалася повна довіра В. Литовському (там само, 
ф .Р -442, on. 1, спр.56, арк.87). Незважаючи на це, влада передала ДХЦ  у 
с. Ташлику вже зачинений храм, а в с. Виноградівці — поділила функціону
ючу церкву з тихонівцями (там само, ф .Р -375, оп.1, спр.71, арк.277). Тобто 
принцип “розділяй і володарюй” — виконувався якнайліпше!

258. ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.65, арк.122.

259. там само, спр.68, арк.51 зв.-52. У 1926 році було проведено переоблік усіх 
службовців культу, релігійних громад і їх  культмайна в новоутвореному 
Шевченківському (Черкаському) окрузі. Усіх релігійних об’єднань, що тоді 
зареєстрували свої статути, нараховувалось 547, з них тихонівської 
орієнтації — 269, УАПЦ —106, синодальної (обновленської) — 62 (там само, 
спр.12, арк.13).

260. там само, спр.68, арк.51 зв .-52 . Щ е раз потрібно наголосити, що всі 
вищенаведені цифри у той час мали постійну динаміку до змінення.

261. ДАЧО, ф .Р -184, оп.1, спр.1, арк.115.

262. Олексій (в миру Готовцев < ...>  Дмитрович; 1891 — 1936) народився в 
Донській області у род ині священика. У 1916 році закінчив Київську духовну 
академію зі ступенем кандидата богослів’я; в тому ж  році у Києво- 
Печерській лаврі прийняв чернецтво, а згодом був рукопокладений у 
ієромонаха. В подальшому він помічник інспектора КДА, благочинний і член 
Духовного Собору Києво-Печерської лаври. У 1920 році отець Олексій є 
намісником Київського Богоявленського Братського монастиря у сані 
архімандрита. 8 травня 1921 року він хіротонісаний у єпископа 
Звенигородського, вікарія Київської єпархії з настоятельством у Київському 
Михайлівському Золотоверхому монастирі. У 1922 році був заарештований 
і з квітня по листопад місяць знаходився в тюрмі (м. Киев). У квітні 
1923 року знову заарештований і висланий до Москви; в тому ж  році висвя
чений у єпископа Серпухівського, вікарія М осковської єпархії. 12 квітня 
1925 року підписав акт про передачу вищої церковної влади митрополиту 
Крутицькому П етру (П олян ськ ом у). В серпні 1925 року знов  
заарештований і по вересень місяць був в ув’язненні в Бутирці (М осква). 
З 1925 року член Ради Преосвященних московських вікаріїв. З  лютого 
по травень місяць 1926 року тимчасово управляв Московською єпархією, 
а у червні того ж  року був висланий у Серпухів. У  лютому 1927 року 
єпископ Олексій був призначений тимчасово управляючим Курською
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єпархією, а з  квітня того ж  року він єпископ Рильський, вікарій Курської 
єпархії. З  1932-го по 1936 рік він проживав у М оскві, рахувався на 
цивільній службі. У 1936 році помер, був похований як мирянин. М огила 
знаходиться на П ’ятницькому кладовищі у М оскві (див.: “За Христа 
пострадавшие: Гонения на Русскую Православную Церковь 1917-1956”. — 
М ., 1997. — К н.1. — С .59; Сергій Білокінь. Розгром Київського 
єпархіального управління 1923 року. — С .9 1 ,101).

263. ДАЧО, ф .Р -184, оп.1, спр.З, арк.80-81.

264. ДАЧО, ф .Р -184 , оп .1 , спр.З, арк.86, 108. Такий нелегальний з ’їзд  
відбувся в М отронинському монастирі 13 (26) липня 1923 року. Н а 
ньому згідно інформації Д П У  були присутні 16 священиків — ініціативна 
група духовенства для відпрацювання методів боротьби з обновленством. 
Н а цьому зібранні уповноваженим єпископа М акарія* по Черкаському 
окруїу було обрано протоієрея Клєопова. Органами Д П У  був проведений 
арешт 6-х  керівників з ’їзду за обвинуваченням у зібранні без дозволу влади 
і у поминанні патріарха Тихона, що тоді було заборонено. Арештовані були 
вщпущені за підписку до початку суду (ДАЧО, ф .Р -314, оп.1, спр.5, арк.1 
зв.; там само, ф .Р -375, оп.1, спр.65, арк.145).

* М акарій (в миру Кармазин Григорій Якович; 1.Х .1875 — 2 Q. XI. 1937) 
народився у с. Загоряни Ушицького повіту (тепер м. Загорськ) або у містечку 
М еджибож Вінницького повіту Подільської губернії в сім ’ї  землеміра. 
Закінчив П одільську духовну сем инарію . 23 серпня 1898 року 
рукопокладений у ієрея до церкви с. Витковець Каменецького повіту 
Подільської іубернії; з 21 квітня 1900 року він клирик церкви с. Бандишевки 
Ямпільського повіту тієї ж  іубернії. З 26 березня 1902 року о. Григорій стає 
військовим священиком 8-го запасного кавалерійського полку, а з 4 травня 
1912 року — 152-го пішого Владикавказького генерала Єрмолова полку. 
Брав участь у воєнних діях 1 -ї світової війни; 8 вересня 1915 року (після 
кількох контузій і поранень) повернувся в полк, де був висвячений у сан 
протоієрея. У січні 1918 року рахувався військовим священиком 729-го  
пішого Новоуфимського полку. У  1921 році хіротонісаний у єпископа 
Уманського, вікарія Київської єпархії. 4 квітня 1923 року, після арештів 
Київських архієреїв, прийняв Київську єпархію у тимчасове управління (до 
1924 року). Протягом 1923-1924-1925 рр. декілька разів заарештовувався і 
ув’язнювався у м. Києві. У  1925 році був призначений єпископом  
Катеринославським. З грудня 1925-го по березень 1927 року проживав у 
м. Харкові без права виїзду. З  березня 1927 року на засланні у с. У лус- 
Сиркаш Гірсько-Ш орського району Томської губернії. З  1933 року 
проживав у м. Костромі; служив у церкві с. Селище Іванівської Промислової 
області. 7 жовтня 1937 року був заарештований у м. Костромі, а 
20 листопада — розстріляний (Див.: “За Христа пострадавшие: Гонения на 
Русскую Православную Церковь 1917-1956”. — Кн.2. (машинопис) у друку; 
Сергій Білокінь. Розгром Київського єпархіального управління 1923 року.— 
С .9 6 ,97, 105).
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265. ДАЧ О , ф .Р -184 , оп.1, спр.З, арк.127.

266. ДАЧО, ф .Р -184, оп.1, спр.37, арк.12.

267. Про єпископа Йосипа докладніше див. прим. № 271 і № 574.

268. Див.: Сергій Білокінь. Розгром Київського єпархіального управління 1923 ро
ку//Київська старовина. — К ., 1999. — № 1. — С .8 9 ,90-91.

269. Йдеться про колишнього священика, настоятеля храма у с. Пархомівці 
Сквирського району на Київщині о. Андрія Лінчевського, якого згідно з 
протоколом загальних зборів Смілянської Успенської релігійної громади від 
З лютого 1924 року обрано настоятелем місцевої Успенської церкви “зо  
всіма правами і обов’язками єпископа” (ДА ЧО , ф .Р -375 , оп .1, спр.73, 
арк.59). Є  суперечлива інформація, що перебуваючи ще священиком у 
с . П архомівці, йому було заборонено богослужіння згідно з указом  
київського митрополита М ихаїла від 15 (28) вересня 1921 року за № 6473 
за перехід до “українського самосвятства” (?) (ДАЧО, ф .Р-314, оп.1, спр.6, 
арк.20). Докладніше про єпископа Фіпарета див. прим. № 559.

270. ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.68, арк.38. За іншими відомостями до єпископа 
Ф іларета приєдналися 80 парафій Черкащини, Чигиринщини і Звени- 
городпщни (там само, ф .Р -314, оп.1, спр.6, арк.1-2 зв.).

271. ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.68, арк.38. Д о газетних наклепів й інсинуацій 
додавалися і своєрідні “доноси” у листуванні поміж священнослужителями. 
Наприклад, протоієрей Павло Циприанович у листі до єпархіального 
архієрея від 23 /IV -1924  року писав: “Знаю , в Ч еркассах есть два-три 
десятка молодых дам и девиц, которым очень не желательно расстаться с 
Владыкой Иосифом, но это в порядке вещей и это не несчастие, а участь 
всех, а особенно молодых, красивых архиереев. Так было, так есть, так 
оно и будет. Плод запретный, плод труд но достижимый, особенно является 
вожделенным, заманчевым. Великая милость Божия, если молодому монаху 
удается побеждать искушения” (там само, ф .Р-314, оп.1, спр.З, арк.6-6 зв.).

272. ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.67, арк.185.

273. там само, ф .Р -314 , оп .1, спр.6, арк.5-5 зв. Висновки згаданої наради 
безумовно базувалися на звітах і листах з місць, див., напр.: там само, спр.6, 
арк.1-4, спр.4, арк.12-18.

274. Політику примирення і переговорів з “тихонівщиною’’ провод ив і пропонував 
незгодним сам єпископ Черкаський Й осип, за що неодноразово його 
критикували прибічники жорсткого супротивництва (ДАЧО, ф .Р-314, оп.1, 
спр.2, арк.13-17). Саме такий принцип пом’якшення конфронтації проявився 
й тоді, коли о. Йосип відвідав заарештованих священиків, які брали участь у 
нелегальному з ’їзді в Мотронинському монастирі, мав з ними бесіду, і ні
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священнослужителі прийняли віл нього благословіння. За ходатаюванням 
єпископа Йосипа перед владою арештовані були відпущені (там само, спр.5, 
арк. 1 зв.). Політика примирення між різними конфесіями або їх  течіями, яку 
пропагував о. Йосип, була подібна аналогічним д іям, що мали позитивні наслід
ки, які мали місце в м. Черкасах 1921-1922 роках при єпископі Миколаї, коли 
на короткий термін, але ж  переміг здоровий гдузд (ДАЧО, ф.Р-471, оп.1, спр.12, 
арк.77-77 зв., 219-219 зв .). Цікавий факт: у серпні 1925 року отець Йосип 
викликав їй  диспут селян, які опинилися під впливом тихоновщини, щоб у такий 
спосіб захистити обновленство (там само, ф.Р-314, оп.1, спр.5, арк.5).

275. там само, спр.6, арк.6.

276. там само, спр.5, арк.2.

277. там само.

278. там само.

279. там само, спр.4, арк.32: Заява від ЗО.Х.1925 року за № 759.

280. там само, спр.5, арк.8-8 зв.

281. ДАЧО, ф .Р-314, on. 1, спр.2, арк.24; повністю цей наказ див.: арк.24-25 зв.

282. У  Черкаському окрвідділі культів і Д П У  було зібране повне досьє на 
єпископа Черкаського Філарета, яке за вимогою Київського губадмінвідділу 
від 25.11.1925 року (№ 393) мало бути передане (там само, ф .Р -375, оп.1, 
спр.68, арк.34,35). Про єп. Філарета див. прим. № 269 і № 559.

283. ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.68, арк.37.

284. там само, арк.40-41.

285. там само, спр.71, арк.36.

286. там само, спр.31, арк.57 зв.; там само, ф .Р-1734, оп.2, спр.33б., арк. 108-108 
зв.; про Преображенський храм Золотоніського монастиря див. прим. № 569.

287. Див. прим. № 604.

288. Мурована церква колишньої Корсунської обителі у 1927 році привернула 
увагу ініціативної групи УАПЦ (при селищі Набутовому) для утворення 
нової 50-тки, тобто повноцінної релігійної громади. П роте влада — 
адмінвідділ і Д П У  — не дали згоди, вважаючи це “недоцільним” (ДАЧО, 
ф .Р -375 , оп .1, спр.80, арк.27, 54 ). Раніше на цю церкву претендували 
колишні корсунські черниці з Гарбузинської релігійної громади, очевидно, 
тихонівці (див. прим. № 230).
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289. Тихонівська релігійна громада із с . М алого Старосілля Балаклійського 
району, в склад якої входили колишні ченці і селяни (кількість 17-23 особи), 
клопоталася перед владою про передачу їй Успенської церкви колишнього 
Виноградського монастиря, що був закритий постановою М алої президії 
ВУЦВК 25 листопада 1924 року. 18 грудня 1926 року Черкаський окрадмін- 
відділ відповів НКВС України (на його запит), що “лічить недоцільним 
перед ачу монастирської церкви”, так як на терені зазначеного монастиря роз
ташоване лісове господарство (ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.71, арк.348,349).

290. Вірогідно, у квітні-травні 1924 року до Києва надійшло ходатаювання від 
однієї з  екзархічних (тихонівських) релігійних громад м. Чигирина про 
передачу їй Троїцького храму закритого Чигиринського жіночого монастиря. 
Н а що Черкаський окрліквідком відповів, що в Чигирині вже існують три 
екзархічні релгромади і поява ще одної — “недоцільне”, до того ж  дозволу 
прохають монашки, які бажають відкрити С ВІЙ  монастир (там само, 
спр.74, арк.219, 236). Ось чому, вірогідно, при відмові з боку влади, 
чигиринські черниці заради відновлення Чигиринської обителі ЗО жовтня 
1925 року звернулися до обновленського єпископа Й осипа (див. прим. 
№ 279). Щ о це, приклад конфесійної мімікрії?

290а. Саме таке “распыление” мали зробити з Ржищ евським жіночим  
монастирем, черниці якого активно брали участь у всіх “чудесах” (ДАЧО, 
ф .Р -375, оп.1, спр.67, арк.196). Таке формулювання, на мою думку, було 
типовим (для влади) у визначенні долі кожного монастиря і на Черкащині.

291. там само, спр.137, арк.48,49 ,50; також див.: Ю . Мариновський. Останні 
роки Мошногірського монастиря. 1917-1929. / /  Наукові записки Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М .С. Грушевського. Збірник 
праць молодих вчених та аспірантів. — К ., 1996. — Т .1 . — С .167-168. 
Очевидно, проблема перебування (а не приховування!) малолітніх дітей в 
монастирях вже турбувала владу, і такі факти стали типовим явищем. Тому 
НКВС України у своєму таємному обіжникові до всіх губадмінвідцілів від 
22.V -1925 р. за № 2375 /203  давав наступне роз’яснення: “Вследствие 
поступающих в Н КВД запросов, допустимо ли проживание лиц, не 
достигших 18-летнего возраста, в монастырях, или эти лица подлежат 
выселению для помещения в соответствующие органы Наркомпроса, — 
НКВД розъясняет, что если несовершеннолетние проживают при родителях 
или родственниках на их иждивении, и если они сами не изъявляют согласия 
оставить своих воспитателей, то к выселению их из монастыря для 
помещения в учебно-воспитательных органах Наркомпроса нет оснований” 
(ДАЧО , ф .Р -1734 , оп.2, спр.ЗЗб, арк.117).

292. ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.74, арк.183.

293. там само, ф .Р -1655, оп.1, спр.1, арк.63 (1924 р.).

294. там само, ф .Р -1734 , оп .2, спр.ЗЗб, арк.26.
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295. Щ е 14 серпня 1924 року Адмінвідціл НКВС України розіслав усім  
губвиконкомам циркулярного листа (№ 11708) “Про порядок закриття' 
храмів і молитовних будинків усіх культів”, де досить жорстко і конкретно 
попереджував проти незаконних “закрытий” і без рішень ВУ Ц ВК  не 
вирішувати подібні питання самостійно (там само, ф .Р -375, оп.1, спр.67, 
арк. 126). Та ж е силова структура 2 листопада 1925 року у зверненні до  
президіумів усіх ОВК-ів (№  5927, таємно) повідомила про “твердый курс 
на укрепление революционной законности”, в тому числі і в додержанні 
декрету про відокремлення церкви від держави (там само, ф .Р -184, оп.1, 
спр.41, арк.64-65 зв.). Уже тоді до Наркомфіну і НКВС України збільшився 
потік скарг “на неправильность и непосильность обложения служителей 
культа и молитвенных зданий местными и государственными налогами”, 
при цьому практикувалося “преувеличение доходности служителей культа, 
равно и оценка молитвенных зданий”, що було неприпустимим. Владою  
нагадувалося про уважність і обережність в таких діях, а також уникати 
“переналога” і баг. ін. (там сам о, ф .Р -442 , оп .1, спр.55, арк .30). 
Незважаючи на це, і в подальшому практика незаконних обшуків і арештів 
служителів релігійних культів по звинуваченню у “контрреволюційних” діях, 
переховуванні літератури “антирадянського зм істу” , дискредитації 
хлібозаготівельної кампанії й ін. мали місце. Очевидно, потік незаконності 
прийняв такі розміри, що з цього приводу Шевченківський окрвідділ Д П У  
розіслав таємні накази в липні 1928 року до усіх ланок окрміліції про 
погодження з Д П У  усіх акцій щодо служителів культу (там само, ф .Р - 375, 
оп.1, спр.128, арк.445,446).

296. Звітування усіх райвиконкомів Черкаського округу до окрадмінвідділу за
1925 рік свідчать про відсутність будь-якого непорозуміння або  
конфліктності в питанні відокремлення церкви від держ ави, що 
конкретизувалося у такій формі, як: “активної агітації не було, впливу на 
школу нема”, “непорозумінь не було”, “релігійної пропаганди і агітації проти 
атеїзму не було”, “сектанської пропаганди та агітації не помічалося”. 
Ж одної скарги на ворожість з боку Церкви, монастирів чи їх  насельників, 
а тільки: “не було”, “не помічалося”, “не провод илось”... Але такі позитивні 
звіти щодо стосунків з Церквою окрадмінвцщілом були визнані як “кепські”: 
очевидно, за наявною відсутністю ворога, його потрібно було б вигадати 
(там само, ф .Р -375, оп.1, спр.14, арк. 1 5 ,1 8  зв. -19 зв ., 47 зв ., 5 0 -5 1 ,7 0 -  
7 1 ,87а зв ., 9 8 ,1 0 2  зв ., 108 зв. і далі). Проте висновки РВК , в принципі, 
підтверджувалися і звітом Черкаського окрпаркому за жовтень 1925- квітень
1926 рр., де, зокрема, зазначалося, що в релігійному рухові “особливих змін 
за минулий період не мається, за виключенням фактів дрібного характеру 
боротьби одної течії з  другою на грунті володіння церквою” і “взагалі 
необхідно відмітити, що за останній час боротьба поміж релігійними 
течіями ослабла; ослабла також і діяльність самих релігійних громад” 
(там само, ф .Р -1 8 4 , оп .1, спр. 55, арк .11-12).

297. ДАЧО, ф.Р-375, спр.71, арк.88,89 ,91 ,9 5 ,9 8 ,9 9 ,1 0 5 ,1 1 1 -1 1 1  зв., 113,115, 
1 1 6 ,1 1 7 ,1 1 8 ,1 2 1 , спр.72, арк.176 зв., 277 зв., 328, спр.80, арк. 172 ,195 .

355



298. Саме за подібніш формулюванням проходили затримання “чернечого еле
менту” органами ДП У , наприклад, у 1927 році (там само, спр.32, арк 113).

299. Наприклад, у листопаді 1927 року М атусівський РВК звертався до  
окрадмінвідцілу за роз’ясненням: чи доцільно видавати монашкам 
Лебед инського монастиря дозвіл на виготовлення і продаж ікон населенню, 
як на “промисел”, про що відсутні “певні вказівки”; такий запит було 
відправлено до H O C  (там само, спр.79, арк.38-40).

300. У 1925 році занепокоєння влади викликала велика кількість “чернечого 
елемента” і його розповсюдження у Золотоніському, Драбівському, 
Вереміївському, Піщанському, Ковалівському районах, де “чернецьке 
духовенство” мало неабиякий вплив на населення і місцеві релігійні громади. 
Тоді складалися списки колиш ніх черниць з повним переліком  
населенних пунктів, в яких вони перебували або проживали (там само, 
ф .Р -1734 , оп .2, спр.ЗЗб, арк. 1 1 8 ,1 2 0 , 1 2 9 -1 3 3 ,1 3 5 ,1 4 0 ; також див. 
звіти про кількість чернецтва на Лівобережжі: там само, ф .Р -375, оп.1, 
спр.71, арк. 1 1 5 ,1 1 6 ,1 1 7 ).

ЗОЇ. Див. док. № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, № 57.

302. Див. док. № 49 і № 50 і прим. № 579.

303. Див. док. № 49 і прим. № 580 і № 581.

304. Див. док. № 60 і прим. № 583.

305. Юрій Мариновський. Останні роки Мошногірського монастиря... — С.168.

306. ДАЧО, ф .Р -184, оп.1, спр.211, арк.141-141 зв.

307. Про неї див. прим. № 602.

308. ДАЧО, ф .Р -1 8 4 , оп .1, спр.89, арк.4. Таке “перебільшення” дуж е 
позначилося на кількості колгоспів по Ш евченківському окрузі: на 
1.Х.1927 року подібних колективів рахувалося 252, а на 20. V .1928 р. — вже 
668! (там само, спр.78, арк.285).

309. Історія колективізації сільського господарства Української РСР. — Т. 1. — 
С.257-260.

310. ДАЧО, ф .Р -184 , оп .1, спр.90, арк.39.

311. там само, ф .Р -375 , оп .1, спр.76, арк.97. Н аведена інформація у цій 
“відомості” в дечому не відповідала реальному станові, наприклад, до  
кількості зачинених монастирів в окрузі не внесені Золотоніська, 
Корсунська, Змагайлівська старообрядницька обителі.
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312. ДАЧО , ф .Р -3 7 5 , оп .1, спр.76, арк.105.

313. там само, арк. 117.

314. там само, ф .Р -184 , оп.1, спр.69, ар к .259,265; там само, ф .Р -375 , оп .1, 
спр.57, арк. 1 2 8 ,1 2 9 , спр.76, арк.96, 97, 100, 103, 118, спр.80, арк. 194. 
Також див. док. № 61, № 66.

315. Див. док. № 63. Наведені в цьому документі факти і події мали “цікаве” 
продовження у вигляді ухвали президії Ш евченківського О ВК  “Про 
зачинення М отронівського монастиря” від 4 жовтня 1929 року. Витяг з 
протоколу засідання автор (Ю .М .) наводить повністю.
“ПРОТОКОЛ № 21/31 засідання Президії Ш ОВК від 4 жовтая 1929 року. 
СЛУХАЛИ: §—529. П ро зачинення М отронівського м онастиря

М едведівського району. Справа № 1608 .3 . Внес.
ОАВ 27/ІХ -29 р. № 3/4434.

УХВАЛИЛИ: Зважаючи на те, що:
а) М отронівський монастир у релігійному відношенні 

жодного села не обслуговує, оскільки всі околишні села 
мають молитовні будинки;

б) Фактично Мотронівський монастир зачинився й був 
залишений чорницями ще в березні місяці 1929 року, 
коли Медведівським РВК у судовому порядкові було 
розірвано умову на користування жилими примі
щеннями, які були передані разом з садком (50 дес.) та 
виноградником комуні “Заповіт Леніна”;

в) Щ о монастир, розташований у дворі комуни “Заповіт 
Леніна”, й виконання культових звичаїв може зле 
впливати на відсталу частину комуни (жіноцтво), що 
видно з постанови загзборів комуни;

г) Щ о комуна “Заповіт Л еніна” почуває надзвичайно 
гостру потребу в будинках під культ, освітні установи;

д) Щ о ухвала про зачинення М отронівського жіночого 
монастиря прийнята Медведівським РВК та Районовим 
З ’їздом Рад Медведівщини, — погодитись з постановою 
Медведівського Райвиконкому та висновком Окрад- 
мінвідділу, піднявши клопотання через Н КВС перед 
Президією ВУЦВК’у про ліквідацію Мотронівського 
монастиря та передачу будинків у користування комуни 
“Заповіт Леніна” для культ, потреб.” (ДАЧО, ф .Р-184, 
оп .1, спр.93, арк. 10; проект такої постанови див.: 
арк.26). Див. док. № 67.

316. ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.76, арк.95.

317. В .Є . Єленський. Державно-церковні взаємини на Україні (1917-1990). — 
К ., 1991. -  С .1 1 ,12-13.
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318. В.А . Алексеев. Иллюзии и догмы. — С .297; О .Ю . Васильева. Русская 
православная церковь в 1 9 2 7 -1 9 4 3  годах / /  Вопросы истории. — М ., 
1994. — № 4. — С .37-38; Д .В . П оспеловский. Русская православная 
ц ерк овь
XX веке. -  М ., 1995. -  С .157-158.

319. О .Ю . Васильева. Русская православная церковь... — С.38.

320. КПСС в резолюциях... — М ., 1970. -  Т .4. — С .1 6 4 ,241.

321. Див. док. № 65.

322. ДАЧО, ф .Р -184, оп.1, спр.69, арк.265; там само, ф .Р -375, оп.1, спр.76, 
арк.103.

323. Див. док. № 67.

324. ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.57, арк.187.

325. Йдеться про постанову ЦК ВКП(б) про боротьбу з перекрученням партійної 
лінії в колгоспному русі від 14 березня 1930 року (КПСС в резолюциях... — 
Т .4.— С.396-397; також див.: газ. “Радянська думка” — 18 березня 1930 р. 
(№ 38), а на її підставі був виданий таємний обіжник НКВС УСРР до всіх 
окрадмінвідділів від 21 березня 1930 року за № 12/4  (ДАЧО, ф .Р-375, on. 1, 
спр.87, арк.104-105). Проте вже ніяких наслідків д ля неіснуючих монастирів 
на Черкащині не будуть мати “випадки” порушень (!) революційної 
законности у справах культів, про які згадувалося у спеціально підготовленій 
для усіх окрадмінвідділів схемі-звіті (там само, спр.54, арк.105-111).

326. ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.87, арк.167.

327. Д .В . Поспеловский. Русская православная церковь в XX веке. — С .35. В 
дореволюційній Російській імперії, за інформацією іншого джерела, налічу
валося 53 902 церкви, 23 204 каплиці (А.А. Шишкин. Сущность и критичес
кая оценка “обновленческого” раскола русской православной церкви. — С.7).

328. А.А. Шишкин. Сущность... — С.7; О.Ю . Васильева. Русская православная 
церковь в 1927-1943 годах / /  Вопросы истории. — М ., 1994. — № 4. — С. 41.

329. Д .В . Поспеловский. Русская православная церковь в XX веке. — С.35.

330. Колодний А .М ., Філіпович Л .О . Православні монастирі на Україні. 
Довідник у двох частинах. — К ., 1990. — С .43. А за іншою довідкою тоді 
нараховувалось 102 обителі, див.: Леонід Пилявець. “Мусимо устроювати 
нашу Церкву...”/ /  Людина і світ. — К ., 1999. — № 8. — С.9.

331. Колодний А .М ., Філіпович Л.О . Православні монастирі на Україні. — С.44.
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332. Д .В . Поспеловский. Русская православная церковь в XX веке. — С .214, 
216. В іншому дж ерелі йдеться про 26 монастирів (Л еонід Пилявець. 
“М усимо устроювати нашу Ц еркву...” — С .9).

333. О.Ю . Васильєва. Русская православная церковь в 1927-1943 годах. — С.41. 
Щ е у 1937 році Ем. Ярославський зазначав, що “в стране с монастырями 
покончено” (нит. по: В А  Алексеев. Иллюзии и догмы. — М ., 1991. — С.299).

334. О.Ю . Васильева. Русская православная церковь... — С.41.

335. Д .В. Поспеловский. Русская православная церковь в XX столетии. — С.214. 
На вересень 1944 року на Україні діяло 25 православних монастирів, в яких 
мешкало 145 чоловіків і 1365 жінок (ЦДАВО України, ф .4648, оп.1, спр.1, 
арк.90). У 1943 році кількість парафій у Київській єпархії складала 50%  
дореволюційного рівня, а священиків нараховувалось 70% (Д .В . П оспе
ловский. -  С.214).

336. Див. док. № 87.

337. Див. док. № 79 і № 87.

337а. У  період німецької окупації на Чигиринщині також почали функціонувати 
Мотронинський Троїцький і Чигиринський Троїцький жіночі монастирі 
(Сергій Кривенко. Д о історії відносин радянських установ та православної 
церкви. Черкащина. 1944-1965 р р .// Родовід. — К., 1996. — № 13. — С .37).

338. У 1941 році на Черкащині за часів окупації відновили свою діяльність 
75 церков, у 1942 р. — 65, у 1943 р. — 19, у 1944 р. — 12 і у 1946 році вже 
радянською владою відкрито 2 храми (ДАЧО , ф .Р -4189 , оп .1, спр.4, 
арк.211). Привертає увагу цікава відвертість голови Ради у справах 
Російської православної церкви при Раді міністрів СРСР Г. Карпова на 
нараді 1957 року, коли він пояснював таке кількісне збільш ення 
функціонуючих храмів: “Это объясняется тем, что немцы, на временно 
оккупированной территории нашей страны провели массовое открытие 
церквей, пытаясь тем самым завоевать симпатии и расположить к себе 
население занятых ими сел и городов. П осле изгнания немецких 
захватчиков, по вполне понятным причинам, нельзя было проводить какие- 
либо мероприятия по сокращению количества открытых немцами церквей, 
тем более, что религиозность населения в связи с труд ностями, лишениями, 
вызванными войной, потерей родных и близких лю дей, значительно 
возросла...” (там само, спр.З, арк.161). У 1954 році на терені новоутвореної 
Черкаської області функціонувало 235 церков і молитовних будинків, а вже 
на 15 червня 1960 року ця кількість зменшилась до 174-х (там само, спр.2, 
арк.2, спр.4, арк.211). Для порівняння деяка інформація: у 1936 році на 
Україні функціонувало 9% молитовних будинків від їх  дореволюційного 
рівня, а по всьому СРСР — 28,5%  від тої ж  позначки. З  1941 по 1951 рр. 
кількість зареєстрованих парафій (=  церков) Російської православної
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церкви в СРСР зросло у 5 разів і складало 14,5 тисяч, в це число увійшло: 
2491 уніятський храм, 7547 церков, що їх  відкрили німці і румуни під час 
окупації, і 1270 храмів відновили свою діяльність радянською владою, а інші— 
решта—функціонували безпреревно (Д.В. Поспеловский. Русская православная 
церковь в XX веке. — С .168,195; В А  Алексеев. Иллюзии и догмы. — С.364).

339. Наприклад, постанови Ради Народних Комісарів СРСР:
“Про порядок відкриття церков” за № 1325 від 28 листопада 1943 р.; “Про 
порядок відкриття молитовних будинків релігійних культів й інш.” за № 1603 
від 19 листопада 1944 року; “Про порядок обкладення податком прибутків 
монастирів і підприємств при єпархіальних управліннях” за № 2215 від 
29 серпня 1945 року й інш. (ДАЧО, ф .Р-2420, оп.1, спр.2, арк.20-20 зв.; там 
само, ф .Р -4189, оп.1, спр.1, арк.52-54; там само, ф .Р -4313, оп.2, спр.491, 
арк.66; також див. док.№ 78). 16 березня 1961 року РМ  СРСР постановою 
за № 263 скасувала деякі попередні рішення урядів СРСР щодо Церкви, в 
тому числі і вшценаведені (ДАЧО, ф .Р-4313, оп.2, спр.491, арк.66).

340. Д .В . Поспеловский. Русская православная церковь в XX веке. — С.280.

341. КПСС в резолюциях... — М ., 1971. — Т .6 .1941-1954 гг. — С .502-507. До 
цього і аналогічна — як реакція — постанова Ц К КП України від 31 липня 
1954 року (В.Є. Єменський. Державно-церковні взаємини на Україні. — С.30).

342. КПСС в резолюциях... — Т.6. — С.516-520.

343. ДАЧО, ф .Р -4189, оп.1, спр.2, арк.45.

344. там само, арк.83-84.

345. Див. док. № 80.

346. ДАЧО , ф .Р -4189, оп.1,спр.З, арк.50. Для порівняння й інформації: 
православних монастирів, що функціонували на терені СРСР відразу після 
війни, нараховувалось 89 (за іншою інформацією —101) і в них перебувало 
4,6 тис. насельників (В А  Алексеев. Иллюзии и догмы. — С.364; Віктор Война- 
лович. Чорні д ні “чорного” духовенства. Ліквідація православних монастирів 
в Україні в ході аніирелігійної компанії другої половини 50-х—першої полокши 
60-х р р .// “З  архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ”. -  К , 1995. -  № 1/2. -  С.209).

347. Див. док. № 79, № 87.

348. Д .В . Поспеловский. Русская православная церковь в XX веке. — С.280. Таке 
підкріплюється наступною статистикою: у 1955 році в СРСР було 
зареєстровано 13 376 православних релігійних громад, у 1956 — 13 416, 
1957 -  13 430, 1958 -  13 414, 1959 -  13 324 , 1960 -  13 008, 1961 -  11 
572 (М . Одинцов. Хождение по мукам. 1954-1960 годы // Наука и 
религия. — М ., 1991. — № 7. — С .2).
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349. Крім використання праць В . Леніна про релігію, посилання робилися на 
постанову Ц К  К П РС  “О состоянии и мерах улучшения массово-* 
политической работы среди трудящихся Сталинской области” від 
11 березня 1959 року (КПСС в резолюциях... — Т .7 .-  М ., 1971. — С .505- 
519) й ін. (див. прим. № 353, № 354).

350. М .В . Ш каровский. Русская православная церковь в 1958-1964 го д а х // 
Вопросы истории. — М ., 1999. — № 2. — С.44.

351. Див. док. № 85.

352. М .В . Ш каровский Русская православная церковь... — С .44; Д А Ч О , 
ф .Р -4189, оп.1, спр.4, ар к .28 ,29. Про дієвість таких рішень свідчить те, 
що, наприклад, “святе місце” у с. Юрчихи Кам’янського району, де “течет 
очень хорошая родниковая вода, а кругом луга, куда ранее, видимо, еще 
за времена язычества выходили наши предки на “іульбшца”, у 1959 році 
було взірвано (ДАЧО, ф .Р -4189, оп.1, спр.5, арк.113; там само, ф .Р -4313, 
оп.З, спр.595, арк .68-69). П одібне “святе дж ерело” було розташ оване 
поруч с. Сокирне Ж аботинської сільради (там само). Приймалися рішення 
і про зняття усіх хрестів при колодязях і на шляхах до кінця 1961 року 
(там само, ф .Р -4189 , оп .1, спр.5, арк.127). Очевидно, у 1961 році була 
вивезена у невідомому напрямку чудотворна ікона С ухо-Калигірської 
Б ож ої М атері “М илующ а” із Іоанно-Богословської церкви с . С уха 
К алигірка К атеринопільського району Ч ерк аськ ої о б л аст і; ї ї  
місцезнаходження й досі невідоме.

353. Йдеться про постанови Ц К КП РС “О задачах партийной пропаганды в 
современных условиях” (9.1.1960 р.) і “О мерах по ликвидации нарушений 
духовенством советского законодательства о культах” (13.1.1960 р.) (КПСС  
в резолюциях... — М ., 1972.— Т .8 .1959-1965. — С.37-58; М .В. Шкаровский 
Русская православная церковь... — С .46).

354. ДАЧО, ф .Р -4189, оп.1, спр.4, арк.157-199.

355. М .В. Шкаровский. Русская православная церковь... — С.47.

356. там само.

357. ДАЧО, ф .Р-4313, оп.2, спр.491, арк.65-65 зв.; М .В. Шкаровский. зг. пр. — 
С .48. Ц ей докум ент був продубльований рішенням Ч еркаського 
облвиконкому від 21 травня 1962 року за № 426 за аналогічною назвою  
(ДАЧО, ф .Р -4313, оп.2, спр.616, арк.8-9).

358. На 1.1. -  1960 р. на території СРСР нараховувалось 13008 церков, з  
яких більше як 8200 мали розташування на Україні, тобто — 60% загальної 
кількості. Тоді рекомендувалося “правильно орієнтуватись” у справі 
закриття храмів, дуже обмежено давати дозволи на їх  будівництво і купівлю
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будинків для церковних “надобностей”, придбавати транспортні засоби  
тільки у виключних випадках, наголош увалося, що ще багато явних 
“излишеств в церковном обслуживании”. Повинно також мало бути 
вирішене питання про недоцільність існування в одному населеному пункті 
двох церков, які потрібно об’єднати (“провести слияние”). Н еобхідно 
застосовувати законодавство по звільненню багатьох колишніх культурно- 
побутових закладів, лікарень, шкіл, дитячих садків, що були зайняті 
церковними організаціями, особливо це стосувалось України, де також  
чимало “затухаючих” парафій і не потрібно так багато зусиль, щоб їх  
назавжди “затушить” (там само, ф .Р -4189 , оп .1, спр.4, арк.173, 178, 
1 8 0 ,181 ). Для порівняння: на 1.1.1958 року М осковська патріархія мала 
13 414 храмів і 12 169 свящ еннослужителів, а вже на 1 .1.1966 року — 
7523 церкви і 7410 осіб зареєстрованого духовенства (М .В . Шкаровский.
зг. пр. — С .57). Церкви закривали і на Черкащині. Ось, очевидно, типовий 
приклад “аріументації” по закриттю церкви в селі Черповоди Уманського 
району; наводжу деякі фрагменти з листа від громадськості села, датованого 
26 грудня 1959 року. Розповідаючи про “трудове піднесення” і наслідки 
пленуму Ц К КПРС, а також трудові успіхі, автори листа зауважують, що 
“рухатись вперед нам перешкоджають залишки минулого”, а саме — 
сільська церква, яку відвідує не більше 50-ти осіб із загальної кількості 
населення у 1500 людей. П роте “ця невеличка кількість “святих” та 
“божих” останнім часом розпочала відкриту боротьбу проти всього нового, 
прогресивного серед населення села”. І далі. “Гірше того, в даний час в 
приміщенні церкви знаходиться зерно, яке було засипане під час збирання 
врожаю” і церковна рада вирішила “вигорнути зерно під відкрите небо. Але 
завдяки пильності громадськості села цей прямий виступ церкви проти 
колгоспного ладу був викритий і засуджений на засіданні товариського суду. 
М и, трудівники села, поведемо запеклу боротьбу проти релігійного дурману 
і проти тих, хто насаджує його” (ДАЧО, ф .Р -4313, оп.2, спр.365, арк.З).

358а. там само, ф .Р -4189, оп.1, спр.4, арк.185.

359. там сам о, арк.222, 223. Згідно з постановою Р М  У РС Р за № 1549 від 
1 листопада 1958 року із загальної кількості у 26 ,3  га землі, що раніше 
належали Лебединському монастирю, було залишено лише 8 га (там само, 
спр.5, арк.28). Також цікаво, що за пунктом П-м постанови PM  СРСР “Об 
изменении порядка снабжения населения продуктами животноводства” за 
№ 1445 від 25 жовтня 1956 року міністерства і відомства, починаючи з 
1957 року, звільняються від постачання державі м’яса і молока з підсобних 
господарств, в зв’язку з чим виникло питання про розповсюдження д ії 
цього пункту і на православні монастирі, поскільки вони здавали продукти 
тваринництва за нормами підсобних і приміських господарств державних і 
кооперативних підприємств і установ. Але, незважаючи на це, керівництво 
Черкаського обкому партії обклало монастирі за нормами колгоспів — 
25 літрів молока і 6 ,4  кг м’яса з 1 гектара землі. Золотоніський 
Красногірський монастир із-за  відсутності орної землі такою нормою не 
обкладався, а Лебединська обитель мала здавати державі, починаючи з
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1957 року, 550 літрів молока і 140 кг м’яса із розрахунку 22 га землі 
(там само, ф .Р -4313 , оп .1 , спр.31, а р к .3 ,4 -5 ).

360. там само, ф .Р -4189, оп.1, спр.5, арк.22.

361. там само.

362. Наприклад, рішення Черкаського облвиконкому за № 380 вщ 21 травня 
1959 року і таке саме, що було прийняте у лютому I960 року Черкаським 
обкомом КП України. Мотивуванням закриття Лебединської обителі стало 
те, що туберкульозний санаторій, який знаходився поряд з монастирем  
(відстань 25 метрів), не мав приміщення і “влачитжалкое существование”, 
а тут є  нагода для розширення такого лікувального закладу. Нарікання у  
влади також викликали лебединські черниці і послушниці, які “бродят”, 
“попрошайничают”, порушують паспортний режим і т.п. (там само, спр.4, 
арк.225,226, також див. прим. № 364). Н а підставі таких рішень і, звісно, 
цільоспрямованої державної політики щодо закриття монастирів 3 березня 
1961 року була прийнята постанова Ц К  КП  України “П ро закриття 
православних монастирів в Черкаській області та в м. Одесі” (Центральний 
державний архів громадських об’єднань України (далі — І ІД  АГО України), 
ф .1, оп.8, спр.2885, арк.173-177, оп.70, спр.2476, арк.8).

363. ДАЧО, ф.Р-4189, оп.1, спр.5, арк.168; там само, ф.Р-4313, оп.1д, спр.54, арк.10.

364. На підставі прийнятих раніше постанов і рішень (див. прим. № 362 і № 365) 
було видано розпорядження Черкаського облвиконкому від 5 червня 
1961 року за № 308-р , в якому, “враховуючи гостру потребу в лікуванні 
хворих на туберкульоз, передати будівлі, майно, матеріали і земельну 
ділянку Лебединського монастиря під обласну протитуберкульозну лікарню 
на 200 ліжок”, при цьому належало “провести реконструкцію вищезгаданих 
приміщень відповідно до санітарно-гігієнічних норм і відкрити на цій базі 
обласну проттуберкульозну лікарню до 15 липня 1961 року”. У  вересні 1963 року 
в с. Лебедині вже функціонував стаціонар на 150 ліжок (там само, ф .Р - 
2570, оп.1, спр.197, арк.44; там само, ф .Р -2843, оп.1, спр.19, арк.4).

365. 22 травня 1961 року була прийнята постанова Черкаського обкому КП  
України і Черкаського облвиконкому за № 485 “Про план заходів по 
закриттю Лебединського жіночого монастиря” (ЦЦАГО України, ф .1 , 
оп.70, спр.2476, арк.8-12; також див. док. № 88).

366. ДАЧО, ф .Р -4189 , оп .1, спр.5, арк.124.

367. там сам о, ар к .124 , 168 . Ц ікаво, що за  попереднім  планом до  
Золотон іськ ої оби тел і (в  хутір  Б акаївка) мали перевести  208  
лебединських насельниць (ЦДАГО України, ф .1, оп.8, спр.2885, арк.174). 
Також у Красногірський монастир перевели і 9 923 рублі колишньої 
Лебединської обителі (ДА Ч О , ф .Р -4189 , оп.1, спр.5, арк.171).
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368. там само, арк.127.

369. В інтерв’ю , яке дав 20 лютого 1976 року кореспонденту АПН митрополит 
Київський і Галицький Філарет, згадуються 9-ть функціонуючих в Україні 
монастирів — 2 чоловічих і 7 жіночих (Журнал Московской патриархии. — 
М ., 1976. — № 5. — С.5).

370. ДАЧО, ф .Р -4313, оп.З, спр.458, арк.35-35 зв ., 69-71 зв., 72-78.

371. Див.: Ю рій М ариновський. Православні монастирі на терені сучасної 
Черкаської області до 1917 року. — Кн.1. — С .22-26.

372. Крім загальної інформації про напади на маєпси, виявлені і конкретні факти 
по знищенню, руйнації і розграбуванню у 1918-1919 рр. поміщицьких 
палаців, архітектурних споруд, архівів, бібліотек, музеїв, наприклад, 
Балашових у Мошногорах і Городищі, Ніни Андрієвської у с. Михайлівні, 
князя Сергія Трубецького поблизу с . Завадівки, кн. Урусових в селах  
Матусові і Куцівці, Смілянського музею гр.Бобринських (ДАЧО, ф .Р -150, 
оп.1, спр.8, арк .85,147-148 зв., 1 74 ,181 ,182 -182  зв.).

373. Українська Центральна Рада: документи і матеріали у двох томах. — Т. 1. — 
С .460. Ц ікаво, що садиба самого “небіжчика” Біляшівського у Каневі 
привернула увагу місцевої влади щ одо перетворення ї ї  на заповідну 
територію у 1930 році (ДАЧО, ф .Р -184, оп.1, спр.109, арк.15-15 зв., 18).

374. ДАЧО, ф .Р -529, оп.1, спр.27, арк.124, там само, ф .Р -3068, оп.1, спр.1, 
арк.34. Ось деякі коніфетні приклади. 26 січня 1919 року згорів будинок 
родини Давидових у м. Кам’янці. М ож на думати, що саме в ньому 
знаходилась велика бібліотека, яка, очевидно, раніше була перевезена для 
зберігання до двух місць: 1.До комори Кам’янського цукрового заводу, де у 
серпні 1923 року таке зібрання було оглянуте О . Александрович; книги тут 
зберігалися у 16-ти “наглухо” забитих цвяхами п’ятипудових ящиках, з  
повним описом книгу кожному, і 2. Д о приміщення 1-ї Кам’янської трудової 
школи, де 2 вересня 1923 року тим ж е Александровим у присутності 
завідуючого А.Ю . Пустовойта (?) книги іноземної літератури колишньої 
бібліотеки Давидових у кількості 1280 екз. були оглянуті із складанням 
відповідного акту. Такий самий оглцд було зроблено і колишній бібліотеці 
графів Бобринських, що тимчасово зберігалася на Смілянському 
цукрозаводі. З цього приводу викликає цікавість лист К иївської 
іубполітосвіти до Черкаського окркопису у 1923 році за № 20020, де  
наголошувалося про “необходимость сохранения в пределах Смелы и 
Камянки библиотек Бобринского и Давыдова. Последняя библиотека имеет 
особо важное значение, так как она принадлежит декабристу Давыдову 
и имеет, вероятно, много интересного матерьяла по характеристике всего 
движения. Очень желательно было бы обе библиотеки получить в 
распоряжение Наробраза и сохранить их от распыления”. Очевидно, за  
планом концентрації музейно-бібліотечних “багацгв” Черкаського округу
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у м. Черкасах (протокол засідання Черкаського ОВК за № 68 від 18 /Х - 
23 року, §1066) обидві бібліотеки були перевезені до Черкаського окружного 
музею, загальна кількість книжок якого стала нараховувати 13 000 ек? 
земплярів, із них 10 000 томів на іноземній мові. Яку кількість складали 
вищеназвані книгозбірки поки неможливо вияснити (ДАЧО, ф .Р -65, оп.1, 
спр.65, арк.19; там само, ф .Р -131, оп.1, спр.24, ар к .1-9 ,15, спр.25, арк.5; 
там само, ф .Р -475, оп.1, спр.11, арк.709 зв.; там само, ф .Р -529, оп .1, 
спр.8, арк.36 зв .). Д о цього можна додати, що частина бібліотек  
Бобринських і Давидових, очевидно, зберігається зараз у Черкаському 
державному університеті ім. Богдана Хмельницького. А за рішенням 
об’єднанного засідання Триліської волосної ради і сільських комітетів 
Чигиринського повіїу від 22 червня 1919 року бібліотека, що була реквізована 
в маєтку Безрадецького*, мала залишитися у с. Трилісах і не передава
тиметься до м. Чигирина; в селі має відкритися вище навчальне училище, 
якому потрібні будуть книги, до того ж  і населенню “очень полезно читать 
хорошие книги для развития”. Бібліотека Безрадецького повинна стати 
“фундаментом” волосної бібліотеки (Культурне будівництво в Українській 
РСР. 1917-1927. Збірник документів і матеріалів. — К ., 1979. — С .120).

* Очевидно, мова йде про поміщика Чигиринського повпу Олександра Івановича 
Б езрадецького, якого постановою  Ч игиринського ревком у від  
27 січня 1919 року визнано поза законом за контрреволюційну діяльність, а по 
затриманні — розстріляно 22 лютого т.р. на площі м. Чигирина. При цьому усі 
його капітали і власність, в тому числі і кінематограф, млин — було експро
прійовано (ДАЧО, ф .Р-529, оп.1, спр.8, арк.69,71, спр.27, арк.18,33-35 зв.; 
там само, ф .Р-3068, оп.1, спр.1, арк.2 зв. - 3 ,12 зв., 22, спр.4, арк.2,2 зв.). 
До речі, дослідників мають зацікавити і долі згаданих бібліотек, і родовід 
род ини Безрадецьких, яка відома на Чигиринщині з другої половини XVIII ст.

375. ДАЧО, ф .Р -2145, оп.1, спр.З, арк.93.

376. ДАЧО, ф .Р -131 , оп .1, спр.ЗЗ, арк.142; там само, ф .Р -150 , оп .1, спр.8, 
ар к .2 ,99 зв. М ожна думати, що Черкаський повіткопис розпочав своє 
функціонування у листопаді 1920 року, а припинив діяльність у грудні 
1921 року (ДАЧО, ф .Р -150, оп.1, спр.8, арк.99 зв.).

377. Безумовно, особистість Олександра Миколайовича Александрова повинна 
була вже давно привернути уваїу дослідників історії Черкащини 1920-х  
років, так як саме з цією людиною безпосередньо пов’язані охорона і 
збереження пам’яток культури й природи на території теперіш ньої 
Черкаської області, особливо тієї ї ї  частини, що охоплює Золотоніський, 
Корсунський, Кам’янський, Смілянський, Черкаський, Чигиринський і 
Звенигородський райони. П ередусім цікавість викликає автобіографія 
О. Александрова, яка ним ж е і надіслана до Дніпропетровської крайової 
інспектури. Автор (Ю .М .) вважає за доцільне навести цей документ 
повністю із збереженням усіх  особливостей тексту з додаванням  
авторських приміток.
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“ [Біографія] ОЛЕКСАНДРА М И КО ЛАЕВИ ЧА О ЛЕКСАНДРОВА, 
народження 1886 [року]*/. У  1906 році поступил до Харьковського 
Университета на історико-филолоґичний факультет по історичному його 
відділу. В літку 1909 року по дорученню  Харьковського істор .- 
филологичного Т[оварист]ва при университету мною зроблені були 
археологичні розвідки на Івановському городищі Курськой губернії. Доклад 
мій про цю роботу під заголовком “Ивановское городище” надруковано в 
“Сборн. Харьков. Истор. - филол. общ -ва” за 1910 рік, т. XXI в пам’ять 
проф. Рединаб/. На протязі мойого перебування в Университеті працював в 
университетському музею під керівництвом проф. Трефильева (доісторична 
археологія), й під керівництвом й провідом проф. М .Х. Сумцова (італьянські 
примнгави) — крім цього по дорученню проф. Сумцова виконав різні музейні 
справи техничного й науково-дослідчого значіння. Кандидатська моя робота 
була на тему: “Юрій Крижанич й його миссія в Россії”. Дещ о з цієї роботи 
надруковано мною в журналі “Вера и Разум” (за 1910 рік № № 21,22 ) під 
заголовком “И з истории католической пропаганды в России'/”. У 1910 рощ 
скінчав курс университета з дипломом першой степени, був обран членом 
М осковського археологичного Т -ва й одержав від названого Т-ва 
командировку й кошти на обслідування в археологічному відношенні долини
р. Сейма в Курськ, іуб. Відчит надруковано в додатках в “Извест. Москов. 
археолог, общества” за 1913 р. 1910 року в жовтні одержав призначіння на 
посаду вчителя Черкаської жиночої гімназії, а в січні 1911 року переведен, 
був навчителем історії й географії в Черкаській хлопчачій гімназії, на якої 
посаді був до закриття гимназий й перехода мойого на службу в советські 
школи. У 1912 році був на А рхеологічном у] з ’їзд і в Новгороді, 1913 і 
1914 роках — за кордоном в Германії, Ф ранції, Ш вейцарії й Австрії для 
ознайомлення з музеями Зах[ідної] Европи й її  культурою. З  учнями гимназії 
зроблено мною декілько екскурсій по Україні, сігівробітничал в журналі 
“Екскурсант”. М іж іншим за 1917 р. в цьому журналі в двух книжках стаття 
“Экскурсия в Екатеринослав и на Днепровские пороги”. В 1915 ,1916 и 
1917 роках працював на Черкаських вечерних курсах для рабочих. В 1920— 
1924/1925 роках був лектором Черкаського Пед техникому^. В тиї ж е саме 
роки був головою Черкаського П овіткопису, потім Окркопису. Після 
скасування взагалі окркописов був завідуючим охороною  пам’ятників 
старовини, мистецтва й природи на Черкащині по останнє времья, 
рахуючись совмісно з цим уповноваженим Всеукраїнського Археологичного 
Комітети при Академії Наук — для Черкащині.
1925 році мене взято було на посаду вченого архівіста Черкаського 
окружного архівного управління, роботу в Педтехнікумі тоді ж  мною було 
залиш ено. В 1924 році був на Всеукраїнському з ’їзд і по вивченню 
продукційних сил й господарства України. В 1925 році в журналі “Україна” 
надруковано мою статтю “Ш евченко на Черкащині” (журн. “Україна” 
1925 р. кн .І)*/. Зараз рахуюсь на посаді вченого архівіста Окрарху і 
уповноваженим ВУАК. 
м. Черкаси. 1926 р. 15 жовтня.

О . Олександрів”.
(ДАЧО , ф .Р -131 , оп .1, спр.ЗО, арк.82).
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а ) . Ця дата, очевидно, помилкова; про це див. нижче.
б ) .Александров А .Н . И вановское городище / /  Сборник Харьковского 

историко-филологического общества. — Харьков, 1913—Т. XIX. Памяти 
проф. Егора Кузьмича Редина. — С. 134-149. Підпис: студ. фил. 
А.Н. Александров, г. Харьков. 1909 г. 28 ок.

в ) . Александров А .Н . И з истории пропаганды католичества в России: 
Деятельность Ю . Крижанича. XVII в. / /  Вера и Разум. — Харьков, 
1910. -  № 21. -  С. 324-338, № 22. -  С .437-454.

г) . З квітня місяця 1911 року О . Александров допускається до викладання у
Черкаській чоловічій гімназії; з  1916 року по вересень 1918-го він 
згадується ще й як секретар педагогічної ради гімназії (ДАЧО , ф .143, 
оп.1, спр.32, арк.5 зв ., спр.76, арк .1 ,8, спр.77, арк .1,9 ,1 4 2 ).

д ) . Автор (Ю .М .) виявив лише інформацію, в якій О . Александров з  
20 грудня 1921 року призначений викладачем “історії з методикою” у  
технікумі (ДАЧО, ф .Р -203, оп.1, спр.7, арк .88,8 9 ,1 0 2 ,1 7 0 ).

ж ). Александров О .М . Ш евченко на Черкащині (в спогадах сучасників) — 
“Україна” —1925. — № № 1-2. — С. 157-160. Треба дод ати, що шевченко
знавчі розвідки О . Александров продовжував: ним був підготовлений 
матеріал про родовід поета на підставі виявлених архівних документів; 
збереглося звернення О лександра М иколайовича до  академіка 
С. Єфремова з проханням надрукувати “моє коротеньке повідомлення 
де-небудь” (ДАЧО, ф .Р -131, оп.1, спр.30, арк .13,1 4 ,1 6 ).

Автор вжив певних, але досить недостатніх заходів, щоб хоч в якійсь мірі 
розширити межи цієї біографії: хто ця людина, звідкіля, яка її  доля? Н а  
жаль, після 1928 року відомості про О .М . Александрова зникають зі 
сторінок документів і усі спроби зазирнути за лаштунки не призвели до  
позитивного результату. М ожна лише припускати, яка подальша доля цієї 
людини—Д П У , в’язниця, заслання, вирок? А може тихе життя і непомітна 
смерть? Проте збереглися відомості, про які О . Александров не згадав у  
автобіографії — навмисно? Народився він у 1874 році в Курському повіті у  
родині диякона, закінчив Курську духовну семинарію, а поступивши у 
1906 році до Харківського університету, навчався безкоштовно, отримуючи 
стипендію (див.: Список студентов Императорского Харьковского 
университета на 1909—1910 академический год. — Харьков, 1910. — С.5: 
під № 69-м ). Аналізуючи архівні документи, безпосередньо автографи, 
можна вважати, що О. Александров знав польську й латинську мови, досить 
впевнено орієнтувався в архітектурі. Як бачимо, перед нами зовсім  
неординарна людина з чималим творчим і науковим потенціалом, людина, 
в душі якої неспокій — за збереження пам’яток культури й природи, самого 
історичного минулого, що мають — і це він добре розумів — знищити. 
Очевидно, тому автор сприйняв як перший попереджувальний “дзвіночок” 
у долі О. Александрова його ж  фразу про “якійсь донос” у 1927 році, 
якого він пов’язує зі своєю  фаховою  діяльністю, а конкретно — з  
перевіркою у 1927 році роботи Черкаського окружного музею , де ним 
було виявлено багато недоліків, в тому числі і у зберіганні експонатів 
(ЦЦАВО України, ф .166, оп .6, т .2 , спр.2713, арк .16,2 4 ,4 1 ,5 9 ). Проте 
це лише теоретичне припущення, здогадки, хоча чого у той час не було...
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378. Д А Ч О , ф .Р -1 5 0 , оп .1, спр.8, а р к .1 8 ,9 2 ,9 3 -9 3  зв.

379. там само, арк.99.

380. там само, ф .Р -131, оп.1,спр.ЗЗ, арк.142.

381. там само, арк.78, спр.34, арк.1.

382. Багато актів, листів й інших документів, що підтверджують таку діяльність, 
зберігається у Державному архіві Черкаської області, зокрема у ф .Р -131, 
оп.1, спр. № № 1—36. Конкретно вирішувалися питання і про природничі 
заповідники: в Ірцині, який був затверджений об’єктом державного значення, 
і у Корсуні, цікавою також була справа утворення у м. Черкасах ботанічного 
саду і англійських парків (ДАЧО, ф .Р -65 , оп.1, спр.9, арк.1; там само, 
ф .Р -1 3 1 , оп .1 , сп р .26 , ар к .2 2 -2 3 , сп р .27 , ар к .1 -2 , 6 -7 , 11 , 26 - 
26 зв., 27-27 зв., 28-31 зв., 3 3 ,3 4 -3 5 ,4 2 -4 5 , спр.36, арк .36,38 ,1 0 8 ). Була 
спроба утворення децдропарку у колишньому маєтку Н . Ацдрієвської у
с. Михайлівні (там само, ф .Р -150, оп.1, спр.8, арк.220). Привертає увагу 
і підготовка історико-краєзнавчих видань, зокрема путівників по 
Ш евченківщині у чотирьох випусках в 1928 році і нарисів з історії 
м. Чигирина і про Черкаську минувшину (там само, ф .Р -131, оп.1, спр.29, 
арк.27, спр.36, арк.50).

383. Н апр., Декрет РН К  У С РР “Про передачу історичних пам’ятників і 
предметів мистецтва до відання Народного комісаріату освіти УСРР” від 
1 квітня 1919 року і Тимчасове положення Наркомосвіти У СРР “Про 
архівну справу на Україні” від 9 березня 1920 року, за якими, зокрема 
монастирі і монастирські архіви, що мають мистецько-історичне значення, 
знаходяться під охороною НКО У СРР і “не підлягають ні реквізиції, ні 
зайняттю будь-яким відомствами чи установами” і об ’являються 
“общенародным достоянием” (Культурне будівництво в Українській РСР  
1917-1927. -  С .9 3 ,135: док. № № 74 і 121).

384. Див.: док. № № 2 6 ,2 7 ,4 8 ,5 1 ,5 8 ,5 9  і відповідні примітки. Також потрібно 
згадати, що ще 26 вересня 1926 року був прийнятий на облік і під охорону 
Успенський храм (1144 р. будування) колишніх канівських — православного 
і базиліянського — монастирів. Очевидно, саме для цього у 1920,1923,1925  
і 1926 роках науковцями проводилися спеціальні обстеження цієї церкви 
(ДАЧО , ф .Р -131, оп.1, спр.25, ар к .58 ,60-61 зв .). Крім цього, у переліку 
старовинних церков на Черкащині, що підлягали охороні і збереженню, 
зазначена і церква із с. Пиляви (Канівський повіт), яку у 1848 році було 
перевезено з Корсунського Онуфріївського монастиря (там само, спр.ЗЗ, 
арк.З).

385. Див.: Культурне будівництво в Українській РСР. 1917-1927. — С. 451-455. 
П остановою  РН К  УРСР і Ц К  КП  (б ) України від 6 грудня 1945 р. за  
№  1976 вищезгадана постанова визнана за таку, що втратила чинність
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(Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов 
і розпоряджень уряду Української РС Р. — ТЛ . — С .342; Ю .Ю . М а- 
риновський. Документальні свідчення про останні роки монастирів н а ' 
Черкащині. — С .72 , 8 4 ).

386. ДАЧО, ф .Р -131, оп.1, спр.ЗЗ, арк.81-82 зв., 151-154. Згаданий “Реєстр” 
був своєрідним додатком до “Звіту про стан й провадження справи охорони 
памьятників культури й природи на Ш евченківщині за перше півріччя 
1927 року”, складеного О. Алексацдровим (там само, арк.77 а - 80 зв .). Д о  
№ 6-го (Троїцька церква Мотронинського монастиря) наведеного переліку 
додавалася наступна “Примітка”: “Біля церкви є загадкового походження 
моноліт, оброблений з 4 -х  боків по своїх дзеркалах рельєфними 
квадратовими рямками з рослинного орнаменту й квітнів, а в горовій своїй 
частині оброблений на зразок перекинутої до гори разлатої вази. Заввишки 
монумент біля 1 саж ені, — до цього зверху прикріплено маленького 
дерев’яного хреста, який дуже не відповідає величезності монумента та його 
стилю. Монумент стоїть на місці старої церкви. Здається, що цей моноліт 
буде теж з Суботівських руїн, бо він справляє враження більш архітектурної 
деталі великого будинку, ніж пам’ятника церковного призначення” (там  
само, арк. 151). Також див. док. № 57.

387. ДАЧО, ф .Р -131, оп.1, спр.ЗЗ, ар к .83 ,134-135,154.

388. Відомо, що частина майна і начіння як культового, так і некультового 
призначення із монастирів і церков передавалася в місцеві музеї, культурно- 
просвітницькі, господарські організації і установи, навчальні заклади, 
релігійні громади, колективні господарства, а також ці речі протизаконно 
привласнювалися окремими особами (як пересічними громадянами, так і 
досить відповідальними чиновниками), знищувалися... А решта предметів, 
особливо дзвони, дороіий церковний одяг і церковне начіння із кольорових 
металів передавалися цільовим призначенням конторам “Рудметалторіу” 
( “Комцветфонду” , “М еталторгу” й ін .), для “повітряної ф лоти” , 
металургійній промисловості, на “мобілізаційні” потреби, на експорт “у 
зв’язку з посиленням попиту на закордонних ринках”. Вилучення церковного 
майна із кольорових металів і дорогого церковного одяїу посилилось у 1928- 
1930 рр., коли йшло відверте закриття молитовних будинків (ДАЧО, ф .Р - 
375, оп .1, спр.57, арк.189, спр.76, арк. 119, спр.80, а р к .2 9 9 ,300, 302). 
Очевидно, що до державних складів для реалізації культового майна 
надходила і велика кількість речей історико-художнього значення. 
Наявність таких фактів викликало певне занепокоєння Дніпропетровського 
комітету охорони пам’ятників матеріальної культури й природи, який 
14 січня 1930 року звернувся до Ш евченківського О ВК (копія — до  
окрмузею) з проханням посприяти “безперешкодній передачі історико- 
мистецьких речей до свого окрмузею” для їх  збереження, а не знищення 
(там само, спр.87, ар к .24 ,25 ). Наприклад, у звіті до Москви 1929 року 
зазначалося, що у Виноградському і Чигиринському монастирях культових 
речей з металу вже немає, а у Корсунській обителі — крім металевих
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предметів культового призначення — зберігаються ще 7 Євангелій із 
“оправами” вагою 15 фунтів (там сам о, спр.80, ар к .2 7 7 ,2 7 9 ,2 8 5 ). Н а 
жаль, документів, які свідчили про вилучення із монастирів Черкащини 
вшценаведених речей, поки обмаль. Цікавий механізм вилучення дзвонів. 
Щ е у листопаді 1917 року висловлювалася пропозиція, що для підтримки 
уряду можливо передати до державного скарбу “дорогу церковну угварь 
і навіть половину дзвонів зі всіх дзвіниць” (Українська Центральна 
Рада: документи і матеріали у двох томах. — Т .1 . — С .563). З  архівних 
джерел відомо, що майже усі дзвони передавалися на державні потреби, 
а іноді, “як крайній випадок”, реалізувалися релігійним громадам (ДАЧО, 
ф .Р -375, оп.1, спр.79, арк. 13). Наприклад, дзвонів були позбавлені храми 
Корсунського (у 1927 р.), Виноградського (у 1924р.), Чигиринського (у 1925 
р.), Змагайлівського (у 1923 р.) і Черкаського (тоді ж ) старообрядницьких 
монастирів (там само, спр.32, арк. 132 зв ., спр.70, арк.124, спр.73, 
арк.114 зв., 116 зв., спр.74, арк. 217, спр.80, арк.68). Але, очевидно, що і 
решта обителей на Черкащині позбулася дзвонів. З  Центру до округів, як 
свідчать документи, надходили розпорядження про вилучення на державні 
потреби кольорових металів, в тому числі і дзвонів із закритих молитовних 
будинків. Н априклад, одне з таких розпорядж ень надійш ло до  
Шевченківського ОВК у травні (квітні?) 1929 року, а той, у свою чергу, 
розіслав “директиви” до райвиконкомів, які прийняли їх  до обов’язкового 
виконання. Очевидно, що у цей час монастирські храми були без дзвонів, 
тому декілька виявлених звітів РВК стосувалися тільки церков. 12 червня 
1929 року Ротмістрівський РВК звітував київській конторі “Рудметалторіу”, 
“що для потреб країни можливо вилучити із культового майна в нашому 
районі 13 дзвонів середнього розміру (це буде по 1 в кожному селі), що буде 
складати в середньому до 200 пудів кольорового металу” (там само, спр.67, 
арк. 131, 199-199 зв .). А 25 червня т. р. М окро - Кал игірський РВК  
повідомляв, що “кольорового металу (дзвонів) у нашому районі можна 
вилучити 680 пудів, з таких місць: 1. с. Сгецівка —160 пудів, 2. с. Соболівка 
— 160 пудів, 3. с. В. Кут — 100 пудів, 4. с. Скотарево — 100 пудів,
5. с. Антонівка — 160 пудів. Зараз згадані дзвони знаходяться при церквах, 
які потребують великого ремонту” (там само, арк.224-224 зв.). Безперечно, 
що ці храми будуть остаточно закриті: план по металу потрібно обов’язково 
виконати! Подібні вилучення дзвонів були і в Черкасах у 1930 р. (там само, 
спр.82, арк. 2 7 ,2 8 ).

389. Ю .Ю . М ариновський. Документальні свідчення про останні роки 
монастирів на Черкащ ині... — С .72.

390. ДАЧО, ф .Р -184, оп.1, спр.122, арк.9: Протокол № 52/62  від 6/V -1930 р.

391. там само, спр.109, а р к .9 ,46 -47 .

392. там сам о, арк.47.

393. там сам о, арк.48-49.
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394. З  приводу “розборки” соборної церкви М едведівського монастиря до  
Медведівського РВК у травні і червні 1930 року звергалися Шевченківський 
окрадмінвідділ і окрмузей з нагадуванням, що цей храм “з ’являється 
яскравою пам’яткою матеріальної культури”, а тому “без дозволу  
Наркомосвіти — знесена бути не може” (там само, ф .Р -375, оп.1, спр.87, 
арк.182, 223-223 зв .). Очевидно, розібрали... Згідно з “Додатком” до  
“Програми відтворення видатних пам’яток історії і культури України” 
(Постанова Кабинету Міністрів України від 23 квітня 1999 року за № 700) 
перед бачено відтворення дерев’яної Миколаївської церкви М едвед юського 
монастиря (“Урядовий кур’єр” — 6 травня 1999 року — № 83-84).

395. У 1930 році цей храм Мошногірського монастиря був без дозволу розібраний 
членами комуни ім. Комінтерну: дерево пішло на потреби колективу, а 
часжово попалено на олійниці (див.: “Звіт за роботу Українського комітету 
охорони пам’ятників культури при Наркомосвіти УСРР за термін з ІІ-го  
пленуму (23 травня 1930 р .) по ІІІ-й  пленум (12 травня 1931 року)”. 
Публікація О. Рибалка / /  Пам’ятки України. — К ., 1997. — № 2. — С .106).

396. Див. док. № № 4 9 ,5 0 ,6 4 ,6 6 ,6 7 ,6 9 ,7 0 ,7 3 ,7 4  і відповідні примітки.

397. Крім вищезазначених храмів (прим. № 394 і № 395), а також розібраної 
Успенської церкви Змагайлівського старообрядницького монастиря (див. 
док. № 60), знищувалися і дзвіниці, що були поєднані з монастирськими 
церквами. Наприклад, з 1924 року йшлося про розборку дзвіниці 
Корсунської обителі на потреби Гарбузинської сільськогосподарської школи 
молоді, і тільки у 1928 році, очевидно, таке сталося (ДАЧО, ф .Р -131, оп.1, 
спр.32, арк.10, спр.36, арк.88; там само, ф .Р -184, оп.1, спр.78, арк.146, 
344; там само, ф .Р -375, оп.1, спр.67, арк .169,181 ,205).

398. ДАЧО, ф .Р -2641, оп.1, спр.11, арк .1 ,23-24.

399. Підставою для цього була постанова Ради М іністрів УРСР за № 385 від 
14 червня 1961 року (ДАЧО , ф .Р -4313, оп.1 “д ”, спр.54, а р к .1 4 ,15). У  
попередньому дослідженні автор припустився неточності, коли писав про 
те, що Троїцька церква Мотронинського монастиря з 1927 року була під 
постійною охороною держави (див.: Юрій Мариновський. Мотронинський 
монастир. — С.52).

400. ДАЧО, ф .Р -2631, оп.1, спр.473, ар к .6 ,7. Про справи, що були пов’язані 
з руйнуванням, ремонтуванням, реставрацією і фінансуванням відбудови 
Троїцької церкви Мотронинського монастиря у 1960-х — 1980-х роках, 
див.: ф .Р -2631, оп.1, спр.431, арк.1-2, спр.473, арк. 1 7 ,1 8 ,2 0 ; там само, 
ф .Р -2641, оп.1, спр.361 “а”, ар к .22 ,4 5 ,5 9 ,7 2 , спр.380, арк.29, спр.452, 
арк. 9-11, спр.519, арк .29,32, спр.603, арк. 1 8 ,2 5 ,4 0 ,4 5 ,4 9 ,5 1 , спр.666, 
арк.4, спр.725, арк.26, спр.787, арк. 19; там само, ф .Р-4468, оп.1, спр.124, 
ар к .9 ,1 0 ,1 3 ,4 2 ,4 3 ; там само, оп.1 “д ”, спр.1, ар к .5 ,8 ,1 0 , ЗО, 3 9 ,1 4 1 ; 
Юрій Мариновський. Мотронинський монастир. -  С .51-54.
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401. //Л ю дина і світ. — К ., 2000. — № 1. — С .29. В цьому списку рахуються як 
усі православні монастирі (в тому числі і 2 старообрядницькі), так і греко- 
католицькі (78) і католицькі (38); У П Ц  (М осковський патріархат) — 
113 монастирів з 3396 насельниками, У П Ц  Київського патріархату — 
17 м-в з 87 нас-ми, УАПЦ — 2 м-ря з 2 ченцями (там само, — С .2 6 ,28). 
У  порівнянні з 1998 роком збільшення кількості монастирів і їх  насельників 
майже усіх конфесій помітне (//Л ю ди н а і світ. — К ., 1998. — № 1. — 
С .24-27; //Н аук а  и религия. — М ., 1999. — № 4. — С .З).

402. //Л ю дина і світ. — К ., 1998. — № 1 — С .31. Ц е монастирі: Золотоніський 
К расногірський ж іночий, М отронинський Троїцький ж іночий, 
Лебединський Миколаївський жіночий і Ж аботинський Онуфріївський 
чоловічий (поряд сс. Чубівки і Думанець).

403. Робилося на підставі закону 1916 року; див. прим. №  7.

404. Очевидно, в березні 1916 року в монастирських урочищах “Вітряна гора” і 
“Хворостяне” для військових потреб (“на охранные сооружения”) була 
зроблена вирубка лісу, за який 12 травня т.р. обитель одержала від капітана 
Прохорова 4749 руб. 57 коп. (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.41, арк.24-26).

405. Про подвір’я у м. Черкасах див. прим. №  497.

406. У 1916 році в Чигиринському повіті Жаботинський монастир мав 120 дес. 
418 кв. саж. власної землі (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.132, арк.79).

407. Про Якова Чимеса біографічних відомостей поки не виявлено, відомо лише, 
що він повернувся до монастиря і був серед братії (див. док. №  7).

408. Йдеться про архімандрита Євгенія (в миру Євфимій Порфирійович 
Завгородній; у 1909 році йому виповнилося 72 роки). Народився на 
х . Якименків Валуйського повіту В оронезької губернії, з міщан 
м. Васильківа Київської губернії. Отримав домашню освіту. У  липні 1874 року 
зарахований послушником Київського Троїцького монастиря, 8 вересня т.р. 
пострижений у ченці, 15 лютого 1876 року рукопокладений в ієродиякона, 
а 21 листопада 1880 р. — в ієромонаха. 26 листопада 1889 року о. Євгеній 
призначається благочинним монастиря, а 22 серпня 1890 року — намісником. 
17 червня 1891 року висвячений у сан ігумена. Указом Св. Синоду від 
19 січня 1895 року за № 189 він призначається настоятелем Жабогинського 
Онуфріївського монастиря, і вже 6 лютого т.р. за указом Київської 
духовної консисторії приступив до виконання цих обов’язків. 20 лютого 
1905 року ігумена Євгенія висвячено у сан архімандрита. М ав нагороди: 
набедреником (З.ІІІ.1886 р .), наперсним хрестом (7.IV .I894 р .), орденом 
Св. Анни III ст. (6.У .1901 р.) й ін. (ДАЧО , ф .149, оп .1, спр.37, арк.20, 
спр.89, арк.ЗЗ зв. - 3 4 ,7 8  зв. -7 9 ,8 9  зв. -9 0 ,1 0 1  зв. -1 0 2 ,1 1 2  зв. - 113, 
128 зв. -129). Очевидно, настоятелем Ж аботинської обителі архімандрит 
Євгеній був до середини 1917 року, подальша його доля поки невідома.
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Тимчасове керування монастирем до свого призначення настоятелем, 
виконував економ ієромонах Іоаникій (про нього див. прим. № 420).

409. Див. прим. № 103.

410. Очевидно, йдеться про М иколу Б езсонова, колишнього єпископа 
Красноярського Никона (див. прим. № 45). Цікаво, що у 1914 році єпископ 
Никон не брав участі в засіданнях Державної Думи, членом якої був, із-за  
призначення на Красноярську кафедру. Н а підставі цього в Д умі 
розглядалась справа “и з-за  его годичного неучастия” в засіданнях 
загального зібрання (Донесения Л .К . Куманина из М инистерского 
павильона Государственной думы, декабрь 1911 — февраль 1917 года / /  
Вопросы истории. — М ., 2000. — № 2. — С .23).

411. Згідно цього “Прошения” Департамент ісповідань 22 квітня 1918 року 
звернувся до: 1. Золотоніського монастиря з рекомендацією, щоб сестри 
зорганізувалися у трудову спілку по обробці монастирської землі (вих. №  247) 
і 2. М іністерства земельних справ з викладенням скарги золотоніських 
черниць і послушниць на місцеву владу (вих. №  248). Див.: ЦДАВО України, 
ф .1072, оп.1, спр.22, ар к .13 ,14-14 зв.

412. Про історію Золотоніського Красногірського жіночого монастиря до  
1917 року див.: Н . Думитрашко. Историко-статистический очерк Золото- 
ношского Богословского второклассного женского монастыря (Полтавской 
епархии). — П олтава, 1859; Денисов Л .И . Православные монастыри 
Российской империи. — М ., 1908. — С.680-682; М . Максимович. Собрание 
сочинений в трех томах. — К ., 1877. — Т.2. -  С .377-379; А. Грушко. Свято- 
Покровська Красногорська обитель / /  Православний вісник. — К ., 1997. — 
№ 4. — С .65-68.

413. Н а початку XX століття Золотоніська Красногірська жіноча обитель 
володіла 91 десятиною землі і отримувала від державного скарбу 460 рублів 
84 копійки (Денисов Л .И . Православные монасты ри... — С .6 82 ). Для 
порівняння і конкретизації: у 1895 році монастир володів 5 дес. садибної,
33 дес. “рути”, 64 дес. придатної землі. Також мав і діючий млин, який 
приносив 200 рублів доходу. Н а цей час капітал обителі дорівнював 
9500 руб. сріблом (Сборник необходимых сведений о всех приходах 
Полтавской губернии и адрес-календарь духовенства той ж е епархии. 
Сост. св. Григорий Коломенский. — Полтава, 1895. — С .391).

414. Наприкінці XIX ст. склад насельників Золотоніської обителі був такий:
34 за штатом і 120 поза ш татом, настоятельниця ігуменія Олімпіада 
(Сборник необходимых сведений о всех приходах Полтавской губернии... — 
С .391), а вже на початку XX ст. кількість черниць і послушниць 
збільш ується: ігуменія 1 (Н он н а), схимонахиня 1, монахинь 52 , 
послушниць: указних 147 і не указних близько 350 (Денисов Л .И . 
Православные монастыри Российской империи... — С .682).
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415. Н а відстані у півтори верста від Золотоніського монастиря було розташоване 
трьохкласне єпархіальне жіноче училище і при ньому Іоано-Богословська 
дерев’яна домова церква, збудована у 1874 році (Клировая книжка Полтавской 
епархии на 1902 год. — Полтава, 1902. — С.88; Справочная клировая книга 
по Полтавской епархии на 1912 год. — Полтава, 1912. — С .31).

416. Цікавий факт. У  1920-х роках серед вчителів початкових шкіл на 
Золотоніїцині чималий відсоток складали випускниці жіночого училища при 
Золотоніському монастирі, напр.: Г (А ?). К. Барчан (свідоцтво № 31 від 
15.V II.I886 р .), Н .Ф . Богаєвська (св-во № 575 від 28.V .1913 р. і атестат 
№ 743 від 23.IV.1917 р.), Л. Божінська-Божко (атестат № 219 від 5.VI.1901 р.), 
А.Д. Соломко (св-во № 546 від 28. VI. 1911 р. і св-во про закінчення педкласів 
2-класного училища при Чигиринському Троїцькому жіночому монастирі за 
№ 614 від 13.V.1916 р.), Є.Я. Кулик (св-во №  ? від 30.ІХ.1911 р.), також цей 
заклад закінчили М . М икольська, К.А. Ярошевська, Г.О . Велько, 
Є .В . Суляницька і Василій Олександрович Євсєєвський (св-во № 564, від 
28.V.1912 р.). Див.: ДАЧО, ф .1714, оп.1, спр.29, арк .127,129,131 ,133  зв., 
136 ,138 зв., 144,144 зв., 145 ,146  зв., 147 зв ., 2 2 8 ,2 3 2 ,2 3 2  зв.

417. О чевидно, йдеться про майбутню настоятельницю  Золотоніської 
Красногірської обителі монахиню Філадельфу, див. прим. № 649.

418. Очевидно, йдеться про Олексєєнко Ксенію Д ем’янівну (24.1.1886 —1968), 
майбутню настоятельницю Золотоніського Красногірського монастиря (з 
1962 року); у 1921 році прийняла постриг з ім ’ям Л ідія, а у 1966 році 
висвячена у сан ііуменії.

419. Макарій (в миру Матвій Маєвський; 1862—1920). Народився на Київщині 
в родині диякона. Після закінчення Черкаського духовного училища 
вчителював у церковно-парафіальних школах по селах Чигиринського 
повіту: в Красноселиці (1882 р .), Олександрівні (з 24 жовтня 1884 р .), 
М ежигірці (з 4 вересня 1887 р .). 6 серпня 1889 року прийнятий до  
М едведівського М иколаївського монастиря, 29 вересня 1890 року 
зарахований у дійсні послушники, 24 червня 1892 року пострижений у ченці, 
4 листопада 1893 року висвячений в ієродиякона, а 13 грудня 1898 року — в 
ієромонаха. За особистим бажанням 17 вересня 1904 року переведений до 
Богуславського Миколаївського монастиря, а за перетворенням цієї обителі 
в жіночу — у січні 1905 року зарахований до братії М ошногірського 
Вознесенського монастиря і одночасно, згідно з резолюцією київського 
митрополита, залишений при Богуславській жіночій обителі для відправ 
богослужіння, де перебував до 1 червня 1908 року. ЗО квітня 1908 року 
указом Св. Синоду за № 5021 о . М акарій був призначений настоятелем  
Мошногірського монастиря з висвяченням у сан ііумена 20 червня 1908 
(1909?) року, а 14 серпня того ж  року він на посаді також і помічника 
благочинного монастирів поза м. Києвом. З  5 лютого 1910 року він тимчасово 
виконуючий обов’язки благочинного, а 24 серпня 1910 року ііумена Макарія 
затверджено на цій посаді. Неодноразово о. Макарій нагороджувався за
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свою діяльність на користь Церкви: архипастирським благословенням 
(20.П .1897 р., 12.ПІ. 1898 р., 8.Х І.1910 р .), набедренником (1906 р .), 
наперсним хрестом (29.VI. 1917р.), також був відзначений срібною медаллю 
на пам’ять імператора Олександра III (ДАЧО, ф .148, оп.1, спр.148, 
арк.5 зв. -6 ,1 3  зв. -1 4 ,1 5  зв. -16, спр.153, арк.1 зв. -2 ). У 1920 році ііумен 
Макарій був вбитий (див. прим. № 420).

420. Іоаникій (в миру Іван Бабченко; 1860 (?) — 27.IV .I922 р .). Народився у 
с. Теренки Звенигородського повіту (тепер Черкаська область) у селянській 
родині. Отримав домашню освіту; вдівець. 15 листопада 1888 року був 
прийнятий у Жаботинський Онуфріївський монастир “на іспит”, 29 травня 
1892 року зарахований у дійсні послушники, 29 серпня 1893 року 
пострижений у ченці, 27 березня 1895 року висвячений в ієродиякона, а 
1 грудня 1896 року — в ієромонаха. 10 січня 1898 року о. Іоаникія призначено 
економом монастиря. З  другої половини 1917 року він тимчасово управляє 
Ж аботинським монастирем, а з серпня 1918 року затверджується 
настоятелем цієї обителі з висвяченням у сан ііумена. Після насильницької 
смерті благочинного монастирів поза м. Києвом о. Макарія у 1920 році (див. 
прим. № 419) о. Іоаникій, очевидно, призначається і благочинним 
монастирів. 29 вересня (11 жовтня) 1921 року за резолюцією київського 
митрополита М и хаїл а настоятелем  Ж аботинського м онастиря  
призначається єпископ Черкаський М иколай, а ігумен Іоаникій стає 
намісником-архімандритом (“начальником”) цієї ж  обителі з  висвяченням 
його в сан 4 листопада (н. ст .) 1921 року. Помер архімацдрит Іоаникій 
27 квітня 1922 року. Нагороджувався: набедренником (20.V II.I902 р .), 
благословенням Св. Синоду з грамотою (16.VII.1906 р.), наперсним хрестом 
(6.V I.1909 р .). Див.: ДАЧ О , ф .149, оп.1, спр.89, арк.29 зв. -ЗО, 129 зв .- 
130; там само, ф .Р -471, оп.1, спр.1, арк.З -3 зв., спр.2, арк.48, спр.4, арк.1; 
також див. док. № 7).

421. Стосовно цього інциденту було проведене службове розслідування, за яким 
з ’ясувалося, що “это столкновение произошло по недоразумению и без 
всякого злонамерения, стороны примирились, но монастырским насельникам 
очень тяжело переносить такое событие, которое действительно втянуло 
монастырь в большие потери в течении пяти дней пребывания в монастыре 
более двухсот человек солдат и около пятидесяти лошадей, которых надо 
было кормить” (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.48, арк.8 зв. -9).

422. Діонісій (в миру Д іом ід М ош енко; у 1909 році* йому виповнилося 35  
років). Народився у селянській родині на Київщині. 10 січня 1900 року 
був прийнятий у Ж аботинський монастир “на іспит”. 31 грудня 1907 
року зарахований у дійсні послушники, 6 серпня 1909 року пострижений 
у ченці; виконував паламарське послушания. У  1909-му ж  році висвячений 
у ієродиякона (ДА Ч О , ф .149 , оп .1, спр.89, арк.144 зв. -14 5 ).

* У більшості згаданих ченців, черниць, послушників і послушниць відсутні 
конкретні дати народження, тому автор (М .Ю .) посилається на наявний,
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коли він є , формуляр, наприклад, більшість біографічних відомостей про 
насельників Жаботинської обителі подається за їх  формулярами 1909 року.

423. Про ієродиякона Аристарха відомостей поки не виявлено.

424. Про монаха Серапіона відомостей поки не виявлено.

425. Про нього, майбутнього ієромонаха Кипріяна, див. прим. № 485.

426. Митрофан (в миру Нипун (можливо, Нишун) Максим Іванович), народився 
13 серпня 1866 року у с. Босівка Звенигородського повіту (тепер Черкаська 
область) у селянській родині (батьки мали 17,5 десятин землі), українець; 
отримав домашню освіту. 15 червня 1897 року прийнятий в Жаботинський 
монастир “на іспит”, 26 лютого 1898 року зарахований у дійсні послушники, 
З травня 1901 року пострижений у ченці, 26 серпня того ж  року висвячений 
у ієродиякона, а 29 серпня 1904 року — в ієромонаха. У 1918 році 
о. М итрофана затверджено на посаді монастирського скарбничого 
(“казначея”), а з травня 1922 року він виконував обов’язки намісника 
Ж аботинської обителі і 3 /1 6  вересня 1922 року митрополит Київський 
М ихаїл затвердив ієромонаха Митрофана намісником цього ж  монастиря 
з одночасним висвяченням його у сан ігумена. У 1924 році о. Митрофан 
виконував священицькі обов’язки в Онуфріївській релігійній громаді у 
с. Чубівці. З нагород відоме архипастирське благословення (3.V.1909 р.). В 
1923 році в Таращі єпископ Георгій висвятив його у сан архімандрита. Був 
служителем культу православної тихонівської орієнтації. Тут ж е у 
с. Чубівці 26 жовтня 1937 року був заарештований, після арешту утримувся 
в Ч еркаській тю рм і. О бвинувачувався по с т .5 4 -1 0  КК У Р С Р  
(контрреволюційна робота, антирадянська агітація). Рішенням Трійки при 
Київському облуправлінні НКВС УРСР від 5 листопада 1937 року Нішун 
Митрофан Іванович (так подається у справі) був ув’язнений у виправно- 
трудовий табір терміном на десять років. Висновком прокуратури 
Черкаської області від 20 листопада 1989 року він підпадає під дію  ст.1  
Указу Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 року “Про додаткові 
заходи по встановленню справедливості у відношенні жертв репресій, які 
мали місце в період ЗО—40-х  та напочатку 5 0 -х  років”. Подальша доля 
Максима Івановича Ницуна (Нишуна) невідома. Див.: ДАЧО, ф .149, оп.1, 
спр.89, арк.129 зв. -130; там само, ф .Р -83 , оп.1, спр.1, арк.587-588; там 
само, ф .Р -471 , оп .1, спр.2, арк.65, 78 -78  зв.; там само, ф .Р -5625 , 
оп .1, спр.581, арк.З, 6 , 8 , 8 зв ., 9 ,1 0 , 23 -26 .

427. Платон (в миру Куценко Стефан Пилимонович; 1863 — ?). Українець, 
народився в с. Дахнівці Черкаського повіту в родині селянина. В 1893 році 
єпископом Агаїгітом у Києві його висвячено у сан (невідомо у який). З  того 
часу виконував священицькі обов’язки у Мошногірському монастирі. У  
1917 році перебував у Красноярську, а з 1.1.1918 року серед братії 
Жаботинського монастиря. У  жовтні 1924 року він ігумен Онуфріївської 
релгромади у с. Чубівка (ДАЧО, ф .Р -83 , оп.1, спр.1, арк.497-498).
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428. Про отця Пантелеймона див. прим. № 529.

429. Серафим (в миру Кривушин Тимофій*; у 1909 році йому було 38 років). 
Народився у селянській родині у Херсонській іубернії. Отримав домашню  
освіту. 25 жовтня 1899 року прийнятий “на іспит” у Ж аботинський 
монастир, 2 березня 1903 року пострижений у ченці, ЗО серпня 1904 року 
рукопокладений у ієродиякона, 13 лютого 1905 року — у ієромонаха. 
Виконував різні послушания, в тому числі і садівника (ДАЧО , 149, оп .1, 
спр.89, арк.131 зв.-132).

* у іншому формулярі він записаний як “Кривушенко (там само, арк.7 зв .).

430. Про ієромонаха Геронтія відомостей поки не виявлено.

431. Галактан (в миру Руденко Герасим; у 1909 році йому виповнилося 42 роки). 
Народився у Таврійській іубернії в селянській родині, вдівець за другим 
одруженням. 1 травня 1900 року прийнятий у Жаботинський монастир “на 
іспит”, 10 листопада 1906 року зарахований у дійсні послушники, а 
21 листопада 1907 року пострижений у ченці (ДАЧО, ф. 149, on. 1, спр.89, 
арк.142 зв. -143).

432. Авраамій (в миру Диденко Антоній; у 1909 році йому виповнилася 48 років). 
Народився у козацькій родині на Полтавщині, отримав домашню освіту. У  
1891 році прийнятий “на іспит” до М едведівської обителі, у 1894 році 
зарахований у д ійсні послушники, 27 жовтня 1895 року пострижений у ченці, 
а 3 листопада 1902 року висвячений у ієродиякона. 15 вересня 1906 року 
переведений до Ж аботинського монастиря (ДАЧО , ф .149, оп.1, спр.89, 
арк.138зв. -139).

433. Про ієродиякона М итрофана відомостей поки не виявлено.

434. Ієрофій (в миру Іван Сущенко; у 1909 році йому виповнилося 35 років), із 
селян Київської губернії. 4 квітня 1888 року прийнятий “на іспит” до  
Ж аботинського монастиря, 8 вересня 1905 року пострижений у ченці. 
М алописьменний, виконував послушания по охороні монастирської 
економії (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.89, арк.141 зв. -142).

435. Мардарій (в миру Макарій Корж; у 1909 році йому було 34 роки), народився 
в козацькій родині на Полтавщині, малописьменний. 2 травня 1902 року 
прийнятий в Ж аботинський монастир, 3 серпня 1907 року зарахований у 
дійсні послушники, а 27 серпня 1909 року пострижений у ченці. Виконував 
також і послушания у трапезній (ДАЧО, ф . 149, оп.1, спр.89, арк.145 зв. - 
146).

436. Про монаха Пафнутія відомостей не виявлено.

437. Про нього див. прим. № 445.
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438. Варлаам (в миру Василій Вітько; у 1909 році йому було 49 років), 
народився у с. Чернявці Черкаського повіту (тепер Черкаська область) 
в селянській родині, вд івець по третьому одруженню. 28 вересня 1891 року 
був прийнятий в Жаботинську обитель "на іспит”, 24 червня 1896 року 
зарахований у дійсні послушники, а 23 квітня 1897 року пострижений у 
ченці (ДА Ч О , ф .149, оп .1, спр.37, арк.19, спр.89, арк. 140 зв. -1 4 1 ).

439. Відомостей про медведівського ієродиякона Дисццерія не виявлено.

440. Валентин (в миру Григорій Костянтинович Куликов; у 1913 році йому 
виповнилося 41 рік). Походженням із міщан м. Царева Астраханської 
іубернії; отримав домашню освіту, 5 квітня 1898 року зарахований у дійсні 
послушники Київського Троїцького монастиря, 15 квітня 1906 року прийняв 
чернечий постриг, 13 листопада 1907 року висвячений у ієродиякона, а 
22 лютого 1909 року — в ієромонаха. Згідно з резолюцією митрополита 
Київського і Галицького Флавіана від 20 грудня 1910 року за № 8805  
о. Валентин тимчасово переведений до скиту “Церковщина”, а за указом 
Св. Синоду від 27 червня 1912 року за № 9800 він зарахований до братії 
ставропигіального Соловецького П реображенського монастиря, де  
виконував кліросне, канцелярське й інші послушания; в цю обитель 
ієромонах Валентин був переведений під особистий нагляд соловецького 
настоятеля з забороною священнослужіння на один рік. Таке покарання було 
пов’язане з “неправильными действиями по ведению монастырского 
хозяйства Киево-Свято-Троицкого монастыря”. У  формулярному списку 
за 1 9 1 2 /1 9 1 3  рр. він характеризується позитивно: “В едет себя  
благопристойно, характера веселого, поговорить любит. Послушание 
церковное и канцелярское исполняет исправно”. Указом “М осковской 
святейшего Синода конторы” від 18 лютого 1913 року за № 3117 ієромонаху 
В алентину дозв ол ен о  “у св я щ ен н осл уж ін н і” . П роте він вж е 
характеризується “незаслуживающим одобрения” (Російський державний 
архів давніх актів, ф .1201, оп .4, спр. 904 , арк.26 зв. -2 7 , спр.908, 
арк.31 зв. -32). М ожна вважати, що конфліктність о. Валентина вплинула 
на його переведення із Соловецького монастиря до військово-морського 
флоту для виконання обов’язків свящ еннослужителя. Вірогідно таке 
сталося у 1914 році, тому що в списках братії Соловецького монастиря за  
1914 (і 1915) рік він вже не згадувався. Цікавість викликає наказ командира 
лінійного корабля “Севастополь” капітана 1 рангу Владиславлева від 
26 січня 1917 року за № 52, цей документ автор (Ю .М .) наводить 
повністю: “Около трех лет назад о . Валентин прибыл на линейный 
корабль “Севастополь” в самое трудное время, когда молодой корабль* 
надо было готовить к бою, когда надо было наладить его и во внутренней 
жизни. И  вот с тех пор постоянно заботясь об украшении нашей судовой 
церкви, о. Валентин, в то ж е время находясь в близком духовном общении 
с командой, помогал ей советами и воспитывал ее в духе воина- 
христианина. Вместе с кораблем о. Валентин ходил к неприятельским 
берегам, вместе с офицерами и командой делил радости и горести 
“Севастополя”. Ныне о. Валентин покидает службу на флоте и как с
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своей стороны, так и памятуя лестные отзывы моих предшественников, 
прошу его принять от корабля искреннюю благодарность за понесенные 
на пользу “С евастополя” труды и искренние пожелания так ж е  
производительно поработать на пользу родине и на суше” (ДАЧО, ф .149, 
оп.1, спр.95, арк.161). В 1917 рощ, очевидно, він був переведений до 5 -ї 
армії в Курляндський пересувний військовий шпиталь Червоного Хреста 
священнослужителем; при окупації німцями міста Двинська ієромонах 
Валентин потрапив у полон, в якому перебував з 18 лютого по 21 березня 
(н. ст.) 1918 року. Незабаром німецьким військовим командуванням (за  
домовленністю з Київським пересувним шпиталем Червоного Хреста № 4) 
він був відправлений до м. Києва. Потім о. Валентин виконував пастирські 
обов’язки в с. Леонівці Радомишльського повіту на Київщині, а 10 жовтня 
1918 року згідно з резолюцією київського митрополита за № 2944 його 
переведено до складу братії Ж аботинського монастиря. І в Ж аботинській 
обителі о. Валентин не уникнув конфліктів і непорозумінь, особливо з  
настоятелем  о . Іоаник ієм , якого він дорікав за  невиконання і 
недотримання церковних правил і порушень внутрішнього розпорядку 
монастиря. Подальш а доля ієромонаха Валентина невідома. (Д А Ч О , 
ф .149, оп .1, спр. 95 , арк.155-155 зв ., 1 6 2 ,1 6 3 ). Також див. док. № 7.

* “Севастополь” — лінійний корабель російського Валлійського військово- 
морського флоту, зарахований до складу ВМ С у листопаді 1914 року, 
водотоннажністю 23 тис. т ., екіпаж складався із 1126 осіб. В зв’язку з  
подіями 1921 року у Кронштадті цей лінкор з 31 березня 1921 року 
перейменовано — він отримав нову назву: “Паризька Комуна”.

441. У  зв’язку з розбіж ностями у написанні можна читати як Д авид  
“Журиковский”, так і “Жураковский”; про нього відомо лише, що він був 
послушником у монастирі.

442. Про нього див. прим. № 485.

443. М ожна думати, що йдеться про ієромонаха Іларіона — “біженця 
Варшавського” (ДАЧО, ф .Р -471, оп.1, спр.З, арк.16); інших  відомостей не 
виявлено.

444. Про архімандрита Афанасія інформація відсутня, очевидно, він появився 
у Ж аботинській обителі з іншого монастиря після 1918 року.

445. Дорофій (в миру Даміан Овсійович Кобець; у 1921 році йому виповнилося 
46 років) народився в селянській родині на Золотоніщині (П олтавської 
губернії), навчався в однокласній церковно-парафіяльній школі при 
с. Антипівці. 2 березня 1906 року був прийнятий до Ж аботинського 
монастиря, 6 березня 1910 року зарахований у дійсні послушники, а  
8 вересня 1919 року пострижений у ченці. 10 (23) вересня 1921 року 
згідно власного бажання переведений до Виноградського Успенського 
монастиря, де проходив паламарське послушания. За поданням благочинного
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монастирів о. Іоаникія єпископ Миколай 8 (21) грудня 1921 року висвятив 
монаха Дорофія у сан ієродиякона (урочисте посвячення відбулося 
12 (25) грудня т.р. піл час літургії на подвір’ї  Ж аботинського монастиря 
у м. Ч еркасах). Виконуючий справами настоятеля Виноградського 
монастиря ієромонах Макарій відзначав, що о . Дорофій “поведения 
хорошего, способен и заслуживает священного сана” (ДАЧО, ф .Р-471, оп.1, 
спр.9, арк.10-11 зв.). Подальших відомостей про нього поки не виявлено.

446. Відомостей про послушника Романа Сиротенка не виявлено; його ім’я 
з ’являєіься у середині 1918 року (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.162, арк.216).

447. Див. прим. № 433.

448. Ананія (в миру Олексій Андріянович Кузурман; у 1921 році йому було 
61 рік) походженням із козаків-хлібосіїв Полтавської губернії, українець, 
отримав домашню освіту. 16 вересня 1896 року прийнятий до Жаботинської 
обителі “на іспит”, 9 листопада 1898 року зарахований у дійсні послушники, 
а 27 травня 1901 року пострижений у ченці. 28 червня 1902 року висвячений 
у ієродиякона, 13 лютого 1905 року — у ієромонаха. З  1916 року 
затверджений на посаді ризничого, характеризувався, як людина 
“неподкупной честностию”. У  1923 році висвячений у сан ігумена. У  
1924 році виконував священицькі обов’язки в Онуфріївській релігійній 
громаді при с. Чубівці. Неодноразово був нагороджений: архіпастирським 
благословенням (3.V.1909 р.), набедренником (1914 р .), наперсним хрестом 
(1922р.) (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.89, арк.130 зв. -131; там само, ф .Р -83, 
оп.1, спр.1, арк.493-493 зв.; там само, ф .Р -471 , оп .1, спр.9, арк.46-47). 
Подальша його доля поки не відома.

449. Н а цей час в Жаботинському монастирі перебувало д воє ієромонахів з ім’ям 
Олександр. Очевидно, йдеться про о. Олександра (Максимова), проте, щоб 
уникнути будь-якої помилки, автор подає біографічні відомості про обох 
вищезгаданих ієромонахів.
Олександр (в миру Афанасій Василійович М аксимов; у 1922 році йому 
виповнилося 48 років) народився у с. Глинськ Олексацдрівського повіту 
Херсонської губернії в селянській родині, росіянин. Його батьки на той час 
мали у власності 4 ,5  десятин землі. 2 лютого 1901 року був прийнятий в 
Ж аботинський монастир “на іспит” , 7 березня (травня?) 1907 року 
зарахований у дійсні послушники, а 16 грудня того ж  року пострижений 
у ченці. 25 березня 1908 року висвячений у ієродиякона, а 2 березня 
1910 року — в ієромонаха. З  1914-го по 20 серпня 1916 року виконував 
священницькі обов’язки при 370-му пішому польовому шпиталі. 3 1 квітня 
1917 року отця Олександра призначено виконуючим справами скарбника 
на подвір’ї  монастиря у Черкасах, а 7 жовтня 1922 року його затверджено 
монастирським казначеем. У  жотвні 1924 року він лічиться священиком 
Медведівської релігійної громад и. Був нагороджений орденом Св. Анни Ш  -го 
(20.Х.1916 р.) і Н-го (27.ХІІ.1917 р.) ступенів, набедренником (18.Х11.1916 
р.) і “преподано” благословення Св. Синоду (тоді ж ), у січні 1923 року
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намісником Ж аботинської обителі ігуменом Митрофаном було зроблене 
подання до єпископа Миколая про нагород ження ієромонаха Олександра 
наперсним хрестом (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.89, арк.139 зв. -140; там 
само, ф .Р -83, оп.1, спр.1, арк. 577-578; там само, ф .Р -471, on. 1, спр.2, 
арк. 124-124зв., спр.9, арк.125-125 зв.). Інших відомостей поки не виявлено. 
Олександр (в миру Антоній Дмитрович Березовський; у 1921 році йому 
виповнилося 44 роки) народився у с. Глибочок Уманського повіту у бідній 
родині псаломщика, українець. Навчався у Тальнівському двокласному 
училищі. 4 вересня 1896 року був прийнятий до Медведівського монастиря 
“на іспит”, 14 грудня 1906 року зарахований у дійсні послушники, 8 травня 
1910 року пострижений у ченці. 31 жовтня 1910 року у Києві єпископом 
Павлом висвячений у ієродиякона, а у червні 1911 року єпископом  
Н азарієм -  в ієром онаха. 5 червня 1919 року був переведений у 
Ж аботинський монастир до канцелярії з  призначенням послуш ания 
“записника молитвенной кружки в церкви”. 8 травня 1922 року знову 
переведений до М едведівської обителі в канцелярію благочинного 
монастирів о. Терентія. Усі характеристики на о. Олександра дуже добрі. 
На жовтень 1924 року він лічиться у М едведівській релігійній громаді з 
виконанням священицьких обов’язків у Мотронинській релігійній громаді. 
Н агороджувався набедренником (28 .IV .I9I6  р .), наперсним хрестом  
(1 .IV. 1920 р .), у вересні 1922 року ігумен Терентій звертався до  
митрополита М ихаїла про нагородження о. Олександра палицею (ДАЧО, 
ф .Р -83, оп.1, спр.1, арк.567-567 зв.; там само, ф .Р -471, оп.1, спр.2, арк. 
122,122 зв .). Його доля поки невідома.

450. Никифор Зубалій народився у с. Плескачівці Черкаського повіту (тепер 
Черкаський район Черкаської області) в селянській родині. 17 вересня 
1893 року прийнятий у Ж аботинський монастир; послушания виконував 
“безропотно с должным монастырским смирением” (ДАЧО, ф .149, on. 1, 
спр. 37, арк.22, спр.89, арк.97 зв. -98 ). Доля його поки невідома.

451. Тихон (в миру Трохим Чабаненко; у 1909 році йому виповнилося 43 роки) 
народився у хуторі П ризов (П ризовий) П авлоградського повіту 
Катеринославської губернії у селянській родині. 10 травня 1889 року 
прийнятий до Ж аботинської обителі “на іспит”, 10 серпня 1897 року 
зарахований у дійсні послушники, а 9 травня 1902 року пострижений у ченці. 
5 лютого 1905 року рукопокладений в ієродиякона, а 5 листопада 1906 
року — в ієромонаха. У  жовтні 1922 року за власним бажанням виїхав 
на батьківщину до Катеринославщини (ДАЧО, ф .149, оп .1, спр.37, арк. 
19, спр.89, арк.131 зв. -132; там само, ф .Р -471 , оп .1, спр.2, арк .84). 
Подальша його доля поки невідома.

452. Про послушника Іллю Кобзаря відомості відсутні.

453. Про послушника Прохора Вихриста відомості відсутні.

454. Про послушника Григорія Ш аповала відомості відсутні.
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455. Про ченця М елитона відомості відсутні.

456. Про ченця Ієронима відомості відсутні.

457. Євфимій (в миру Євстафій Бондаренко; у 1922 році йому було 48 років) 
народився у с . Ш ляхова Гайсинського повіту П одільської губернії в 
селянській родині, отримав домашню освіїу. У 1903 році посдупив у скит 
Ф еофанію , з 1905 року на послушанні у Суздальському монастирі 
(Володимирська єпархія) і там ж е 24 березня 1907 року прийняв чернечий 
постриг; того ж  року переведений до М отронинської обителі, а 20 серпня 
1911 року — до Ж аботинської. 22 квітня 1912 року висвячений в 
ієродиякона, а 19 січня 1921 (за іншими відомостями раніше) року — в 
ієромонаха. 3 1922 року о. Євфимій призначений завідуючим подвор’ям у 
м. Черкасах. 7 (20) вересня 1922 року нагороджений набедренником (ДАЧО, 
ф .Р -4 7 1 , оп .1, спр.2, арк.79, 80 зв .-8 1 , 8 3 ). Подальш а його доля поки 
невідома.

458. У 1919 році у с. Думанцях помер парафіяльний священик, і у грудні того ж  
року Жаботинський монастир відправив до села ієромонаха Геронтія для 
виконання пастирських обов’язків. Очевидно, одночасно обитель тоді ж  
надала допомогу сім’ї  померлого — удові і чотирьом малим сиротам, які 
потерпали від голоду (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.95, арк.145).

459. Амфілохій (в миру Пелипас Андрій Андрійович; 1882 — ?) народився у 
с. Зам’ятниці Чигиринського повіту в родині селянина-хлібороба, українець, 
отримав домашню освіту. 14 жовтня 1899 року був прийнятий у 
Жаботинську обитель, 4 березня 1909 року зарахований у дійсні послушники 
і в цьому ж  році пострижений у ченці. 20 серпня 1919 року єпископом  
Уманським Димитрієм у Києві о. Амфілохій був висвячений в ієродиякона. 
3 1916 року брав участь у 1-й світовій війні рядовим Чугуївського полку. У  
1924 році рахувався у складі М едведівської релігійної громади (ДАЧО, 
ф .149, оп.1, спр.89, арк. 146 зв. -147; там само; ф .Р -83 , оп.1, спр.1, арк. 
556-557).

460. Про послушника Ацдрія Чабаненка відомостей поки не виявлено.

461. Про послушника Скородіда відомостей поки не виявлено.

462. Про послушника М ефодія Вариводу відомостей поки не виявлено.

463. Прокопій Тимофійович Черномаз, в чернецтві Порфирій, народився у 
1876 році в с. Тимошівці Чигиринського повіту у родині селянина- 
землероба, українець, отримав домашню освіту. 1 травня 1910 року був 
прийнятий в Ж аботинський монастир, де 15 листопада 1920 року 
пострижений у ченці. Характеризувався як людина “якостей добрих” , 
здібна. Виконував обов’язки помічника економа. 18 квітня (1 травня) 
1922  року єпископом  М иколаєм  висвячений в ієродиякона в
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Мотронинській обителі. У 1924 році був членом Онуфріївської релігійної 
громади при с. Чубівці (ДА Ч О , ф .Р -8 3 , оп .1, сир. І , арк.581-582; там  
само, ф .Р -471 , оп .1 , спр.2, а р к .4 2 ,42 зв ., 46-46  зв .). Згадується після 
1934 року як паламар у с . Залевках, подальша доля поки невідома.

464. Про отця Галакгіона див. прим. № 431.

465. Приходько Самуїл Устимович, в чернецтві Софроній, народився в 
с. Ш пендівка Винцентівської волості на Білоцерковщині 23 серпня 
1879 року. Проживав в Жаботинському монастирі з 6-річного віку “при луже 
добрій поведінці”, виконував кліросне послушания. За указом єпископа 
Черкаського М иколая за № 518 від 15 вересня 1922 року намісник 
монастиря ігумен М итрофан здійснив постриг послушника Самуїла “в 
мантію” (ДАЧО, ф .Р -471, оп.1, спр.2, арк .57,7 5 ,7 6 ,7 7 ,8 5 ,1 0 8 ).

466. Про послушника Олександра Павленка відомостей поки не виявлено.

467. Про послушника Романа Зеленька відомостей поки не виявлено.

468. Про послушника Ацдріяна Омельченка відомостей поки не виявлено.

469. Іраклій (в миру Іоаникій Хижняк; у 1922 році йому виповнилося 48 років) 
народився у с. Вергуни Черкаського повіту в родині державних селян, 
навчався у церковно-парафіяльній школі (за іншими відомостями отримав 
домашню освіту). Очевидно, у 1896 році був прийнятий до Жаботинського 
монастиря “на іспит”*, 13 жовтня 1919 року пострижений у ченці, 24 січня 
1921 року висвячений в ієродиякона, а у квітні 1922року—в ієромонаха (Д  АЧО, 
ф.149, оп.1, спр.37, арк. 18; там само, ф .Р-471, оп.1, спр.2, арк.42-42 зв.).

* в одному з документів вступ до обителі датуєіься лютим місяцем 1909 року, 
вірогідно, що це дата зарахування його у дійсні послушники.

470. Про ченця Палладія відомостей поки не виявлено.

471. Про послушника Миколу Николенко відомостей поки не виявлено.

472. Онуфрій, очевидно, це Симеон Павлович Ф едоренко (у 1921 році йому 
виповнилося 42 роки). Народився у с. Богачівка Звенигородського повпу 
в селянській родині, отримав домашню освіту. З  липня 1904 року був 
прийнятий в Ж аботинський монастир “на іспит”, 4 березня 1909 року 
зарахований у дійсні послушники, а 1910 року пострижений у ченці. У  
1911 році висвячений в ієродиякона, а 1916 року — в ієромонаха. З  
листопада 1918 року по жовтень 1921-го виконував священицькі обов’язки 
в Корсунському Онуфріївському жіночому монастирі. У  жовтні 1921 
року був представлений до нагородження набедренником (ДАЧО, ф .149, 
оп .1, спр. 89 , арк. 146 зв. -147; там само, ф .Р -471 , оп .1 , спр.2, 
арк. 82, спр.9, арк.46 зв. -4 7 , 4 6 ).

383



473. Про ченця Іларіона (в миру І. Вакуленка) відомостей поки не виявлено.

474. Очевидно, вдеться про Харитона Даниловича Димчака (Демченка?), якому 
у 1921 році було 42 роки; з селян Херсонської губернії, навчався в 
однокласному народному земському училищі. 1 травня 1917 року був 
прийнятий в Жаботинський монастир, 8 серпня 1921 року пострижений у 
ченці з ім’ям Харалампій; виконував кліросне послушания. 2 листопада 
1921 року єпископом Миколаєм висвячений у сан ієродиякона (ДАЧО, ф .Р- 
471, оп.1, спр.9, арк.43,43 зв., 45- 45 зв.).

475. Храмове свято на день Св. Онуфрія на терені Ж аботинської обителі 
відбувалося щороку 12 (25) червня. Сюди і у радянські часи “зходяться 
звідусіль дуж е багацько людей не тільки Черкаської округи, а навіть 
Полтавщини і Херсонщини”. За повідомленням Черкаського О ВК у 
1926 році до Ж аботинського монастиря на “урочисте храмове свято” 
передбачається прибуття духовенства і мирян “з околичних районів” 
(ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.71, арк.265,266-267).

476. Про нього див. прим. № 457.

477. Миколай (в миру Михайло Шустов; 1850 — ?) із міщан м. Києва; народився 
у Моршанському повіті Тамбовської губернії. 25 (26) травня 1893, року 
прийнятий в Ж аботинський монастир “на іспит” , 24 червня 1896 року 
зарахований у дійсні послушники, а 9 травня 1897 року пострижений у ченці. 
Виконував різні послушания, напр., вартівника, кучера. У  липні 1922 року 
звернувся з проханням про постриг у схиму, і у листопаді того ж  року 
намісником Митрофаном пострижений під ім’ям Н еофіт (ДАЧО, ф .149, 
оп.1, спр.37, арк.19, спр.89, арк.140 зв. -141; там само, ф .Р-471, оп.1, спр.2, 
арк.59,60 ,123).

478. Див. док. № 11, № 21 і прим. № 497.

479. Про ієродиякона Іринарха відомостей поки не виявлено.

480. Про послушника Домникія Іванова відомостей поки не виявлено.

481. Ісидор Таценко — може бути, що мова йде про ченця Якова (Іакова), 
1888 року народження, уродженця с. Ш абельники Чигиринського повіту. 
За свідченням самого Таценка, в послушанні він з 1909 року (документи 
Ж аботинського монастиря фіксують послушника Ісидора з 1918 року), 
можна думати, що він прийняв чернецтво в Ж аботинській обителі після 
1918 року. Відомо також, що він перебував у Києво-Печерській лаврі, а 
у 1933 році із Києва висланий і, очевидно, проживав під наглядом НКВС у 
м. Дмитрові. У 1936 рощ переїхав до Черкас, де мешкав по вул. Ворошилова, 
16 .26  (28) грудня 1937 року за обвинуваченням в антирадянській агітації і 
пропаганді (ст .54-10 КК УРСР) був заарештований з перебуванням під 
вартою у Черкаській тюрмі. 29 грудня 1937 року рішенням Трійки при
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Київському облуправлінні Н КВС У РСР Яків Ананійович Таценко 
засуджений до розстрілу з конфіскацією особисто належного йому майна. 
14 січня 1938 року вирок було виконано. 27 квітня 1989 року 
прокуратурою Черкаської області Я . Таценко був реабілітований із-за  
відсутності складу злочину (ДАЧО , ф .Р -5625 , оп.1, спр.8641, а р к .1 ,5 , 
5 зв ., 6 ,7 ,1 9 ,2 0 ,2 2 ,2 3 , 2 5 ,2 6  й ін .). 28 жовтня 1997 року Св. Синод 
Української православної церкви (У П Ц ) канонізував Я . Таценка з  
причислениям його до лика місцешанованих святих-новомучеників 
Черкащини (газ. “Голос православ’я” — 1998р., травень — № 5 ).

482. Досифей (в миру Старое Димитрій Павлович; 25. X. 1877 — 21. УП. 1964). 
Народився в с . Вергунах Черкаського повіту (тепер Черкаський р-н  
Черкаської області) в родині селянина. Навчався у Вергунівській 
однокласній церковно-парафіяльній школі. У  листопад і 1895 року він був 
прийнятий до Жаботинського монастиря “на іспит”, 25 березня 1905 року 
пострижений у ченці, 18 вересня 1905 року висвячений у ієродиякона, а
21 листопада 1906 року — в ієромонаха. Постановою  Св. Синоду від
22 лютого 1910 року за № 2708 затверджений настоятелем Медведівського 
Миколаївського монастиря. 17 травня 1915 року о. Досифей возведений у 
сан ііумена. 14 квітня 1919 року за особистим проханням він був звільнений 
з посади медведівського настоятеля з переведенням до складу братії 
М ошногірського Вознесенського монастиря, де вже 5 серпня т.р . 
затверджується на посаду скарбника (також виконував послушания і 
“письмоводителя”). 23 березня (5  квітня) 1920 року указом Київської 
єпархіальної ради затверджується і виконуючим обов’язки пастиря в 
с. Будищі. 14 /27  березня 1922 року його звільняють від обов’язків 
монастирського скарбника, проте, незабаром о. Досифей вже згадується 
як виконуючий справами настоятеля, а потім і настоятель Мошногірської 
обителі. 3 /1 6  вересня 1922 року він висвячений київським митрополитом 
Михаїлом у сан архімандрита. В його особистих формулярах зазначається, 
що він “отличный к послушанию и очень способен, усердный труженник 
для пользы св. Церкви Христовой”; неодноразово нагороджений: 
набедренником (1 .IV .1911 р .), архипастирсышм благословінням “за  
усердное служение” (10.VH.1916 р.), благословінням Св. Синоду з грамотою 
(2.IV .1917 р .), наперсним хрестом (15.IV .I921 р .), а також “преподано 
благословение св. Патриарха Тихона” (травень, 1922 р.). При утворенні на 
терені М ош ногірської обителі сільськогосподарської трудової артілі 
о. Досифей згадується як неофіційний керівник місцевої релігійної громади 
(ДАЧО, ф .149, оп .1, спр.89, арк.132 зв. -133; там само, ф .Р -471 , о п .І, 
спр.2, арк .6-7, 25 -26  зв ., 27 , 53 , 7 8 ,1 1 9 ; див. док. № 22).

З другої пол. 1920-х рр. (вірогідно, коли покинув терен М ош енської 
обителі) і по 1934 рік був священиком у сс. Залевки, Голов’ятино, Квітки, 
Леськи, також є відомості, що він підробляв “сторожем” дитячого садку 
при Київській облбудконторі у м. Ч еркасах (адреса прописки: 
вул. Жовтнева, 141). За обвинуваченням у антирадянській агітації за ст.54- 
10 КК УСРР о. Д осиф ей був 11 вересня 1937 року заарештований з  
перебуванням в Черкаській в’язниці. Рішенням Трійки при Київському
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облуправлінні НКВС від 29 вересня 1937 року Д .П . Старов був засуджений 
до виправно-трудового табору строком на 10 років. Після відбуття 
покарання, він повернувся до свого села Веріунів, це сталося 11 вересня 
1947 року. Проте невдовзі, в тому ж  році переїхав до Ж аботинської 
обителі, а через декілька років оселився в Лебединській обителі, де служив 
священиком і, за свідченням насельниць, прийняв схиму з іменем Аввакум. 
У 1950 році органи М ГБ зацікавилися знову Д . Сгаровим, але ж , зважаючи 
на його вік і відсутність в його діях “організації ворожої діяльності”, справу 
закрили. За тяжкою хворобою схиархімандрит Аввакум переїхав до  
м. Черкаси, де з 10 травня 1962 року був прописаний в будинку ієродиякона 
Різдво-Богородичної церкви о. Гервасія* по вул. Патриса Лумумби. Помер 
у 1964 році і похований у м. Черкасах на колишньому цвинтарі Різдво- 
Богородичної церкви. Висновком прокуратури Черкаської області від 20  
листопада 1989 року криминальна справа стосовно громадянина Д .П . 
Старова підпадає під дію ст .І-ї Указу П резидії Верховної Ради СРСР від 
16.01.1989 р. “Про додаткові заходи по встановленню справедливості у 
відношенні жертв репресій, які мали місце в період 30 -40-х  та на початку 
50-х років” і має бути скасованою (ДАЧО, ф .Р -5625, оп.1, спр.576, арк.4,4 
зв ., 12, 13, 34 , 36, 37, 55, 56 й ін.; Емілія Ладижинська. Останній 
старець// газ. “Голос Православ’я” — серпень, 1999 — № 8).

* о. Гервасій (в миру Яковченко Герасим Сергійович; 1.1.1905 — 7. IX .1976).

483. Див. прим. № 541 і док. № 22.

484. Про монаха Серафима відомостей не виявлено; очевидно, що згаданий вище 
ієромонах Серафим зовсім інша людина (див. прим. № 429).

485. Кипріян (в миру Кирил Василійович Олійник; 18.1.1884 — 22.Х . 1937), 
народився в с. ТУрія Златопільської волості Чигиринського повіту в родині 
селянина-землероба. Отримав домашню освіту. В березні (травні?) 
1910 року прийнятий до Ж аботинського монастиря послушником, а 
25 серпня 1919 року пострижений у ченці. 14 вересня 1919 року висвячений 
в ієродиякона, а 24 січня 1921 року єпископом Назарієм — в ієромонаха. З  
20 травня 1918 року виконував обов’язки виконуючого справами економа 
Ж аботинської обителі, а 19 січня 1921 року затверджений на цій посадо. 
Характеризувався як здібний у послуш анні, якостей дуж е хорош их. У  
1922 році єпископом Черкаським Миколаєм нагороджений набедренником. 
У 1924 році рахувався ієромонахом Онуфріївської релігійної громади при 
с. Чубівці (ДАЧО, ф .Р -83, оп.1, спр.1, арк.487-488; там само, ф .Р -471, 
оп.1, спр.2, арк.79, 80 зв .). 5 червня 1937 року ієромонах Кипріян був 
заарештований у с. Залевки Смілянського району, де проживав з 1934 
року, ув’язнений в Черкаській тюрмі. Н а підставі ст .54 -10 ,5 4 -11КК УРСР 
звинувачувався як організатор контрреволюційної групи куркульського та 
антирадянського елементу. Рішенням Трійки при Київському облуправлінні 
НКВС УРСР від 4 жовтня 1937 року його засуджено до розстрілу. Вирок 
виконано 22 жовтня 1937 року. Постановою президії Черкаського обласного
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суду від 17 вересня 1959 року рішення Трійки УНКВС по Київській області * 
від 4.Х .1937 р. скасовано, а справу стосовно громадянина К .В. Олійника 
закрито за відсутності складу злочину (ДАЧО, ф .Р -5625, оп.1, спр.2732, 
арк.4б, 46 зв ., 6 5 ,2 3 3 ,2 3 6 ,2 3 7 ,2 3 8 ,2 4 9 ,2 5 0 ,4 4 6 ,4 4 7  й ін .). 28 жовтня 
1997 року Св. Синод У П Ц  канонізував ієромонаха Кипріяна (К .В . Олій
ника) з причислениям його до лика місцешанованих святих-новомучеників 
Черкащини (газ. “Голос православ’я” —1998, травень — № 5).

486. Про ієродиякона Фадея відомостей поки не виявлено.

487. Геннаоій (в миру Григорій Боряк; у 1921 році йому було 80 років), народився 
в селянській родині на Полтавщині, малописьменний, удівець. ЗО травня 
1910 року прийнятий до Ж аботинської обителі “на іспит”, 23 липня 
1912 року зарахований у дійсні послушники, а в червні 1916 року 
пострижений у ченці. Виконував обов’язки монастирського келаря. Н а цей 
час до послушания був “неспособен по старческой немочи”, а у липні 
1922 року подав прохання про постриг у схиму. За характеристикою він був 
“старец жизни строго подвижнеческой, весьма трудолюбив, послушный и 
смиренный” (ДАЧО, ф .Р -471, оп.1, спр.2, арк.67,6 8 ,6 8  зв.).

488. Вірогідно, вдеться про Харитона Данченка (див. прим. № 474).

489. Про послушника М иірофана Гуреля відомостей поки не виявлено.

490. Про послушника Архипа Свяпенка відомостей поки не виявлено.

491. Очевидно, вдеться про ченця Гавінія (в миру Гаврило Селянка; у 1922 рощ 
йому виповнилося 78 років). Народився на Київщині в селянській родині, 
малописьменний, удівець. 27 жовтня 1907 року прийнятий в Жаботинський 
монастир “на іспит” , 12 листопада 1910 року зарахований у дійсні 
послушники, а 21 листопада 1911 року був пострижений у ченці. У 1922 році 
рахується без послушания “по болезни старческой” (ДАЧО, ф .Р -471, оп.1,

. спр.2, арк.60).

492. Про священика Радзієвського (Радієвського) відомостей поки не виявлено.

493. У квітні 1922 року архімавдрит Іоаникій доповідав єпископу Черкаському 
М иколаю, що монастирська братія дала згоду на відведення кімнати з  
передньою на подвір’ї  в Черкасах під єпархіальну канцелярію на умовах, 
за якими замість платні монастирю за таке приміщення обитель і подвір’я 
повинні бути звільнені від зборів на утримання єпархіальних установ з  
1 січня 1922 року і до закінчення такого терміну використання ц ієї 
монастирської площі (ДА Ч О , ф .Р -471 , оп.1, спр.12, арк.98).

494. Феогност (в миру Феодор Пилипович Вітер (Віттер); 1855 — ?), українець, 
народився в с. Стара О сота Чигиринського повіту в родині селянина- 
землероба. 18 квітня 1898 року прийнятий в Ж аботинський монастир і,
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очевидно, тоді ж  зарахований у дійсні послушники, ЗО травня 1904 року 
пострижений у ченці, 13 лютого 1905 року висвячений у ієродиякона, а 
18 квітня 1922 року єпископом М иколаєм — в ієромонаха. У 1924 році 
Ф еогност лічиться ієромонахом О нуфріївської релігійної громади при 
с. Чубівці (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.89, арк.137 зв. -138; там само, ф. Р -83, 
оп.1, спр.1, арк.579-580; там само, ф .Р -471 , оп.1, спр.2, арк.42-42 зв .). 
Подальша його доля поки невідома.

495. Про нього див. прим. № 472.

496. Філарет (в миру... Кульбачний; у 1921 році йому виповнилося 67 років), 
отримав домашню освпу. У 1905 році прийшлий в Жаботинський монастир, 
у 1910 році пострижений у ченці, у 1911 році висвячений в ієродиякона, а у 
1912 році — в ієромонаха. У 1913 році його призначили завідувачем подвір’я 
монастиря в Ч еркасах (у лютому 1922 року за особистим бажанням 
звільнений з ц ієї посади). У  1915 році о . Ф іларета нагороджено 
набедренником, а у 1922 році -^наперсним хрестом. В серпні 1922 року він 
отримав дозвіл на “відпустку” у с . П екарі Канівського повіту “в виду 
тяжелого положения и продовольственного недостатка в монастыре” 
(ДАЧО, ф .Р-471, оп.1, спр.2, арк.53, спр.9, арк.46,46 зв .-47 ,77). П одры ла 
його доля поки невідома.

497. Ч еркаські міщ ани С теф ан Андрійович Ром одан і Іван Якович  
Кривокобильський — перший 22 грудня 1898 року, а другий 18 січня 
1901 року — оформили купівлю в Черкаській міській управі двох ділянок 
міської “пустопорожньої” землі, відповідно, у 513 і 620 кв. саж ., що були 
розташовані у другій поліційній частині Черкас, в 3 кварталі по вул. Буль
варній (потім вул. Ж овтневої Революції, тепер вул. Благовісна). Але, “не 
им ея осо б о й  нуж ды  в озн ачен н ы х у ч а ст к а х ” , С . Р ом одан  і 
I. Кривокобильський мали намір пожертвувати цю землю Жаботинському 
монастирю при умові вланпування там подвор’я і часовні на честь Св. Ікони 
Казанської Божої Матері. Також обидва міщанина запропонували особисті 
кошти на їх  побудову, і на таку пропозицію монастир дав згоду. 9 квітня 
1901 року С. Ромодан і І. Кривокобильський за існуючою практикою, 
звернулись до Св. Синоду про надання офіційного дозволу Жаботинській 
обителі прийняти цей дарунок, запевняю чи, що “постройки по 
впоследовании разрешения будут выстроены без замедления на наши 
личные средства”. Відповідний указ Св. Синоду на це від 3 травня 
1901 року за № 2956 разом із зверненням благодійників були відправлені 
по інстанціях — в Київську духовну консисторію, благочинному монастирів 
поза м. Києвом архімандриту М одесту, настоятелю Ж аботинського 
монастиря ігумену Євгенію з таким запитом (і запитанням): “нужны ли для 
монастыря подворье и часовня в г. Черкассах и в состояний ли будет 
монастырь надлежащим образом заведывать оным”, а також “истребовать 
от просителей удостоверение Киевского Окружного Суда и старшего 
нотариуса о том, что на завещанном имуществе нет никаких споров, исков 
и запрещений” (“удостоверения” і “справки” були одержані в сергагі-вересні
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1901 року). У  своїй відповіді про доцільність утворення подвор’я і часовій, 
що була відправлена до консисторії, ііумен Євгеній писав, “что подворье и 
при оном часовня в городе Черкассах, если только таковые будут выстроены 
жертвователями земельного участка на свой кошт, для монастыря будут 
полезны во многом, так как очень часто приходится посылать в Черкассы  
за покупкою и по другом монастырским делам монашествующих из старшей 
братии, причем кроме платы за постоялые дворы, приходится переносить 
много неудобств и неприятностей обыкновенно присущих заведениям, 
содержимым евреями, а д ля монашествующих неприятности [часто] бывают 
причиною потери душевного покоя на продолжительное время. Кроме сего 
часовня и подворье могут служить связующим звеном между монастырем и 
православными жителями города Черкасс, сочувственно расположенных 
к монастырю. Заведовать часовнею и подворьем в Черкассах монастырь 
[будет] надлежащим образом, так как комплект братии в монастыре 
достаточен и есть лица вполне благонадежные и со способностями, что ж е 
касается материальных затрат на поддержку построек, то на первое время 
при новых постройках не потребуется, а впоследствии расходы эти будут 
пополняться доходами от часовни и подворья. При этом считаю долгом 
объяснить, что по моему мнению следовало бы предложить дарителям 
прежде возведения построек, передать монастырю землю на праве 
собственности со вводом во владение; составление плана часовни и 
производство работ по постройке оной и под ворья должны быть поставлены 
под наблюдение монастырского доверенного лица по назначению духовной 
консистории”. Очевидно, аргумента жаботинського настоятеля були 
переконливими, тому що вже 14 березня 1902 року Св. Синод указом за  
№ 2003 київському і галицькому митрополиту Ф еогносту дозволив 
“устроить” в місті Черкасах подвор’я з часовнею із наміром просити у 
імператора “соизволения” на закріплення за обителлю згаданих ділянок. 
22 березня того ж  року імператор М икола Олександрович “по докладу 
Обер-прокурора Св. Синода” дав свою згоду. Згідно вищ енаведених 
вимог і рішень подарована земля була закріплена за монастирем у його 
власність нотаріально. М айж е одночасно з цим, за розпорядженням  
консисторії від 12 червня 1902 року за  № 1 6 9 5 0 , єпархіальним  
архітектором Євгенієм Федоровичем Єрмаковим було представлено на 
затвердження проект і кошторис на будівництво подвор’я і часовні. 
М онастирським уповноваженим і наглядачем по спорудженню цих 
будівель був призначений ієромонах Аполінарій* (ДА Ч О , ф .149 , оп .1 , 
спр.93, а р к .9 ,20 зв ., спр.140, арк.8-8 зв ., 9 -9  зв ., 14-14 зв ., 1 5 -1 8 ,2 0 -  
22, 5 4 ,5 5 , 57, 58-59; там само, ф .684, оп .1, спр.5, стор. 3 6 -3 7 ).

Крім зазначеного з ’явився задум заснувати поруч з  подвор’ям й будинок 
для училища, в якому мають навчатися і утримуватися на монастирський 
кошт діти-сироти — до ЗО і більше хлопчиків, але наявної землі — 
1133 кв. саж. -  було недостатньо, тому о. Аполінарій звернувся до Черкась
кої міської думи про надання необхідної кількості “пустопорожньої” землі 
по Бульварній вулиці. За постановою Думи віц 6 березня 1903 року 
Жаботинський монастир отримує під збудування подвор’я в межах 
Бульварної вулиці, ліворуч монастирської садиби, ще 675 кв. саж . землі в
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дарунок, яка оцінюється у 4500 рублів, але з умовою обов’язкового 
побудування подвор’я і училища (“школи”) , в іншому разі ця земля 
повертається м ісіу. За таке рішення проголосували 27 депутатів, проти —
4. Також було прийняте рішення про збудування подвор’я і часовні не з 
дерева, як раніше передбачалось, а з  цегли (і каміння) і з  збільшенням 
першопочаткових розмірів будівель, що вже були позначені на плані. 
Аргументом для цього було те, що “так как в г. Черкассах православного 
христианского населення более двадцати тысяч, приходских ж е церквей 
сущ ествует только три, да и те, кроме соборной церкви, до того малых 
размеров, что не моїут вмещать и одной трети своих прихожан, то поэтому 
многие из бошлюбивых христиан желают, чтобы вместо деревянной часовни 
сделать кирпичную, при том, по возможности, в большем размере, дабы  
возможно было бы впоследствии обратить в престольный храм, где 
совершалась бы и Божественная Литургия”. Н а той час благодійниками 
вже було закуплено будівельних матеріалів — лісу, цегли, вапна більше, 
ніж на 1000 рублів. 1 жовтня 1903 року “при стечении множества 
Боголюбивых христиан состоялось освящение места и закладка часовни”. 
Н а жаль, тільки-но розпочате будівництво “из-за разного рода препятствий” 
незабаром припинилось. М іж черкаськими міщанами І. Кривокобильським 
і С. Ромоданом, з одного боку, і Жаботинським монастирем, з  іншого, 
сталися серйозні непорозуміння щодо подальшого співробпнищва. У 1904— 
1905 рр. обидві сторони висловили свої претензії в листах-зверненнях до 
київського митрополита Флавіана, обвинувачуючи одне одного, причому 
архімандрит Євгеній запропонував у серпні 1905 року “разрешить монастырю 
выработать новый проэкт и план, так как прежний дарителями нарушен и 
еще не утвержден епархиальным начальством, а равно предоставить 
монастырю право без участия дарителей выстроить дом, заключающий в 
себе в одной половине временную часовню, а в другой — жилые помещения 
для братии, на средства монастыря, какие моїут оказаться от сбережения 
монастырских сумм, и доброхотных дателей, а с  временем, по возможности, 
будет производиться постройкой и каменная часовня”. Причиною конфлікту 
ще було непорозуміння з монастирським уповноваженим о. Аполінарієм, 
який поставився до виконання своїх обов’язків не з ліпшого боку — 
сфальсифікував від імені настоятеля звернення до мешканців міста про збір 
пожертв на побудову подвор’я і часовні, а зібравши ці гроші — їх  не повернув 
до монастиря. Такі пожертви викликали непорозуміння з рафінадним 
заводом, а також і конфлікт з парафіяльною Різдво-Богородичною церквою, 
священик якої обвинуватив обитель за збір на користь подвор’я серед 
місцевих парафіян і “на заводи” (рафінарня була розташована на території 
Різдво-Богородичної парафії, на Кривалівці, і, звичайно, ї ї  робітники 
відвідували саме цей храм). Підозрілість поміж церквою і монастирським 
подвор’ям зберігалась і в подальшому. Ієромонах Аполінарій на підставі 
“неблаговидных действий” з посади монастирського уповноваженого був 
звільнений, а на його місце консисторія призначила ієромонаха Іоаникія. 
Н а вищезгаданому зверненні о. Євгенія до консисторії про новий план- 
проект побудови часовні митрополит Ф лавіан у своєму указі за № 3793  
від 19 серпня 1905 року написав “Разреш ается”. Н а початку 1906 року
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кам’яна одноповерхова домова церква-часовня на подвор’ї  почала 
будуватися і вже у квітні була в основному закінчена. Тут треба зазначити, ' 
що будівельні роботи у різний час виконували черкаські жителі — Дмитро 
Архипович Суденко та Іван Озеран з товаришами (на жаль, і поміж  
ними також не обійшлося без конфліктів), 26 серпня 1906 року помічник 
єпархіального архітектора С. Коливанов підписав акт, де було написано, 
“что при осмотре вновь выстроенной домовой церкви при под ворьи работы 
произведены во всем согласно проэкта и смете удовлетворительно и из 
материалов доброкачественных, а потому для освящения и исполнения 
духовных служб с технической стороны препятствий не встречается”. 
Новопобудована церква була освячена 5 листопада 1906 року на честь 
Св. Ікони К азанської Б ож ої М атері настоятелем Ж аботинського 
монастиря архімандритом Євгенієм згідно з резолюцією  єпископа 
Чигиринського Платона від 26 жовтня т.р. за № 1066.

Щ е у квітні 1906 року о. Євгеній звертався до Черкаської міської 
думи з ходатаюванням, за яким подвор’є  і часовня потребують відповідних 
“благолепию ” обителі і “в удовлетворении нужд монасты рского 
общежития” деяких будівель: готелю для богомольців, стайні, помешкань 
для братії, майстерень для шевців і кравців, а також не зайвим буде 
садок “для украшения обители” і необхідним цвинтар “на випадок смерті 
когось із братії”. А землі, що мається під подвор’ям — 1708 кв. саж . — 
на все це не вистачить, тому настоятель прохав міську думу “выделить в 
дар монастырю на это доброе дело землю, прилегающую к участку 
монастырскому, свободную от застроек жителями по улицам Зеленой и 
Надпольной, сколько таковой окажется”. Ц е звернення спочатку було 
розглянуте міською земельною комісією, а за її  рекомендацією на засіданні 
Думи 29 травня 1907 року прийнята наступна постанова: “предоставить 
в аренду... смежно с монастырской усадьбой участка земли в 2286 кв. саж. 
сроком на 12 лет за плату по 5 коп. за каждую квадратную сажень, при 
условии, чтобы при монастыре было открыто училище с мастерскими”. 
Але таке рішення міської влади монастирем визнане невигідним, тому 
настоятель і братія знову звернулись до Душ і з ходатаюванням “о прирезке 
этого участка монастырю в дар”на підставі того, що обитель “нуждается 
не в аренде, а в помощи от Христовой братии”. Н а засіданні Думи у 
грудні 1907 року така пропозиція визнана неможливою. Проте Дума мала 
намір знизити платню за оренду до 3 копійок за кв. саж . на термін у 
24 роки. Як пі дсумок постановою Черкаської міської думи від 22 квітня 
1908 року Ж аботинському монастирю передавалась в оренду ділянка 
міської землі в 4000 кв. саж . у 3-му кварталі суміжно з монастирською  
садибою терміном на 24 роки за платню по 3 коп. за кв. саж ., але з  
такою умовою, що монастир замість училища (“школи”) побудує 
помешкання “для призрения” не менш, ніж 35 душ бідних мешканців 
Черкас православної віри за вказівкою міської влади і з утриманням на 
свій кошт впродовж повного терміну існування (функціонування) подвор’я, 
а за його ліквідацією (припиненням діяльності) вся земля разом зо всіма 
будівлями повинна бути передана знову в розпорядження міста. А коли 
впродовж року після такої угоди не буде побудований і відкритий притулок

391



для бідних ( “богадільня”), то ця земля і земля, що була подарована за  
постановою Думи від 6 березня 1903 року, знову переходять у власність 
міста Черкаси без усякої компенсації. Також заборонялися поховання 
на виділеній ділянці, як такої, що перебувала в межах міста. Проте пізніше, 
за указом Київської духовної консисторії від 24 жовтая 1909 року за  
№ 31436 дозволялось поховання в подворській огорожі братією монастиря 
благодійників — черкаських міщан С.А. Ромодана і М .М . М айбороди, 
про що й було повідомлено Черкаського повітового ісправника. Але й і ця 
думська постанова стала монастиреві не до вподоби. Обитель знову 
зверталася з проханням скоротити кількість бідних до 20 душ, а збудування 
притулку дозволити почати у 1910 році. П ісля його побудови всі 
4000 кв. саж . орендної землі мають бути подаровані монастирю. Така 
пропозиція монастиря розглядалась на засіданні міської думи 20 січня 
1909 року, де прийнята була наступна постанова: “предоставить в 
пользование Св. Онуфриевскому монастырю участок городской земли в 
количестве 4000 кв. саж ., смежный с монастырской усадьбой, на 24 года 
для безплатного пользования, но с тем условием, чтобы монастырь 
призревал на свои средства по назначению городской Управы, начиная с 
1909 г., не менее 20 душ бедных безприютных жителей г. Черкасс 
православного вероисповедания, а с 1911 г. по 35 душ, в противном случае 
землю как представленную монастырю по постановлению Думы от 6 марта 
1903 г. — 675 кв. саж ., а также по постановлению от 22 апреля 1908 г. из 
ведения монастыря отобрать” (ДАЧО, ф .149, оп.1, спр.93, арк.8 зв. -11 , 
20 зв ., спр.134, арк.30-31, спр.140, арк.29-30 зв ., 31-31 зв ., 37-38 зв ., 
35-35 зв ., 39, 40-40  зв ., 41 -42 , 44 , 45 , 46 , 47 -48 , 49-49  зв ., 50 , 51, 52, 
63-63  зв ., 74-75 зв ., 80, спр.141, арк.1-3 зв .).У  вересні 1909 року 
Ж аботансышй монастир мав в Черкасах під подвор’ям більше, ніж  
2 десятини землі: дарунок від черкаських міщан — 1133 кв. саж ., від 
міста у власність — 675 кв. саж ., міської арецци — 1 дес.1600 кв. саж ., а 
також — майже всі будівлі, що обслуговували цю монастирську філію  
(там само, спр.140, арк.68,71, спр.155, арк.5-5 зв .). Очевидно, постанова 
міської думи від 20 січня 1909 року не набула чинности. Але в подальшому, 
подвор’є , як свідчать документи, мало тенденцію до розширення — був 
збудований готель (“странноприимный дом ”) , купувалася і бралася в 
оренду земля під городи, при цьому справно виплачувалися усі платежі й 
податки (там само, ф .8 , оп .1, спр.466, арк.5, оп .2, спр.305, арк.12 зв ., 
спр.548, арк.2; там само, ф .149, оп .1, спр.132, арк.81 зв ., 83 зв ., 92 зв.; 
там само, ф .Р -187, оп.1, спр.З, арк.23). Також варто відмітити і певну 
економічну та фінансову автономію подвор’я від монастиря (звичайно, в 
обумовлених межах ж орсткої підпорядкованості). Заробляючи на 
церковних службах, отримуючи благодійні пожертви й ін., ця філія, крім 
того, що мала утримувати себе, ще обов’язково відраховувала решту 
доходів до Ж аботанського монастиря. З  цього приводу, наприклад, 
цікавість має привернута нижченаведена таблиця № 1.
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Таблиця № 1.

ДОХОДИ І ВИДАТКИ П ОДВОР’Я  ЖАБОТИНСЬКОГО 
МОНАСТИРЯ Щ ОМ ІСЯЦЯ ЗА 1914 рік.

МІСЯЦЬ доходи ВИДАТКИ

січень 269 руб. 33 коп. 225 руб. 39 коп.
лютий 528 7 5 - “- 442 - “-  2 2 - “-
березень 580 4 6 - “- 438 - “-  2 1 - “-
квітень 388 - “-  7 7 - “- 53 - “-  3 5 - “-
травень 556 - “-  2 2 - “- 130 - “-  1 3 - “-
червень 509 - “-  5 4 - “- 1197 - “-  7 3 - “-
липень 236 - “-  1 3 - “- 235 - “-  6 4 - “-
серпень 741 - “-  2 5 - “- 741 - “-  2 5 - “-
вересень 414 - “-  5 3 - “- 414 - “-  5 3 - “-
жовтень 644 - “-  4 6 - “- 623 - “-  2 5 - “-
листопад 413 - “-  2 3 - “- 406 - “-  6 4 - “-
грудень 623 - “-  5 5 - “- 369 - “-  6 3 - “-

До цього треба додати, що у 1914 році загальні подворські церковно- 
економічні суми складали 5806 руб. 2 коп., видатки — 5277 руб. 98 коп., 
решта на 1.1.1915 рік становила 528 рублів 4 коп. (про це див. нижче).

Незважаючи на тяжкі часи після 1917 року, коли загальна соціально- 
економічна ситуація в держ аві (і м істі) давалася взнаки, ф ілія  
Жаботинського монастиря в Черкасах продовжувала, віропдно, не так як 
раніше, але ж  ще активно функціонувати, виконуючи в повному обсязі 
церковні служби, маючи також і позитивне економіко-фінансове сальдо, 
звичайно, з кожним тяжким роком все більше затухаюче. Аналізуючи 
прибутково-видаткові книш подвор’я за 1918 і 1919 роки можна бачити, 
що у цей час подвор’я закуповує вже не в такому об’ємі, але майже повний 
асортимент основних харчових продуктів і промислових товарів, акуратно і 
в обумовлені терміни розраховуючись готівкою з найманими робітниками і 
служницями із місцевих жителів за виконані ремонти (і за матеріали на 
них), городні роботи й іншу працю по обслуговуванню монастирських 
насельників, виплачуючи усі свої податки і орендну платню. Ось деякий 
(приблизний) перелік згаданих продуктів і товарів: цукор, сіль, борошно, 
мило, дрова, гречка, чай, мед, сірники, перець, лавровий лист, свіжа риба, 
оселедці, вино, олія, яйця, свічки, вершкове, конопляне й лампадне масло, 
гас, взуття і одяг д ля братії, різні канцелярські приналежності, сіно, бакалія, 
дріжжі, гірчиця й інше (аналіз інформації проводився за: ДАЧО, ф .149, 
оп.1, спр. 118, арк. 151-234 зв.: 1913-1915 рр., спр.120, арк.1- 43:1916 р., 
спр.121, арк.1-72 зв.: 1918-1919 рр., спр.162, арк.1-112:1918 р.). На цьому 
аналізі базується і нижченаведена таблиця щомісячних доходів і видатків 
подвор’я за 1918,1919 і 1920 рр., яка варта увага (див. нижче таблиця № 2 ),

393



Щ
О

М
ІС

Я
Ч

Н
І 

Д
О

Х
О

Д
И

 І
 В

И
Д

А
Т

К
И

 П
О

Д
В

О
Р

’Я
 Ж

А
Б

О
Т

И
Н

С
Ь

К
О

Г
О

 М
О

Н
А

С
Т

И
Р

Я
У

 Ч
Е

Р
К

А
С

А
Х

 З
А

 1
91

8,
19

19
 1

19
20

 р
ок

и
.

*К
s
p *

394

П
ід

ра
ху

н
к

и
 з

а 
19

20
 р

ік
 р

об
и

ли
ся

 з
а:

 Д
А

Ч
О

, 
ф

.1
49

, 
оп

.1
, 

сп
р.

12
2,

 а
рк

.3
7-

50
 з

в.
 А

н
ал

із
 п

ри
бу

тк
ов

о-
ви

да
тк

ов
и

х 
кн

иг
 

Ж
аб

от
ин

сь
ко

го
 м

он
ас

ти
ря

 з
 1

91
4 

по
 1

92
0 

рр
. д

оз
во

ля
є 

з 
пе

вн
ою

 м
ір

ою
 у

пе
вн

ен
ос

ті
 в

ва
ж

ат
и,

 щ
о 

щ
ор

іч
ні

 ц
ер

ко
вн

о-
ек

он
ом

іч
ні

 
су

м
и 

з 
п

од
во

р’
я 

м
. 

Ч
ер

к
ас

ах
 с

к
ла

да
ли

 п
ри

бл
и

зн
о 

(з
 н

ез
на

чн
им

 к
ол

и
ва

н
ня

м
) 

чв
ер

ть
 у

сі
х 

за
га

ль
н

и
х 

до
хо

ді
в 

м
он

ас
ти

ря
. 

Н
ап

ри
к

ла
д:

 1
91

4 
р.

 -
 2

4,
1%

, 
19

16
 р

. -
 2

4,
9%

, 
19

18
 р

 -
 2

6,
4%

; 
в 

та
к

и
х 

ж
е 

м
еж

ах
 і 

ан
ал

ог
іч

н
і 

пі
др

ах
ун

ки
 з

а 
ін

ш
і 

ро
ки

 (
та

м
 

са
м

о,
 д

и
в.

 с
пр

. №
№

11
9-

12
2,

13
2,

16
2)

.



а так ож  д ея к і в ідсотк ов і п ідрахунки подворських д о х о д ів  в 
загальномонастирському бюджеті (також див. нижче).

Після встановлення радянської влади у Черкасах подворські функції 
дуже скороталися, максимально був обмежений склад ченців і послушників, 
звичайно, падають і прибутки. Хоча при всьому цьому ще йдуть церковні 
служби, з квітня 1922 року на подвор’ї  офіційно функціонує єпископська 
канцелярія, а сам єпископ Черкаський Миколай в подворській церкві на 
честь Ікони Казанської Бож ої М атері постійно нагороджував, висвячував 
в сан послушників, ченців і священнослужителів, постригав в схиму; тут 
проводилися різні зібрання, збори і з ’їзди мирян і духовенства Черкаської 
єпархії. Проте об’єктивна загроза фінансово-економічної неможливості 
утримувати подвор’я Жаботинським монастирем стала реальною. 10 липня 
1922 року монастирська братія звернулась до єпископа Миколая з листом, 
в якому, зокрема, писала, що “относительно содержания Подворья мы, 
братия Онуфриевского монастыря, кроме отказа ничего не можем сказать 
ввиду того, что монастырь сейчас находится в самом скудном состоянии... 
... монастырю без Подворья едва ли хватит продовольствия до Рождества. 
Относительно ж е снабжения Подворья дровами и говорить нечего... у нас 
самих не хватает капитала д ля покупки дров, а доходы ведь незавидные, 
кроме дров и соль еще нужно покупать, а денег достать негде ” (ДАЧО , 
ф .Р-471, оп.1, спр.2, арк.65-65 зв., спр.12, арк.98). А вже у вересні 1922 ро
ку благочинний о. Терентій доповідав митрополиту Київському М ихаїлу, 
що “подворье Ж аботинского Онуфриевского монастыря в гор. Черкассах 
с 15 (28) сентября гражданскими властями от монастыря отобрано под 
детский приют, подворская церковь остается за Жаботинским монастырем. 
Братия подворская выселилась на частные квартиры и обслуживает 
церковь, в которой богослужение совершается пока неупустительно” (там 
само, спр.2, арк .122). Треба зазначити, що ще у 1921 році дитячим 
притулком був зайнятий на подвор’ї  “странноприимный дом” (див. док. 
№ 20). Ц ікаво, що саме у вересні 1922 року кандидат богослов’я 
протоєрей Георгій Ромоданов, якого раніше зіїнали з парафії у с. Леськах, 
звертаючись до митрополита М ихаїла, просив про призначення його 
священиком церкви на подвор’ї  Жаботинського монастиря; в цьому листі- 
зверненні він, зокрема, писав: “Церковь ж е хотя и числится принадлежащей 
монастырю, но должна быть приписана к Рождество-Богородичной церкви 
г. Черкасс. Иначе, я полагаю, она не может существовать не имея 
приходской общины. Образовывать ж е монастырю общину при ней, это 
значит отбивать прихожан Рождество-Богородичной церкви г. Черкасс и 
этим создать конфликт в приходе. Эта затея есть у некоторых живших в 
подворье, но она не только не полезна, а скорее вредна, особенно благодаря 
нравственному облику живших в подворье включительно до голосования за  
украинизацию, что прекрасно известно Преосвященнейшему Николаю. 
А так как народ соседних сел привык бывать в этой церкви, то неудобно 
прекратить в ней постоянное богослужение, что я мог бы без затруднения 
совершать, не связанный приходом, и вместе с тем иметь хотя какую- 
нибудь материальную поддержку, столь мне необходимую” (ДАЧО, ф .Р - 
471, оп.1, спр.7, арк .53-54). Н аведене потрібно пояснити тим, що за
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“українізацію” монастирської подворської церкви висловилися клирошани, 
а не ченці, і дійсно була спроба вцділитися в окрему парафію (там само, 
арк.52). Але ніяких змін не сталося і такий статус кво зберігався до лютого 
1923 року, коли єпископу Миколаю повідомили, що подворську церкву 
досі обслуговує ієромонах Філарет, а до ц ієї інформації додавалося, що 
“хоти никаких письменных распоряжений Отделом управления о закрытии 
церкви не последовало до сих пор, возможно с уверенностью сказать, что 
таковая будет закрыта, а все церковное имущество передано будет приходу 
Рождество-Богородичной церкви” (там само, арк.51-51 зв .). 16 лютого 
1923 року, як свідчать документа, за ініціативою Черкаського окрліквщкому 
подвор’я разом із церквою на честь Ікони Казанської Бож ої М атері були 
закриті остаточно, релігійне майно в основному передане благочинному 
(якому? — Ю .М .), а решта — залишена дитячому будинку (там само, ф .Р- 
375, оп.1, спр.74, арк.217, 218). Крім цього, престол й іконостас із 
подворського храму були передані до одного “із бокових вхідних корцдорів” 
Різдро-Богородичної церкви м. Черкас, яка з “літку 1923 року” перебувала 
в користуванні автокефальної релігійної громади (там само, ф .Р-442, оп.1, 
спр.55, арк .339,365). У  травні 1924 року одна із тихонівських релгромад 
м. Черкас (“славянисты”) претендувала на подворську церкву, але, 
очевидно, ця будівля так і залишилася у завідуванні відділу наросвіти (там 
само, ф .Р - 375, оп.1, спр.73, арк.114). Як відомо, на терені подвор’я у 
м. Черкасах, по вул. Жовтневої Революції, 200, був розташований дитячий 
притулок, потім тут, наприклад, у 1924 році згадуються 10-а трудова школа 
і дитячий будинок ім. Т. Ш евченка на 250 дітей, до речі, тоді проводилося 
і ремонтування колишнього монастирського комплекса крім церкви, яка 
перебувала в доброму стані (там само, ф .Р -127 , оп.1, спр.5, арк.259 зв .). 
У  1925-1926 рр. приймалися рішення про перевод, очевидно, цього 
дитбудинку в інші аналогічні заклади, наприклад, до м. Золотоноші, в 
будинок кол. Навроцького, а колишнє подвор’я Жаботанського монастиря 
відводили під дитячий будинок “трахомних” (там само, ф .Р -184, оп.1, 
спр.207, арк.31 зв., спр.208, арк.134). Вірогідно, що саме цей дитячий 
лікарняний заклад за рішенням президії Шевченківського ОВК від 23 лютого 
1929 року (протокол засідання № 5 /9 1 , §1762) мав бути переведений до  
Чигиринського району “на принципі трудової колонії” (там сам о, 
ф .Р -6 5 , оп .1 , спр.9, арк.22, 124, спр .343, арк.31 зв .). З  початку 
функціонування цього монастирського подвор’я у Ч еркасах, його 
завідувачами були ієромонахи Філарет, Єремія* **, Македонці***, Євфимій. 
Також див. док. № 1, № 7, № 11, № 20, № 21 , № 31.

* Аполінарій (в миру Григорій Леонтійович Іванець; у 1909 році йому 
виповнилося 45 років), із селян с. Воробіївки Сквирського повіту Київської 
губернії; навчався в церковно-парафіяльній школі. 12 червня 1896 року він 
прийнятий до Ж аботинської обителі послушником, 11 лютого 1897 року
пострижений у ченці, 25 квітня 1900 року висвячений в ієродиякона, а 
16 лютого 1902 року — в ієромонаха, до липня 1903 року був благочинним
монастиря. У зв’язку з под іями по збиранню пожертв на відкриття подвор’я 
в Черкасах о. Аполінарій був під судовим слідством із винесенням рішення
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“с запрещением священнодействия и низведением в простые монахи за  
нарушение монашеского обета послушания за открытое возмущение 
против своего настоятеля и в самоуправном отобрании ключей от  
монастырского привратника”. 10 березня 1904 року був переведений у  
Корсунсышй Онуфріївський монастир, потім, у 1906 році на три місяці 
у відпустці, у 1908 році тимчасово виконував при Городищенській 
Преображенській церкві священицькі обов’язки, а потім знову введений 
у склад братії Ж аботинської обителі. У  січні 1918 року ієромонах 
Аполінарій згадується як благочинний цього монастиря (ДАЧО , ф .149 , 
оп .1, спр.37, арк.22, спр.89, арк.135 зв. -136 , спр. 132, арк.86 зв. - 87, 
спр.162, а р к .1 1 6 ,176). Подальш а його доля поки невідома.

** Єремія (в миру Петро Шпилевий; у 1909 році йому виповнилося 58 років), 
із селян Київської іуберн ії, отримав домашню освіту, був одружений 
(дружина постриглася в черниці у Лебединській Миколаївській обителі). 
15 серпня 1893 році він прийнятий у Мошногорський монастир “на іспит”, 
10 вересня 1898 року зарахований в указні послушники, 29 квітня 1900 року 
пострижений у ченці, 25 лютого 1901 року висвячений в ієродиякона, а 
29 червня 1903 року—в ієромонаха. 19 серпня 1905 року за розпорядженням 
єпархіального керівництва (№ 22151) переведений в Ж аботинський 
монастир. У 1909 році згадується як перший завідувач подвор’я (там само, 
спр.89, арк.130 зв. -131). Подальша його доля поки невідома.

*** Македоній (в миру М ихаїл Кузьменко; у 1909 році йому було 34 роки), із 
міщан Полтавської іубернії. 5 січня 1902 року прийнятий до Ж аботинської 
обителі “на іспит”, 14 березня 1906 року зарахований у дійсні послушники, 
29 серпня 1906 року пострижений у ченці, 20 листопада 1906 року 
висвячений у ієродиякона, а 12 травня 1908 року — в ієромонаха. У
1909 році згадується як виконуючий справами благочинного монастиря, 
а у 1916 р. — як завідувач подвор’ям. У  1918 році згадується серед  
братії Жаботинського монастиря (там само, арк.134 зв. -135). Подальша 
його доля поки невідома.

498. Про Митрофана Ницунадив. прим. № 426 .

499. Про послушника Валеріана Кузьменка відомостей поки не виявлено.

500. Про послушника Д осифея Кириченка відомостей поки не виявлено.

501. Про єпископа Черкаського М иколая див. прим. №  528.

502. Про медведівського настоятеля Терентія див. док. №  37 і прим. №  561.

503. Фомін Ф едір Тимофійович (1894 — ?, після 1964 р .). Народився в 
с. Фролово Рязанської губернії у селянській родині (батьки померли у 
1919 році). У 1908 році закінчив церковно-парафіяльну школу і по квітень
1910 року працював робітником по ремонтуванню залізничих шляхів
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Рязансько-Уральської залізниці на ст.Ш евцово. З  1910 року по травень 
1915 року працював на мануфактурній фабриці Цинделя у М оскві, де  
одночасно закінчив фабричну вечірню школу і екстерном реальне училище. 
З 1915-го по 1918 рр. перебував у діючій армії: солдат-розвщник 130-го 
пішого Херсонського полку. Без роздумів і вагань став на бік більшовиків, 
член партії з серпня 1917 року. 3 1918 року працював у радянській військовій 
розвідці і займав керівні посади в особових відділах ВЧК у 1-й і 3 (Україн
ських), 10-й, 12-й і 14-й арміях, був головою Кримської ЧК (1921-1922 рр.). 
В подальшому призначався на відповідальні керівні посади в органах О ДП У — 
НКВС СРСР, а також і в прикордонні війська, напр., у Північно-Кавказький 
і Ленінградський військові округа у 1930-1935 рр. У 1926-1928 рр. слухач 
військової академії ім. М . Фрунзе. У 1922 році його нагороджено відзнакою 
“Почесний чекіст”, а у грудні 1927 року — орденом Червоного Прапора. У  
1935-у і 1940-у рр. репресований як “ворог народу”. 2-го травня 1955 року 
вирок Військової колегії Верховного суду СРСР був скасований і справу 
Ф.Фоміна за недоказовістю обвинувачення закрито. Був інвалідом П групи, 
персональний пенсіонер сою зного значення. Вірогідно, проживав у 
Ленінграді (Інформація надана Архівом Уряду Російської Федерації: лист 
від 17 березня 1999 року за №  П 41—8—45; Н а защите революции: из истории 
Всеукраинской Чрезвычайной комиссии 1917—1922 гг. Сборник документов 
и материалов. — К ., 1971.— С.51).

504. Очевидно, тут помилка: з 1911 року і до згаданого часу настоятельницею 
Мотронинського монастиря була ііуменія М елитина (про неї див. прим. 
№ 531).

505. Н а жаль, ніяких відомостей про згаданого єпископа Никодима поки не 
виявлено.

506. Очевидно, йдеться про утворення окружного повстанкома Холодного 
Яру, в склад якого входили, зокрема, Петренко, Деркач, брати Чучупаки. 
У  л и п н і-сер п н і 1921  року м іж  р адян ськ и м и  в ій ськ ови м и  і 
холодноярськими повстанцями відбувалися таємні переговори щодо 
припинення збройного протистояння і повної здачі військових формувань 
Холоднояр’я (ДАЧО, ф .Р -475 , оп .1, спр.11, арк. 143-143 зв.; там само, 
ф .Р -3235 , оп .1, спр.18, арк.95).

507. Груцдман Ельза Яківна (4 .V. 1891 — 30.ІІІ.1931. М осква), народилася в 
сім’ї  батрака-латиша з Курляндії, закінчила п’ятикласне училище. 3 1905 
року брала участь у революційній роботі на боці більшовиків, в партії з  
1906 року. Д о 1917 року неодноразово заарештовувалась і ув’язнювалася. 
Брала участь у жовтневих подіях 1917 року у Петрограді. У 1918 році вона 
вже комісар загонів Ч О Н  (“частини окремого призначення”) у 3-й  
Радянській Армії Східного фронту. Весною  1919 року Е. Грундман 
працювала другим секретарем райкому партії більшовиків у М оскві, а у 
червні місяці того ж  року ї ї  переводять на роботу до ВЧК. Н а посаді 
помічника начальника відділу М осковської Ч К вона брала участь у
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ліквідації контрреволюційних заколотів і антирадянських організацій. З  
лютого місяця 1920 року ї ї  переводять у розпорядження “особого” відділу 
ВЧК П івденно-Західного фронту, а у 1923 році -  до О ДП У  Північного 
Кавказу. За “героїзм і мужність” Е.Я. Грундман була нагороджена орденом 
Червоного Прапору, золотим годинником й особистою зброєю; вона перша 
жінка, що отримала відзнаку “Почесний чекіст”, а командування Південно- 
Західного фронту подарувало їй  бойового коня. У 1923 році, в зв’язку з  
5-тирічним ювілеєм органів Ч К -Д П У  України, Ельзу Грундман разом із 
керівним складом цієї організації відзначено особисто. З  1929 року вона 
працювала в М оскві у центральному апараті Д П У  (Інформація надана 
Федеральною службою безпеки Російської Федерації: лист від 4.V I.1998 р. 
за №  10/А —2348; також  див.: Н а зайдіте революции. И з истории 
Всеукраинской Чрезвычайной комиссии. 1917-1922 гг. — C .X V II, 157; 
Большая Советская Энциклопедия. Вид. 3 -є. — М ., 1972. -  Т .7. — С .402).

508. Воєнний, як й інші аспекти цієї спеціальної операції й досі не досліджені, а 
документи не виявлені (див. прим. № 511). Щ одо 2 -ї Московської бригади 
військ внутрішньої охорони (“ВОХР”) , то документи зафіксували ї ї  появу 
на Черкащині в травні 1920 року у складі 4 4 -ї радянської дивізії. Ц е 
військове з ’єднання брало участь в бойових діях проти польських військ на 
Київщині (базування бригади було в районі Черкаси—К анів). У  червні 
1920 року командир бригади Чернецов був тяжко порайений, його тоді 
нагороджено бойовим орденом (Гражданская война на Украине 1918— 
1920 it. -  К ., 1967. -  Т.З. -  С .8 8 ,132,222-223).

509. Очевидно, вдеться про с. Суботів, тепер Чигиринський район Черкаської 
області.

510. Про Жиліна-Дунайського відомостей поки не виявлено. М ожна вважати, 
що він очолив 2-у Московську бригаду у червні 1920 року після поранення 
попереднього командира (див. прим. № 508).

511. Проте існувало й інше викладення подій, що сталися в цей час в 
М отронинському монастирі. Н аводжу, для порівняння, деякі уривки із 
спогадів безпосереднього свідка і учасника т ієї боротьби за визволення 
України, зокрема Холоднояр’я. Він писав:
“2 бригада “внутрішньої служби”, яка лише позавчора прибула до  
Бобринської із М осковщ ини, і не маючи ніякого поняття в місцевих 
відносинах, не мали страху перед Холодним Яром, — дістала наказ 
заняти М отрин монастир і стати в ньому гарнізоном. П роїхала вона 
через Ж аботин на підводах не затримуючися, і через те, зв’язки із 
Ж аботина не вспіли попередити нас про ї ї  наближення.

Прибувши до манастиря, бригада спокійно, не виставивши навіть варти, 
розташувалася на подвір’ї  і стала готовити собі обід. В цей час, за словами 
червоноармійщв, їх  оточила велика сипа якогось ворога і майже всіх перебила.

Здогадуємося, що то Левадний використав безпечність бригади і не 
турбуючи нас — сам з нею управився.
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< ...>  Бригада стратила не більше двохсот чоловік, маючи у свому складі 
до тисячі. О станні, покидавши частинно зброю , розбіглися у ліс через 
вали. Частина їх  ще виловиться, бо москалі поміж ярами не скоро 
дороіу знайдуть, але все таки Левадний впоров страшну дурницю. Колиб 
він дав знати до табору і зачекав — можна було оточити ту бригаду і 
винищити до ноги.
< ...>  А все таки кількасот рушниць, сім кулеметів, до сотні тисяч набоїв, 
кількадесять скринь гранат — це для нас нахідка. Тай кухні здадуться. 
< ...>  У  скрині з канцелярією знаходимо діслокацію дивізії “внутрішньої 
служби”, що прибула у наші краї, та наказ ї ї  штабу розбитій бригаді про 
заняття М отриного манастиря. У  ньому штаб дивізії наказував бригаді, 
занявши манастир — провадити систематичне виловлювання “бандитів” та 
дезертирів по довколишню: лісах. Зазначив, що за відомостями, які він 
одержав від бобринського чека, в селах поблизу манастиря сильно розвинутий 
“кулацький бандитизм”, а тому радив, щоб командування бригади не 
дозволяло червоноармійцям ходити в одиночку у села, особливо вночі.
< ...>  П о короткій нараді постановляємо перенести табор до манастиря. 
< ...>  В наступні дні “М отря” знову зажила життям воєнної фортеці. Н а 
дорогах до манастиря на скору руку викопали лепсо укріплені цункти передо
вої оборони. Кожна сотня дістала на валах свою дільницю на випадок нас
тупу червоних. Левадний розмітив місця для кулеметів та мінометів. 
Найближчі села були повідомлені про відновлення порядку бойової збірки за 
великим дзвоном Мотриного манастиря. Сама залога налічувала вже понад сім
сот козаків”. (Юрій Горлю-Горський. Холодний Яр. —Львів, 1992.—С.134-135).

512. Про історію Ж аботинського монастиря див.: Ю рій М ариновський. 
Православні монастирі натерені сучасної Черкаської області до 1917 року. — 
Кн.1. -  С .5 1 ,80 ,134 -135 ,157 .

513. Про подвор’я Ж аботинської обителі див. прим. № 497.

514. За купчою, що датувалася 13 жовтня 1913 року, Жаботинський монастир 
придбав у черкаського купця Івана Опанасовича Кудрявцева ділянку землі 
під назвою “Окоп” площею 120 дес. 418 кв. саж ., яка мала розташування 
поряд з с. Лубенці Чигиринського повіту. Для розрахунків за цю землю 
Жаботинський монастир, крім власних грошей, отримав дозвіл Київської 
духовної консисторії залучити і кошти Мошногірського монастиря (з по
дальшою виплатою йому запозичених сум). В монастирських прибутково- 
видаткових книгах зазначена повна сума, що була виплачена Кудрявцеву, 
яка дорівнювала 31081 руб. Д о цього, як стало відомо, куплена земля також 
мала недоїмку, яку монастирю потрібно було сплатити. За фінансовими 
документами щорічна оцінка цієї землі постійно зростала: 1914 р. —11275 руб., 
1915 р. — 13840 руб., 1918 р. — 38298 руб. А ще раніше за цю земельну 
ділянку — щодо її купівлі — виник конфлікт між Жаботинським монастирем 
імісцевим поміщиком Д .Ф . Вислоуховим (ДАЧО, ф.149, оп.1, спр.94, арк.32- 
32 зв., спр.117, арк.97,97 зв., 103 ,1 0 5 ,1 0 7 , спр.118, арк.20,2 5 ,2 8 ,4 0 ,5 2 , 
5 8 ,5 9 ,6 6 , спр.132, арк.24-24зв., 2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 9 -3 7 ,3 9 ,4 5 ,4 7  зв., 56).
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515. Див. док. № 15.
і

516. Про ієромонаха Онуфрія див. прим. № 472.

517. Про корсунську настоятельницю Іларію див. прим. № 537.

518. Про церкви Корсунської обителі див.: Юрій Мариновський. Православні 
монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. К н.1. — 
С .8 5 ,162.

519. Про Чигиринський Троїцький монастир див.: там само, С .1 0 3 ,183-184.

520. Про ііуменію Рафаїлу див. док. № 21 і прим. № 532.

521. М ихаїл (в миру Василь Федорович Єрмаков; 31.V H .1862 — 30.Ш .1929). 
Народився в Санкт-Петербурзі у сім’ї  російського офіцера. 1878 році 
закінчив Київське ремесниче училище, а 1881 році — Київське реальне. У  
1881-1883 рр. навчався у Київській духовній семінарії, 1883-1887 рр. — в 
Київській духовній академії, яку закінчив кандидатом богослов’я. 19 черв
ня 1887 року пострижений в “мантію”, а 29 червня того ж  року висвячений 
в ієромонаха. 3 1887 по 1890 рік працював, відповідно, вчителем Київської 
духовної семінарії, інспектором Орловської духовної семінарії і Санкт- 
Петербурзької духовної академії, ректором Могилівської і Волинської 
духовних семінарій. У 1891 році висвячений у сан архімандрита, а 31 січня 
1899 року рукопокладений в сан єпископа Новгород-Сіверського, вікарія 
Чернігівської єпархії; з  20 жовтня 1899 року він єпископ Ковенський, вікарій 
Литовської єпархії, з 6 вересня 1903 року — єпископ Омський і Семипала
тинський, з 9 грудня 1905 року — єпископ Гродненський і Брестський; 
6 травня 1912 року висвячений у сан архієпископа. У  1917-1919 рр. 
архієпископ М ихаїл був членом Священного Синоду; по серпень місяць 
1921 року виконував обов’язки керуючого М осковським Донським  
монастирем. У  липні місяці 1921 року патріарх Тихон підписав указ, за яким 
замість відсутнього митрополита Антонія на київську кафедру призначався 
архієпископ Гродненський і Брестський М ихаїл з наданням йому звання 
Екзарха України і одночасно він був висвячений в сан митрополита з правами, 
що мали належати митрополитові Київському. 5 лютого 1923 року 
митрополита Михаїпа заарештовано у Києві і ув’язнено в Бутирці (м. М оск
ва). З  червня 1923 року по серпень 1925 року він перебував в Ташкенті на 
засланні, а у вересні 1925 року повернувся до Москви. У грудні 1925 року 
о. Михаїл призначений другим кандидатом на посаду замісника Патріаршого 
Місцедогладача, від якої відмовився. З  липня 1926 по вересень 1927 року — 
на засланні в м. Прикумську (тепер м. Будьонівськ на Сгавропіллі), потім 
проживав у м. Харкові. Помер у 1929 році в м. Києві, де й був похований. 
Див.: “Состав Священного Правительствующего Всероссийского Синода 
и Российской Церковной иерархии на 1917 год”. -  П г., 1917. — С .99; 
“Акты Святейшего Тихона, Патриарха М осковского и всея России, 
позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей
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церковной власти. 1917-1934 гг.”. Сост. М .Е . Губонин. — М ., 1994. — 
С. 179, 350 , 403 , 409 , 422, 436 , 524 , 531 , 815 -816 , 874 , 981; Сергій 
Білокінь. Розгром Київського єпархіального управління 1923 року / /  
Київська старовина — К ., 1999. — № 1. — С .8 9 ,9 6 ,9 9 ; ДАЧО, ф .Р -471 , 
оп.1, спр.1, арк.23 а; Володимир Пащенко. “Дітищ е Д П У ”. Д о витоків 
обновленського руху в Україні / /  “3  архівів ВУЧК—Ш У -Н К В Д —КГБ. — 
К ., 1994. -  № 1. -  С .52-53 .

522. Ф еодосій (В миру Палієнко Ф еофан Назарович; 1867 — ?). Народився в 
с. М лієві Черкаського повіту. У 1896 році прийнятий послушником до  
Виноградського Успенського монасты ря, 22 листопада 1898 року 
пострижений у ченці, а 5 березня 1900 року висвячений в ієродиякона. У  
1903 році переведений до Києво-Братського монастиря, де виконував 
обов’язки уставника, а з 1907 року — затверджений на посаді цього 
монастиря і в тому ж  році рукопокладений у ієромонаха. 12 вересня 
1910 року на загальних зборах братії Виноградського монастиря його обрано 
настоятелем цієї ж  обителі* (ІЇДІАУК, ф .127, оп.788, спр.427, ар к .8 ,10; 
д ив.: док.№ 7: протокол № 23, док. № 21). 2 /15 жовтня 1921 року о. Феодосій 
прохав благочинного монастирів ігумена їоаникія звільнити його від 
керування Виноградським монастирем “за хворобою”, в зв’язку з чим він 
не має змоги виконувати настоятельських обов’язків; на місце о. Феодосія 
єпископ М иколай ЗО січня 1922 року призначив виконуючого справами 
настоятеля ієромонаха Ж аботинської обителі о. М акарія. 3 /1 6  вересня 
1922 року митрополит М ихаїл затвердив на посаду настоятеля  
Виноградського монастиря ієромонаха Никодима (ДАЧО, ф .Р -471, оп.1, 
спр.2, арк.78 зв., спр.4, арк.15 зв ., спр.9, арк.41-41 зв., 50-51 зв.).

* Вдячний к.і.н . В . Ластовському за лю б’язно надану інформацію.

523. Ц ей специфічний документ виконавчої влади вартий уваги, тому автор 
наводить його майже повністю:

“УСРР. Черкаський повітовий виконавчий комітет. Відділ Урядування. 
29/ІХ -1921 р. № 6178. Теклинскому* сельсовету Орловецкой волости. 
Сообщается Вам для сведения и исполнения, что согласно постановления 
Коллегии О тдела Управления от 28 сентября с /г , утвержденного 
президиумом уисполкома 29 сентября, разрешено Теклинскому сельскому 
общ еству взять на снос одну старую Троицкую церковь Виноградского 
монастыря, в которой богослужения не производится вовсе, в виду ея 
ветхости, и одно полуразрушенное монастырское здание (помещение 
для приезжаю щ их) для постройки в с . Теклино школы и дом а  
Просвещ ения. Кроме того, разрешено взять десять-пятнадцать кубов 
камня для фундамента предполагаемых построек с развалин быв. 
экономии гр. Бобринских. Наблюдение за использованием по назначению 
предоставленных построек и материала возлагается на сельский совет”. 
(ДА Ч О , ф .Р -471 , оп .1, спр.9, арк.42).

* тепер с. Теклине у складі Балакліївської сільради (Смілянський р-н).
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524. П ро Т роїцьку церкву В иноградського м онастиря ди в .: Ю рій  
Мариновський. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської 
області до 1917 року. — К н.1. — С. 76 , 156.

525. 15 серпня 1920 року було сіворено Кременчуцьку іубернію, до складу якої 
увійшли Золотоніський (із Полтавської губ.), Черкаський і Чигиринський 
(із Київської губ.) повіти. Аргументом для такого адміністративного 
утворення було “зміцнення Радянської влади на місцях, посилення впливу 
пролетаріату на селянство, а також ... прискорення ліквідації куркульських 
банд, які руйнували низовий радянський апарат, заважали проводити 
продрозкладку, тероризували населення”. Згідно з постановою третьої сесії 
ВУЦВК шостого скликання (жовтень 1922 року) і постановою ВУЦВК від 
21 жовтня 1922 року Кременчуцька губернія була ліквідована, а Черкаський 
і Чигиринський повіти знову включені до складу Київської губернії 
(А.А. Н едух. Основні зміни в адміністративно-територіальному устрої 
Української РСР у 1919-1978 рр. / /  Архіви України. -  К ., 1979. -  № 5. -  
С .60,61).

526. Йдеться про єпископа Черкаського Миколая; про нього див. прим. № 528.

527. Йдеться про архімандрита Іоаникія; про нього див. прим. № 420.
S '

528. Миколай (в миру М икола Олександрович Браїловський; 15.ІІІ.1851 — 
12.11.1925), народився в м.П ереяславі Полтавської губернії в сім ’ї  
протоієрея. 1871 року закінчив курс Київської духовної семінарії із званням 
студента і тоді ж  поступив до Київської духовної академії, де закінчив курс 
по церковно-практичному відділенню із ступенем кандидата богослов’я 
(1875 р .). 15 січня 1876 року призначений законоучителем Острозької 
учительської семінарії, з якої посади звільнений 21 серпня 1876 року. 
31 грудня 1876 року о . М иколай призначений настоятелем Києво- 
Подольської Щекавицької церкви в ім’я Усіх Святих з рукопокладенням у 
диякона, а потім у священика (відповідно 16 і 23 січня 1877 року). 1 вересня 
1878 року він призначений законоучителем 3 -ї Київської чоловічої гімназії, 
а 21 вересня того ж  року затверджений членом правління Києво- 
Подільського духовного училища. Був також депутатом Києво-Подшьського 
благочиния (з 20.ХІ.1879 по 18.Ш . 1884). 20 червня 1879 року нагород жений 
набедренником, а 18 квітня 1881 року — скуфьєю. 3 1882 по 1900 роки був 
членом правління Київської духовної семінарії. 25 лютого 1884 року 
призначений настоятелем Києво-П ечерської Ф еодосіївської церкви. 
25 лю того 1885 року нагородж ений камилавкою , а 15 березня  
1890 року — наперсним хрестом. 22 травня 1894 року “за усердную службу” 
возведений у сан протоієрея. 18 квітня 1895 року призначений помічником 
благочишюго свого округу. 18 травня 1895 року за указом Сенату за №  1962 
протоієрей Миколай Браїловський разом із дружиною і дітьми затверджений 
в спадкове дворянство із занесенням до третьої частини Родовод ної книги 
Київської губернії (був жонатий на Анастасії Андріївні, уродж. Зуб, і мав 
з нею 8 д ітей). З  лютого 1896 року нагороджений орденом Св. Анни 3 ступеню,
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а у 1900 році -  2 ступеню. 18 серпня 1900 року призначений благочинним 
свого окруїу (з 1903 року це 2-й округ м. Києва). 6 травня 1904 року “за  
отличную усердную службу Всемилостивейше сопричислен” до кавалерів 
ордену Св. Рівноапостольного князя Володимира 4 ступеню, а 6 травня 
1907 року — 3-го ступеню (П Д ІА У  у Києві, ф .127 , оп .1011, спр. 1734, 
арк.159 зв. -162 зв .). За деякими відомостями, з 1910 року був ключарем 
Києво-Софійського собору (М итр. М ануил (Лемеш евский). Русские 
православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы (включительно). — 
Куйбышев, 1966. -  Ч.У. -  С. 126; Людмила Проценко. Поховання Києво- 
Печерської лаври //К иївська старовина — К ., 1995. — № 2. — С .36). Віро
гідно, прийняв чернецтво. 25 вересня (8  жовтня) 1921 року указом  
митрополита Київського М ихаїла на підставі визначення Священного 
собору єпископів православної церкви в Україні архімандрит М иколай 
“благословляется ... быти єпископом богоспасаемого града Ч еркасе, 
викарием Киевской епархии”. Хіротонія і висвячення в єпископа 
відбувалися 26 вересня у Києво-Софійському кафедральному соборі. 
Цікаво, що у своїй яскравій промові єпископ Черкаський Миколай “при 
наречении” сказав, що “в настоящее именно время более чем когда-либо 
Архипастырю нужны мудрость змеи и кротость голубя”. Незабаром єпископ 
М иколай був призначений також  і настоятелем  Ж аботинського 
Онуфрїївського монастиря (ДАЧО, ф .Р -471, оп.1, спр.1, арк.3-3 зв., спр.4, 
арк.1, спр.7, арк.37-37 зв., 38-38 зв .). Аналіз наявних документів показує,' 
що єпископом Черкаським М иколай був, вірогідно, десь до середини 
1923 року, а потім, за твердженням деяких дослідників, займав київську 
кафедру. Помер у лютому 1925 року. М оїила його розташована в Дальніх 
печерах Києво-Печерської лаври. У 1991 ропі на неї була покладена плита з 
лабродориту, на якій зображено хрест і вибито напис з датами народження
1 смерті (Люд мила Проценко. Поховання Києво-Печерської лаври. — С.36*).

* В цій статті про біографічні відомості о. Миколая (Браїловського) існують 
помітні розбіжності з його формулярним списком, наведеним вище.

529. Пантелеймон (в миру Бортко Аверкій; 1874 — після 1922 р .). Народився 
в Подольській губернії у селянській родині. Отримав домашню освіту.
2 червня 1893 року прийнятий в скит Ф еофанію  “на іспит” (Київська 
єпархія). 8 червня 1900 року він пострижений у ченці, 16 лютого 1901 року 
висвячений у ієродиякона, а 27 червня 1903 року — в ієромонаха. 7 березня 
1904 року призначений “расходчиком” скиту, а 7 грудня 1906 року — 
благочинним. 7 серпня 1907 року його переведено до Медведівського 
Миколаївського монастиря, а 18 жовтня того ж  року, за власним бажанням, — 
до М отронинської обителі, з  якої 20 серпня 1911 року ієромонах 
Пантелеймон “перемещен” в Ж аботинський монастир. У 1921 році по 
березень 1922-го тимчасово виконував обов’язки настоятеля Мошногірського 
Вознесенського до призначення о. Досифея. З березня (квітня) 1921 року 
виконував обов’язки помічника благочинного монастирів. Ієромонах 
Пантелеймон нагороджувався: набедренником (2.Х І.1919 р.) і, очевидно, 
наперсним хрестом — у вересні 1922 року про це ходатаював настоятель
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Досифей (ДАЧО, ф .Р-471, оп.1, спр.2, арк. 137-137 зв., 138-139). Подальша 
доля його невідома.

530. Про настоятеля Виноградського монастиря о. Феодосія див. прим. №  522.

531. Мелитина (в миру Марія Руденкова). 3 /16  вересня 1922 року митрополит 
Михаїл благословив її  на постриг у схиму з од ночасним увільненням з посади 
і дав дозвіл сестрам образи собі нову настоятельница). У  вересні (жовтні) 
1922 року за резолюцією митрополита Київського М ихаїла виконуючою 
справами настоятельниці М отронинської обителі була затверджена 
монахиня Євстафія (за іншими відомостями — Євстратія)*. Подальша доля 
схимонахині М елитини невідома; можна вважати, що незабаром вона 
померла, так як вже у переліку насельниць релігійної громади при 
Моїронинському монастирі 1924 року її  прізвище не зустрічається (РДІА у 
Санкт-Петербурзі, ф .797, оп .83, спр.315, арк. 151 зв. -152; ДАЧ О , ф .Р - 
471, оп.1, спр.2, арк.78зв., 107).

* Очевидно, йдеться про Кочеву Євдокію Микитівну, 1868 року народження. 
Народилася у с. Левичи Яранського повіту В ’ятської іубернії, в родині 
бідного селянина-хлібосія, освіту опанувала самотужки. Д о 1911 року 
перебувала у Київському Покровському жіночому монастирі, а після цього 
року — у М отронинському Троїцькому. У  жовтні 1922 року призначена 
настоятельницею Мотронинської обителі (цікаво, що за таке призначення 
тільки канцелярського збору було сплачено 500 000 рублів). 19 травня 
1924 року єпископ Черкаський Філарет у Смілі висвятив черницю Євстафію  
(Євстратію?) у сан ігумені (ДА Ч О , ф .Р -8 3 , оп .1, спр.1, арк .593-594; 
там само, ф .Р -471 , оп .1, спр.13, арк. 120).

532. Про Рафаїлу додаткової інформації поки не виявлено, тільки відомо, 
що в миру мала прізвище Тертацька (див. док. № 17). Останнім часом у 
ЗМ І з ’явилася інформація про насильницьку смерть ііуменії Рафаїли: у 
1927 (?) році ї ї  живцем закопали молоді атеїсти у Чигирині.

533. Про це див.: Юрій Мариновський. Православні монастирі на терені сучасної 
Черкаської області до 1917 року. — Кн.1. — С .8 9 ,164.

534. Про лебединську настоятельницю Євпраксію інших відомостей поки не 
знайдено.

535. Про Богуславський Миколаївський монастир див.: Юрій Мариновський. 
Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. — 
К н.1.-С .58, 59, 146. При Богуславській жіночій обителі ЗО червня 
1921 року в Богуславському повітвиконкомі були зареєстровані: 
православна релігійна громада ( “тихонівська”) , ї ї  статут, списки  
засновників і членів, перелік майна, в тому числі і дві кам’яні церкви — 
однопрестольна в ім’я Вознесіння Христова і трипрестольна Миколаївська; 
переєстрація цієї релігійної іромади сталася 17 червня 1922 року. Одночасно
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на монастирський Миколаївський храм претендувала місцева автокефальна 
релігійна громада з єпископом УАПЦ Кононом (Б еєм ). П роте 12 січня 
1922 року Боїуславський повіт’ю ст (на підставі висновку Н ЕЮ  від 
12 серпня 1921 року за № 10157) відмовив автокефальній громаді 
користуватися храмом за так званим принципом більшості вірних. Зберігся 
текст звернення “тихонівських” релігійних громад Богуславщини до  
повітової влади з  проханням залишити за ними монастирську Миколаївську 
церкву, який автор наводить повністю:
“Богуславский св. Николаевский монастырь на протяжении рада веков служил 
оплотом и твердыней святой православной христианской веры в нашем іфае. 
Отцы, деды и прадеды наши с XVI столетия молились в нем и укреплялись 
духом, они строили его, украшали и содержали. В течении почта шести веков 
в тайниках духа религиозного сознания православного населения всего нашего 
края росла мысль о том, что монастырь этот есть его кровная, родная святыня.

К величайшему нашему прискорбию мы узнали, что группа лиц, по 
нашему глубокому убеждению , не имеющая ничего общ его с религией 
вообщ е и православной христианской верой в частности, добивается 
получить св.Николаевский Богуславский монастырь в свое ведение.

М ы, православное христианское украинское население Богуславщины, 
обращаемся с ходатайством к гражданской Государственной власти не 
отнимать от нас нашей всенародной исторической святыни для передачи 
ее упомянутой группе лиц, не наносить горькой обиды и тяжкой боли 
верующему сердцу православного украинского населения Богуславщины.

При сем покорно просим разрешить нашему православному Богу
славском у Епископу Георгию  ж ительствовать в Б огуславском  
Никольском монастыре с тем, чтобы Николаевская церковь в названном 
монастыре была кафедральным епископским собором”.
(ДАЧО , ф .Р -190 , оп .1, спр.36, арк. 161-167 зв ., спр.41, арк.45, спр.44, 
ар к .40 ,7 1 ,1 2 0 -1 2 1  зв ., спр.52, арк.23-23 зв ., спр.55, арк. 1 4 ,1 5 -1 5  зв ., 
17, 1 9 -2 2 ,2 5 -7 5 ,7 8 ).

536. Анатолія (в миру Артюшенко Анастасія; у 1922 році їй було 76 (77?) років, 
проте існують в цьому питанні розбіжності: за деякими документами у 
1915 році їй виповнилося 74 роки), народилась у селянській родині на 
Харковщині. У 1874 році вона поступила у Великобудшцанський монастир 
(Полтавської єпархії), а в 1879 році прийняла чернечий постриг. В  
1890 році була переведена до Києво-Покровського монастиря, а з 1894 по 
1913 рік завідувала приписним до нього Межигірським монастирем. За  
указом Св. Синоду від 12 серпня 1915 року монахиня Анатолія призначена 
була настоятельницею Боїуславської Свято-Миколаївської жіночої обителі 
з одночасним висвяченням її у сан ігумени (ця інформація надана Російським 
державним історичним архівом у Санкт-Петербурзі: лист № 103 взд 
22.01.1999 р.; див. також: ДАЧО, ф .Р -190, оп.1, спр.55, арк .74,78).

537. Вірогідно, йдеться про Іуліянію Омелянівну Семененко (див. док. № 25  
і № 13), з селянської родини, отримала домашню освіту (ДАЧО, ф .Р -190, 
оп .1, спр.49, арк. 107). Інших відомостей, на жаль, не виявлено.
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538. У  травні 1922 року благочинним 6-го округу Черкаської єпархії був 
священик Іван Оришак. Ц е благочиния складалося з 21 -ї парафії, храми 
якої мали розташування у  сс. Бабичи, Байбузи, Березняки, Б ілозір’я , 
Воробіївка, Драбівка, Кононча, Кумейки, Межиричи, Михайлівна, Пекарі, 
Попівна П -а, Велике Старосілля, Тубільці, Хмільна, Хрещатик, Ш елепухи, 
Л уки, Будищ е, а в м істечку М ош ни дві парафіяльні церкви — 
Преображенська і Успенська. У  зв’язку з наявним розколом у православ’ї  
кількісний склад благочинній у цей час мав постійну тенденцію до змінень 
(ДАЧО , ф .Р -4 7 1 , оп .1 , спр.14, арк.64). Д о речі, правила виборів 
благочинних і їх  обов’язки були визначені статтями № № 7 1 ,7 2 ,7 8 ,8 0 , що 
були прийняті на Священному Соборі Р П Ц  в розділі про єпархіальне 
управління у лютому 1918 року (там само, спр.15, арк.15).

539. У 1926 році сс. Свідівок і Секірна вход или до складу Черкаського району, а  
сс. Будище, Лозівок, Єлизаветівка — до Мошенського (Список поселень 
Черкаської округи. — Черкаси, 1926. — С .40 ,4 1 ,5 5 ). Вірогідно, що згадана 
Бобринка — це “поселок Бобринок” при с. Сокирне (Юрій Мариновський. 
Черкаська минувшина — 2001. — Черкаси, 2001. — С .81). Тепер це населені 
пункти Черкаського району, а х . Єлизаветівка у 1958 році приєднаний до  
с. Будище і с. Лозівок (Черкаська область. Адміністративно-територіальний 
поділ. — Дніпропетровськ, 1981. — С .104).

540. Про єпископа Назарія див. прим. № 77.

541. Н езабаром  добр і відносини м іж  М ош ногірським м онастирем  і 
Будищанською Іоанно-Богословською церквою зіпсувалися. Вже 1 липня 
1922 року ця обитель повідомила релігійну громаду про категоричну відмову 
обслуговувати ї ї  “за неимением при церкви квартиры для иеромонахов и 
другим причинам”. Надзвичайні загальні збори Будищанської Іоанно- 
Богословської релігійної громади, що відбулися 24 червня (9 липня) 
1922 року і на яких були присутні 641 віруюча людина, прийняли наступну 
ухвалу: “Обсудив всесторонне отношение Мошногорского монастыря за  
№ 57, а также и наши внутренние дела, что в особенности в данный момент 
во время постройки храма и упадка духа в религиозном чувстве, да и кроме 
того, как уже показал нам опыт, что Мошногорский монастырь для нас не 
рука, а потому единогласно просим священника о. Михаила Сиваченко 
оставаться у нас в Будищанской Иоанно-Богословской общине на всегда” 
(протокол № 12). Треба пояснити, що 12 червня 1922 року священик Михаїїг 
Федорович Сиваченко, у якого прибічники УАПЦ відібрали парафію у 
с. Сагунівці, звертався з  проханням про надання йому священицького місця у 
Будищанській церкві. 1 11 (24 липня) 1922 року парафіяльна рада при цьому 
храмі, згідно з ухвалою загальних зборів релігійної громади, прийняла 
позитивне рішення, а єпископ Черкаський Миколай 9 /2 2  серпня т.р. 
призначив о. М ихаїла священиком до Іоанно-Богословської церкви у 
с. Будище (ДАЧО, ф .Р -471, оп.1, спр.17, арк.72-74 зв.).

542. Див. прим. № 482.
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542а. Д о біографії про ієродиякона Ф еодосія потрібно додати насіупне: в миру 
Єлеазар Шпилевий; вступив до Мошногірського монастиря “на іспит” 
15 травня 1899 року, пострижений у ченці 6 червня 1919, а 22 вересня 
того року висвячений в ієр оди як он а. В иконував послуш ания  
монастирського город ника; за характеристикою настоятеля Пантелеймона 
“качеств весьма хороших, к послушанию способен и усердный труженник”, 
“ведет себя честно, достойно монашескому званию” (ДАЧО , ф .Р -471 , 
оп.1, спр.2, арк.29-29 зв .).

543. Про ієромонаха Філарета див. прим. № 496.

544. За дозволом імператриці Катерини П у 1771 році було засноване Рогозьке 
кладовище для поховання померлих від чуми старообрядців. Для цього була 
відведена ділянка землі, що знаходилася за  М осковською Рогозькою  
заставою і належала селу Новоацдронівці, заселеному старообрядцями. 
Перше поховання сталося 11 вересня 1771 року. Тоді ж  при кладовищі була 
побудована дерев’яна капличка в ім’я святителя М иколи, а у 1776 році її  
замінено великою мурованою церквою. У  1791 році тут закладено 
Покровський храм, а 1804 року — побудовано й і Різдвяну церкву, а для 
притулку д ля хворих і старих збудовані дерев’яні і кам’яні будівлі. Для дітей 
старообрядців на Рогозькому кладовищ і функціонували училища. 
Незважаючи на усі гоніння на старообрядництво в Р осії, запечатання 
храмових алтарів та ін ., Рогозьке кладовище з середини XIX ст. стало 
своєрідним центром старообрядницької Білокриницької ієрархії. Тут 
зберігалася велика кількість цінних книг, ікон, була багата ризниця. У  
лютому 1919 року утворилася Рада кладовищ а, яка прийняла від 
М осковської міської ради церковні цінності й храмове майно, що раніше 
разом з усім комплексом будівель були взяті на облік і пщ охорону держави 
ж  музейний заповідник “Рогозьке кладовище” і лічилося філіалом майбутньої 
Ленінської бібліотеки. Рогозьке кладовище належало до “поігівців” і було 
резиденцією старообрядницької архієпископії М осковської і всієї Русі 
(М осковское старообрядческое Рогожское кладбищ е// Старообрядческий 
церковный календарь на 1946 год. — М ., 1946. — С .60-65). У 1988 рощ пщ 
час урочистого святкування тисячоліття Хрещення Русі Освящений Собор 
Руської Православної Старообрядницької Церкви прийняв рішення про 
заснування М осковської митрополії, що зараз розташована на території 
Рогозького кладовища. Першим старообрядницьким митрополитом 
Московським і всієї Русі був вибраний владика Алімпій (Олександр Русев// 
Наука и религия. — М ., 2000. — № 2. — С .1 0 ,11).
Макаров В.Е . Очерк истории Рогожского кладбища в Москве: К 140- 
летию его существования: 1771 — 1911гг. — М ., 1911. — 46 с. (2 -е изд. — 
М .: Баде, 1994. — 76 с.); Субботин Н .И . И з истории Рогожского кладбища. — 
М ., 1892. — 89 с. (Оттиск из журн. “Братское слово” за 1891, № № 16- 
18); Н а Рогожском кладбище / /  Братское слово. — 1885. — Т.2. — С .224.

545. Про Бочкова Дмитра Опанасовича поки відомо насіупне. З  1918 по 1935 
рр. він був директором Черкаського окрмузею ім. Т . Ш евченка (тепер
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Черкаський обласний краєзнавчий м узей). Він також згадувався в 
документах як діловод шкільного відділу місцевої Управи, завідувач 
будинку культури, секретар і член Черкаського повіткопису і окркопису. 
М ав середню освіту і у 1921 році навчався на 1 курсі М осковського 
археологічного інституту (ДАЧО , ф .6, оп.1, спр.27, арк.47 зв.; там само, 
ф .Р -150, оп.1, спр.5, арк.24, спр.8, арк .3 ,64 зв., 9 9 ,1 4 3 ,2 1 0  зв .).

546. Н а підставі наявних документів можна зробити висновок, що виселення 
черниць і послушниць із Чигиринського монастиря відбувалося із чималими 
труднощами для влади. О чевидно, місцеві чиновники заборонили  
проведення в монастирі богослужінь, а насельниці, в свою чергу, перестали 
покидати обитель. Ц е привело до судового переслідування непокірних, але 
“по оплошности нарсудьи” виносилися постанови, що виправдовували 
черниць і “в корне подрывало работу” ліквідному по закриттю обителі. 
Проте вже у листопаді 1923 року таке виселення сталося, в обителі 
залишилося тимчасово “до десятка монашок” (там само, ф .Р -375 , оп .1, 
спр.73, ар к .27 ,170 ,174 ). Факти свідчать, що, очевидно, більша кількість 
монастирських насельниць залишилася в Чигирині, і саме ці монашки 
бажали відновлення монастиря (див. Вступ і прим. №  279).

547. Очевидно, йдеться про Іванова Митрофана Олексійовича. Біографічних 
відомостей обмаль, відомо лиш е, що у 1923 році він був зав. орг. — 
інструкторським підвідділом і зам. зав. відділу керування Черкаського 
О ВК, також виконував тимчасово обов’язки зав. відділом керування. У  
листопаді 1923 року переведений до Черкаського окрпарткому (ДАЧО, ф .Р - 
127, оп.1, спр.5, арк.13; там само, ф .Р -184, оп.1, спр.2, арк .17,20, спр.4, 
арк.39, спр.25, арк.2; там само, ф .Р -475, оп.1, спр.11, арк.710 зв ., 718).

548. Вірогідно, мова про М ихаїла Світаєва, який у 1923 році виконував обов’язки 
завідувача “оргстолом”. 7 грудня 1923 року призначений завідувачем  
Черкаського окрадмінвідцілу і головою окрліквідкому, а 4 червня 1924 
року від цих обов’язків звільнений у зв’язку з новим призначенням (там  
само, ф .Р -127 , оп .1,спр.5, а р к .1 3 ,152; там само, ф .Р -184 , оп .1, спр.2, 
арк.20, спр.4, арк.39, спр.25, арк.2).

549. Про це також див.: ДАЧО, ф .Р -184, оп.1, спр.ЗЗ, арк.401, спр.40, арк.132.

550. В Мотронинській релігійній громаді в 1924 році згадувалися дві черниці на ім’я 
Манефа. Це: Полякова Марія Нестерівна, народилас в с. Ялівці на Чигирин- 
пцпп в бідній селянській родині у 1886 році і Піченкова Меланія Григорівна, 
народилася у с. Батьки Полтавської губернії в козацькій землеробській 
родині в 1851 році (там само, ф .Р -83 , оп.1, спр.1, арк .591-592,605-606).

551. Про М ихаїла Соколенка відомостей поки не виявлено.

552. Див. док. № 40, № 41 і № 76. Треба додати, що у 1928 році в артілі “Труд” 
нараховувалось 80 членів (ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.80, арк.170, 193).
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Діяльність цього колективу, очевидно, припинилась з ліквідацією  
старообрядницької Покровської релігійної громади (див. прим. № 553).

553. Вивчення історії Черкаського Покровського старообрядницького жіночого 
монастиря — справа недалекого майбутнього. Поки що про цю обитель 
відомо наступне. Вірогідно, монастир виник у 1818 році (в документах 
черкаського землеміра згадується 1811 рік) (ДАЧО, ф .Р -121, оп.1, спр.б, 
арк.21; там само, ф.712, оп.1, спр.67, арк.17 зв.) і був заснований, очевидно, 
його першою настоятельницею Афанасією (Аграфеною Спиридонівною 
Володілою) на землях, нею ж е куплених в Черкасах (там само, ф .832, оп.2, 
спр.14, арк.45, спр.42, арк.ЗЗ зв .-35  зв .), до  речі, практику купівлі для 
монастиря ґрунтів продовжила й інша настоятельниця М анефа (М арія 
Леонгіївна Дорофеева) (там само, спр.17, арк .19,33). Варто додати, що ці 
землі, на яких був розташований монастир і де проживали його насельниці, 
одночасно перебували і у приватній власності згаданих покупців (інокинь). 
У  1860-х роках на терені обителі функціонували дві дерев’яні церкви — в 
ім’я Покрови П ресвятої Богородиці (потім замість неї побудований 
однойменний кам’яний храм) і на честь чудотворця Миколая; тут ж е були 
розташовані 13 господарських і житлових будівель із загальною трапезною. 
Кількість насельниць на той час складала 35 інокинь (і послушниць) і 
15 старих жінок під опікуванням черкаської старообрядницької громади 
(Л. Похилевич. Сказания о населенных местностях Киевской іубернии. — 
С .613). Для порівняння: у 1850 році тут мешкало 56 осіб (20 інокинь, 
10 служниць, 26 послушниць — “белиц”) , а у 1900 р. вже згадуються 
120 проживаючих (ДАЧО, ф .285, оп.1, спр.2, арк.351-356; там само, ф.356, 
оп.1, спр.1, арк.3-7; Список населенных мест Киевской губернии. — 
С твп.1679). П ід садибою  монастиря, за  відомостями землемірів, 
нараховувалось 12 дес. 2000 кв. саж. землі (сер. XIX в.), також відомо, що у 
1897 році інокині просили у міської влади в оренду під устрій саду 5 десятин 
придатної землі терміном на 24 роки, з  щорічною виплатою за одну десятину 
10 рублів (там само, ф .8, оп.1, спр.464, арк.35 зв.; там само, ф .712, оп.1, 
спр.67, арк.17 зв., 19). Цікавий факт: за планом евакуації 1916 року цей 
жіночий старообрядницький монастир мав бути за певних обставин 
переведений із Черкас до Москви разом “із 400 кг дзвонів” (там само, 
ф .89, оп.1, спр.1, арк.6 зв .-7 ). Очевидно, що після відомих подій 1917 
року ця обитель, як й інші монастирі, зазнала труднощів, а вже у перші 
роки радянської влади на монастирському терені по вул. Монастирській, 1 
(потім — Вербовецького) утворилася старообрядницька Покровська релігійна 
громада (не плутати з інш ою однойменною  старообрядницькою  
безпопівською*), а із ї ї  членів і їх  родин — сільськогосподарська артіль 
“Труд” (див. прим. № 552). Автором виявлені статутні і реєстраційні 
документи цієї релгромади за 1923 р., тоді загальна кількість вірних 
становила 136 осіб, головою ради був на той час П .І. Кузьмин, а при 
реєстрації цього об’єднання у 1929-1930 рр. нараховувалось 73 члени, з  
яких 59 жінок (ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.82, ар к .13 ,14-14 зв., 16 ,18 -22 , 
2 6 ). Наявні документи щодо повної і остаточної ліквідації старо
обрядницького Покровського жіночого монастиря у Черкасах (чи того, що
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він із себе уявляв у 1920-х рр.) показують насильницький і цільоспрямований 
характер дій влади, що був дезавуйований “об’єктивними” обставинами 
по усуненню ще одного “ворога” на терені Черкащини. Практичний 
розподіл монастирської власності по закриттю цієї обителі в 1923 році 
був розпочатий окрнаросвітою, окрмузеєм, ВМ Г й ін. (там само, спр.74‘, 
арк.217) і максимально продовжений Черкаським рафінадним заводом  
(див. прим. № 568) й іншими держструктурами. Щ е у березні 1930 року 
ця Покровська старообрядницька релігійна громада зверталась до відділу 
культів з нагальним проханням про захист церкви від подальшої руйнації, 
яка відбувалася в зв’язку з заселенням в колишні монастирські будівлі ще 
й “артілі-кипер”: в цьому колективі було “много семейных членов, где 
есть много подростков, которые побили окна в каменном храме с парад ного 
входа, а также сняли два медных креста с дверей и один позади церкви” 
(ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.87, арк.123). Нарешті, на засіданні Ш евчен
ківського О В К 16 травня 1930 року було ухвалене рішення про організацію 
“школи колгоспівського домоводства” в м. Черкасах, під яку потрібно 
відвести будівлі колишнього монастиря і виселити з них різні організації 
та приватних осіб — може таким чином це допоможе остаточно вичавити 
старовірів! (там само, арк.202). Очевидно, саме ця постанова, незважаючи 
на подальші звернення керівництва старообрядницької релгромади зі 
скаргами і заявами до НКВС і ВУЦ ВК, вирішила її  долю: умова з  
Покровською релгромадою була розірвана, культове й інше майно описане, 
а молитовні будинки 14 червня 1930 року запечатані. Д о увага не бралося, 
що кількість членів в громаді “вполне достаточна — 170 душ”, усі податки 
і внески акуратно виплачені, нарешті існував договір із владою і статут, 
які офіційно зареєстровані і підписані, а переєстрацію буде зроблено зцдно 
з чинним законодавством. Проте це не вплинуло на змінення прийнятих 
рішень -  “П окровські храми” залиш илися закритими: механізм  
адміністраційного тиску свою справу зробив, потрібна була лише формальна 
“правова крапка” (ДАЧО, ф .Р -80 , оп.1, спр.11, арк.4-4 зв., 6 ,7 -8 ,9 ,1 0 ;  
там само, ф .Р -375, оп.1, спр.87, арк.206-2066; також див. док. № 76). У  
зверненні Черкаського РВК до ВУЦВК 5 лютого 1931 року прискорення 
закриття молитовень аргументувалося тим, що “монастир знаходиться 
навколо цукроварні та машинобудівельного заводу, а в жилих його 
помешканнях розташовано Поліклінику цукроварні та членів колгоспу й 
прискорення вирішення цього питання викликає використання молит, 
будинків д ля громадських потреб — перебудову літнього приміщення церкви 
для робітничої полікліники призаводського району”. На це із секретаріату 
ВУЦВК 3 березня т.р. надійшла формальна вказівка про те, що згідно 
обіжника ВУЦВК від 17/11-1931 року за № 50 “питання про закриття 
треба поставити на загальних зборах трудящих, а також зібрати по 
можливості підписи серед робітників заводу. Крім того, треба провести 
антирелігійну роботу серед робітників, а також і віруючих”. А ще раніше, 
17 лютого, секретаріат ВУЦВК повідомив, що ніяких справ про закриття 
церков колишнього Черкаського Покровською старообрядницького жіночого 
монастиря ні ВУЦВК, ані НКВС не одержували, і тому немає підстав 
“прискорити” вирішення цього питання. М ожна вважати, що ВУЦ ВК не
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давав в подальшому дозволу для закриття згаданих храмів, хоча фактично 
вони довгий час були запечатані. Тому 5 січня 1932 року президія 
Черкаської міськради прийняла своє “аргументоване” рішення про 
доцільність закриття церков (див. док. №  77) і 7 січня т.р. таке ухвалено 
на засіданні президії Черкаського РВК. Вже 9 січня 1932 року директор 
Черкаської рафінарні Поліванов звертався до відділу культів Черкаського 
РВК , щоб дали “вказівки” куди надіслати ікони, яких в обох церквах 
“багато” (за виявленими документами там нараховувалось 397 ікон), 
20 січня т.р. був складений акт “про передачу будинків монастиря, що 
розташовані на терені рафінарні, в користування рафінарні”. Того ж  дня 
був “вскрытий” дерев’яний молитовний будинок (церква) і частина майна, 
що там перебувала, передана Троїцькій старообрядницькій релігійній іромдщ, 
а решта речей, що мала історичне значення, — за актом від 21 січня до 
Черкаського окрмузею (варто нагадати, що ще 8 квітня 1924 року в 
Покровській церкві буди прийняті на облік і під охорону 13 предметів 
історико-художнього значення). Також майно із Покровської кам’яної 
церкви за актами від ЗО червня і 8 липня 1932 року були передані рафінарні, 
Троїцькій старообрядницькій релгромаді, 1-му диспансерові, коморі РВК, 
окрінспектурі культів і закордонних справ (ДАЧО , ф .Р -80 , оп.1, спр.11, 
а р к .1 -3 ,1 2 -1 5 ,1 6 ,1 8 ,1 9 -2 5 ; там само, ф .Р -131, оп.1, спр.25, ар к .14 ,15, 
спр.29, арк.9). Хочу додати, що, вірогідно, неодноразово в Покровському 
храмі колишнього старообрядницького монастиря проходили єпархіальні 
з ’їзди під головуванням старообрядницького єпископа Київського і 
Харківського Рафаїла (Воропаева), напр., 11 грудня 1928 року він реєстрував 
подібні збори (там само, ф .Р -375, оп.1, спр.76, арк.67). *

* Одночасно в Черкасах функціонувала ще одна Покровська старо
обрядницька релігійна громада (безпоповці) при Покровському молитовному 
будинку (1870 р. збудування) по Старособорній вулиці, № 1 (у 1920-ті рр. 
вул. Паркомівська). Збереглися документи про загальні збори Покровської 
релгромади, що сталися у квітні-травні 1924 р ., і реєстрацію такої 
26 листопада того ж  року. У різні роки кількість членів цього об’єднання 
коливалась з 304 до 440. Ця релігійна громада, як й інші подібні в Черкасах, 
потрапила під атеїстичний “молот”: 15 жовтня 1933 року на засіданні 
президії Черкаської міськради (протокол № 15) було ухвалено, що 
“приймаючи на увагу, що старообрядчеська безпоповська общ ина 
розвалилася, що церква знаходиться без догляду в безгосподарському стані 
й руйнується, — доручити Культсекції провести масову роботу в напрямку 
зачинення ц ієї молитовні й використання приміщення під культурний 
заклад” (треба додати маленьку деталь: “зруйнована” громада у 1932 році 
налічувала 338 віруючих!). Вже 20 лютого 1934 року молитовна будівля була 
передана у тимчасове користування Черкаській конторі “Зернопункту” під 
зерносховище, з зобов’язанням зберегга усі приміщення і речі в належному 
стані. А за постановою секретаріату президії ВУ Ц ВК від 28 квітня 
1934 року за № 1922 дозволялося повне вилучення колишньої старо
обрядницької молитовні з подальшим використанням цього приміщення 
“ддя культосвітніх потреб трудящої людності”. Згідно з таким рішенням
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Черкаський РВК запропонував конторі “Заготзерно” колишню молитовню 
"негайно звільнити та передати з  нашим представником Райраді фізичної 
культури для устаткування фізкультурного клуба”. Д еяке майно 
Покровського молитовного будинку у жовтні 1934 року було перед ано школі 
№ 16 м. Черкас. Д о речі, у 1924 році в цій молитовні тільки старо
обрядницьких ікон нараховувалось 216 штук (ДАЧО, ф .Р -80, оп.1, спр.16, 
арк.1,3 ,1 0 -1 4  зв.; там само, ф .Р -375, оп.1, спр.73, арк .130,139, спр.82, 
арк .6-11,22-23 зв ., 2 8 ,31а, 32-32 зв ., спр.87, арк .50,241). Варта уваги і 
наступна інформація: у 1930-м у році, як і в післявоєнний період, крім 
згаданих старообрядницьких релігійних громад (вул. Вербовецького, 1 і вул. 
Паркомівська, 1), в м. Черкасах ще функціонували: Троїцька старообряд
ницька (вул. Урицького, 12) і Успенська старообрядницька (Старообряд
ницький провулок, 17) (там само, ф .Р -375, оп.1, спр.89, арк .81,98-99).

554. Див. док. № 33. Будь-якої додаткової інформації про цей колектив автором 
поки не виявлено.

555. М ожна думати, що спочатку Різдво-Богородична церква м. Черкас 
належала тихонівській релігійній громаді, потім — за документами — обнов
ленням, а "влітку 1923 року” цей храм перейшов в користування 
автокефальній релгромаді. Очевидно, подальші вимоги обновленців щодо 
паритетного користування Різдво-Богородичною церквою отримали згоду 
влади. Але скарги автокефалістів до НКВС і ВУЦВК у 1926 році призвели 
до того, що у 1927 році ця церква знову “цілком була передана 
автокефальній рел. громаді” (ДАЧО , ф .Р -375 , оп .1, спр.80, арк.144; 
там само, ф .Р - 442, оп.1, спр.55, арк .238,339). Також див. прим. № 497.

556. Вольфсон Гаррі (?) Владиславович, народився у Санкт-П етербурзі в 
1896 році, мав “нищу освіту”, за національністю фін. Д о 1916 року працював 
робітником на різних “лісзаводах”; з 1916 по 1917 рік служив в царській 
армії, а потім — до кінця 1917 року — знову на лісзаводі. З  початку 1918 по 
грудень 1921 року служив у Червоній гвардії. Член партії більшовиків. 
У 1922 році був одним із керівників — послідовно — Чорнобильської і 
Радомишльської райміліцій, а у 1923 році очолював міліцію м.Києва. У  
1924 році був призначений начальником Черкаської округової міліції і 
карного розшуку (Окрмілрозшуку), а 4 червня того ж  року на засіданні 
президії Черкаського О ВК (протокол № 26, §554) його призначено 
начальником Черкаського окрадмінвідділу, залишивши “по сполученню” 
і на посаді начокрмілрозшуку. Очевидно, у березні 1925 року Вольфсона 
з цих посад було звільнено (ДА Ч О , ф .Р -127, оп .1, спр.5, арк.152; там  
само, ф .Р -375 , оп .1, спр.137, арк.158-158 зв .). Ц ікаво, що поєднання 
обох посад — начокрмілрозшуку і начокрадмінвідділу — викликало певне 
занепокоєння в Київському іубад мінвідділі, який звертався до Черкаського 
ОАВ з розпорядженням "надіслати свої міркування по питанню  
сумісництва” згаданих ключових посад. Відповідь самого Вольфсона у  
листопаді 1924 року була позитивною: таке “вповні можливо при умові, 
коли ці посади буде совміщать робітник гарно знайомий з міліцейською
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розшуковою роботою , маючий певний стаж  в цій роботі не менш 2 -х  
років”. Але згідно обіжника НКВС У С РР від 6 липня 1925 року (ч.ІОЗ) 
начокрмілрозшуку має бути тільки замісником начокрадмінвідділу, такий 
розподіл посад і обов’язків 5 серпня цього ж  року було ухвалено президією 
Черкаського О ВК і за таким рішенням прийнята постанова (протокол 
засідання № 22) (ДАЧО, ф .Р-375, оп.1, спр.137, арк.590, спр.141, арк.432, 
4 33 ). П ісля Вольфсона з травня 1925 року Черкаський ОАВ очолив 
Ф .І. Алексеев (Олексіїв), а згодом начокрмілрозшуку став Д .С . Гунченко 
(там само, спр.137, арк.540-543 зв ., 561).

556а. Вонсович Станислав Климович (Карлович за  іншими відомостями), 
народився у 1889 році в сім’ї  ремісника (за соціальним станом — міщанин), 
освіту мав середню (вишу — за ін. відомостями), за національністю поляк. 
Один рік служив в Червоній Армії у військово-епідемічному шпиталі. У  
лютому 1924 року був прийнятий на посаду секретаря Черкаського 
окрліквідкому. Ц ікаво, що відповідальність за  його “політичну 
благонадійність” взяв на себе начальник Черкаського округового відділення 
Д П У  Ленський. З цієї посади С. Вонсович, очевидно, був звільнений і вже 
10 січня 1925 року призначений в Черкаську окрміліцію на посаду завідувача 
камерою речевих доказів. У  службовій характеристиці було записано, що 
він “політично розвитий слабо (позапартійний)..., з  роботою знайомий й 
справляється; по службі має ініціативу. Виконавчий й доручення виконує 
аккуратно. Характер задовольняючий. В неблагодїйному компрометуючому 
не був замічен”. З  9 травня 1925 року Вонсович згадується одночасно і як 
завідувач Адресним столом (ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.137, арк .305,307, 
312 ,561 зв., 607, спр.141, арк.1).

557. Ударною групою Черкаського О Д П У  21 лютого 1924 року в районі 
с. Лебедин була проведена спеціальна операція по знешкодженню і ліквідації 
кримінального угруповання, яке очолював Н .Т. Куріний, колишній матрос, 
що входив раніше до банди Полового; 15-ть бандитів, в тому числі і отаман 
Никифор Куріний були заарештовані і 27 лютого переведені до м. Черкаси. 
Ц і злочинці здійснили велику кількість пограбувань і розбійних нападів, 
зокрема і на Лебединську жіночу обитель (ДАЧО , ф .Р -184, оп.1, спр.34, 
арк .35,3 8 ,4 5 ,4 7 ,5 6 ,5 8 ,6 1 ,6 4 ,7 3 ,8 5 -8 5  зв).

558. Ленський Іван Георгійович (1897 — ?), уродженець М осковської області, 
член партії більшовиків з 1918 року. 3 1920 року працював у м. Черкаси. З  
жовтня 1923 року виконував обов’язки начальника Черкаського відділу 
О ДП У  (затверджений на цій досаді 3 січня 1924 року)* і одночасно був 
обраний членом президії Черкаського О ВК. У  серпні 1925 року залишив 
цю посаду У зв’язку з іншим місцем роботи; в подальшому очолював окружні 
відділи Д П У  в Старобільську, Л убнах, Проскурові, а у 1931-1934 рр. -  
міськвідділи Д П У  у Кривому Р озі, Запоріжжі і П олтаві. У  1934 році 
І.Ленський призначений на посаду голови спеціального суду Колегії 
Харківського обласного суду (Див.: Лист Ф едеральної Служби Безпеки 
Російської Федерації від 28.09.1998 р. за № 10/А -3951; ДАЧО, ф .Р  -127,
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оп.1, спр.5, арк.32; там само, ф .Р -184 , оп.1, спр.207, арк.2б; там само, 
ф .Р -475, оп.1, спр.11, арк.710 зв.).

4

*  І. Ленському на засіданні президії Черкаського О В К 18 жовтня 1923 року 
було запропоновано приступити до обов’язків начальника Окрвіддшу Д П У  
замість С.А. Бергавинова, якого було призначено на посаду завідуючого 
Окрвідділом керування і замісником голови ОВК (див.: протокол засідання 
президії ЧОВК № 68, §1083: ДАЧО, ф .Р -475, оп.1, спр.11, арк.710 зв .). В  
подальшому С. Бергавинов (1899 — лютий 1938) займав керівні державні і 
партійні посади. Був заарештований і помер у Лефортівській в’язниці під 
час допитів (С .И . Ш убин. Архангельские оппортунисты// Отечественная 
история. -  М ., 1999. — № 1. — С .147-151).

559. Філарет (в миру Андрій Костянтинович Лінчевський; 22.V II.1873—1937, 
або 21.ХІ.1941 р .), народився на Київщині. У 1897 році закінчив Київську 
духовну академію (за іншими відомостями — у 1914 році), 6 травня того ж  
року рукопокладений у ієрея і до 1910 року перебував на єпархіальній службі; 
мав ступінь кандидата богослов’я. З  5 вересня 1914 року по 1916-й працював 
викладачем гомилетики і об’єднаних з нею предметів у Холмській духовній 
семінарії (за іншими відомостями був викладачем духовних семинарій до  
1920 року). З 1922-го по 1923 рік о. Андрій — парафіяльний священик. 
2 грудня 1923 року хиротонісаний у єпископа Черкаського і Чигиринського, 
вікарія Київської єпархії. З лютого по березень місяць 1925 року перебував 
в ув’язненні у м. Києві. У  1926 році його знову заарештовано з обвину
вачення, що він “распространял воззвание контрреволюционного содер
жания, в котором призывал верующих беречь патриаршую форму правления 
и не допускать коллегиального управления”. З  вересня по листопад 
1926 року — в ув’язненні у м. Києві, потім — в Москві. 3  листопада 1926-го 
по листопад 1928 року на засланні (с. Кудимкар Уральської області). З  
13 травня 1932 року по 1933-й о. Філарет призначений архієпископом 
Вінницьким, з 27 березня 1934 року — архієпископ Уманський, а з 23 жовтня 
того ж  року — архієпископ Волинський і Житомирський. В червні 1937 
року його заарештовано. Помер в ув’язненні (За Христа пострадавшие: 
Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917 —1956. Биографический 
справочник. — Кн.2. Машинопис (в друку). Також див. прим. № 269.

560. Очевидно, йдеться про Катерину Данилівну Слісь, яка у 40-річному віці 
прийняла постриг в М отронинському монастирі у лютому 1923 році. 
Народилась у с. Головківці Чигиринського повіту в селянській родині. 
На монастирському послушанні перебувала 25 років (ДАЧО , ф .Р -4 7 1 , 
оп.1, спр.9, арк.115).

561. До цієї біографічної довідки треба додати, що о. Терентій очолив 
Медведівський Миколаївський монастир з 1 травня 1919 року (див. док. 
№ 21), а за резолюцією єпископа Черкаського Миколая від 1 (14) травня 
1922 року ігумена Терентія було призначено виконуючого справами 
благочинного монастирів поза м. Києвом (а згодом і затверджено на цій
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посаді) замість померлого архімандрита Іоаникія. З (16 ) вересня 1922 
року за указом митрополита Київського М ихаїла ігумен Терентій був 
нагороджений палицею, а у 1923 році єпископом Георгієм — митрою  
(ДА Ч О , ф .Р -471 , оп .1, спр.2, а р к .4 8 ,78 зв.; див. прим. № 265).

562. Георгій (в миру Спирццон Георгійович Делієв; 11.ХП.1878 —1937) народився 
в с. Каракуба Маріупольського повггу Катеринославської губернії у грецькій 
родині. У 1902 році закінчив Катеринославську духовну семинарію і був 
призначений законоучителем церковно-парафіяльної школи. З  1905 по 
1915 рік він законоучитель комерціяльного училища і ж іночої гімназії у 
м. Олексацдрівську (тепер — м. Запоріжжя). У 1915 році посіупив у Київську 
духовну академію, яку закінчив у 1919 році зі ступенем кандидата 
богослов’я. 15 грудня 1921 року пострижений в мантію, а 26 грудня того ж  
року висвячений у єпископа Богуелавського і Липовецького, вікарія 
Київської єпархії, якою у 1924-1925 рр. одночасно і управляв. 3  1926 року 
(не раніше березня місяця) отця Георгія було призначено єпископом  
Таращанським, з 1928 (1930?) року — єпископом Дніпропетровським, а у 
1930 (1931?) році його висвячено у сан архієпископа. У  1936 році він 
заарештований, а у 1937 році розстріляний у Дніпропетровську (див.: “За  
Христа пострадавшие: Гонения на Русскую Православную Церковь 1917— 
1956”. -  М ., 1997. -  К н.1. -  С .304).

563. Інокентій (в миру Олександр Пустинський; 1869, або 1868 — 1942), 
уродженець Вологодської іубернії. Навчався в Архангельській духовній 
семинарії, у 1893 році закінчив Київську духовну академію зі ступенем 
кандидат богослов’я і в тому ж  році призначений псаломщиком до  
кафедрального собору м. Сан-Франциско (СІЛА). У 1894 році пострижений 
в ченці і висвячений у сан ієромонаха. У 1895 році о. Інокентій призначається 
помічником інспектора Новгородської духовної семинарії, а у 1897 році він 
переведений до М осковської духовної академії на аналогічну посаду (з 
1898 року виконує обов’язки інспектора М Д А ), потім — член П етро
градського духовного цензорського комітету. У 1899 (1900?) році за свою  
працю “Пастырское богословие в России за XIX в .” отримав ступінь 
магистра богослов’я і був висвячений у сан архімандрита. 1900 року 
о. Інокентія затверд жено ректором Тверської духовної семінарії (1902 році 
за хворобою звільнений з цієї посади), а у 1902 (1903?) році призначений 
намісником Московського Чудова монастиря. 29 листопада 1903 року йому 
Височайше “велено бити” єпископом Аляскинським (рукопокладення 
2 грудня т.р .). З  1 /V 1909 року він призначається єпископом Якутським і 
Вілюйськом (до 23 лютого 1912 року), а 25 червня 1912 року він вже єпископ 
Туркестанський і Ташкенський. Очевидно, після 1917 року висвячений у сан 
архієпископа. В 1922 році перейшов до обновленства і в тому ж  році був 
призначений архієпископом Курським і Обоянським. У  березні 1923 року 
звільнений на спокій. 17 жовтня 1924 рову, на підставі указу Українського 
Св. Синоду від 21 квітня т.р. за № 331, о. Інокентій прибув у Київ для 
виконання посади єпархіального архієрея — митрополита Київського і 
Галицького, з  1929 року він митрополит Архангельський і Холмогорський.
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3 1934 по 1942 рр. проживав в Алма-Аті на спокої, де й помер. Ось ДЄЩ9 з  
характеристики про нього: “Архипастырь богомудрый, имея научные труды, 
был большой полиглот, блестящий проповедник, уставно и величественно 
служил. Духовный писатель, любил музыку, иногда сам управлял хором” 
(“Состав Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода и 
Российской церковной иерархии, на 1917 год”. — С.212-213; Мигр. Мануил 
(Лемешевский). Каталог русских “архиереев-обновленцев”: Материал для 
“словаря русских архиереев-обновленцев (1922-1943 г.г.)”. — Чебоксары, 
1956. — 4 .1 . — С .190-192: № № 150 ,151 . Машинопис; “Акты Патриарха 
Тихона...” — С.927; РДІА в Санкт-Петербурзі, ф .796, оп.194, спр.1196, 
арк. 5 зв.-б; ДАЧО, ф .Р -314, оп.1, спр.4, арк.19: особистий лист митро
полита Інокентія до єпископа Черкаського Йосипа від ЗО/Х-1924 року).

564. Про митрополита Київського Володимира див. прим. №  58. Флавіан (в миру 
Миколам Миколайович Городецький; 1840 — 4.ХІ. 1915) народився у м. Орлі 
у дворянській родині. Закінчив Орловську гімназію, потім юридичний 
факультет М осковського університету, по закінченні якого прийняв 
чернечий постриг. Виконував послушания в багатьох російських 
монастирях. З  1879 року о. Флавіан керівник Пекінської духовної м ісії з  
висвяченням у сан архімандрита. 10 листопада 1901 року призначений 
архієпископом Харківським і одночасно член Св. Синоду. 1 лютого 
1903 року він Висачайше “пожалован” у митрополита Київського і Галиць
кого. М ав усі вищі російські відзнаки і нагороди, що могли отримувати 
православні ієрархи, а 6 травня 1913 року митрополита Ф лавіана 
нагороджено орденом Андрія Первозванного. 4 листопада 1915 року після 
раптової хвороби він помер (Журнал “Народное образование”. — М ., 
1915. -  Т .ІІ. -  К н.12. -  С .508 - 511).

565. У  деяких офіційних документах 1920-х рр. Золотоніський Красногірський 
монастир ще називався “Червоногорський” , “Червоноградський” , 
“Черногорський” (ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.31, арк.57, спр.69, арк .2 ,4 ).

566. Монастирський Покровський мурований храм у одній зв’язці з  дерев’яною 
дзвіницею був побудований у 1860 році за допомогою єпископа Полтавського 
і Переяславського Нафанаїла. У 1924 році ця церква була пристосована 
“для мешкання Дітського городка й там жили д пи”. У 1928 році була спроба 
О. Александрова спасти від руйнації Покровську церкву, яка “не з ’являється 
стильним пам’ятником архітектури”, але будинок, в якому вона знахо
диться, будовано у XVIII ст. (вірогідно, невеличка “помилка” в датуванні 
повинна була зберегти цю будівлю), тому потрібен деякий ремонт “й тому 
заход и релігійної громади, що відає цими будинками, про віщнукання коштів 
добровільними зборами дуж е пріємні для справи охорони...” За актом  
техогляду від 12 березня 1949 року храм був без куполів, проте стан 
виявлявся “задовільним” (ДАЧО, ф .Р -131, оп.1, спр.36, арк.80; там само, 
ф .Р-1734, оп.2, спр.ЗЗб, арк.111; там само, ф .Р-2641, оп.1, спр.11, арк.9- 
10; Л .И . Денисов. Православные монастыри Российской империи. — 0 6 8 0 ;  
Справочная клировая книга по Полтавской епархии на 1912 год. — С .31).
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Цікавий факт: при закладанні кам’янної П окровської церкви, в ї ї  
фундамент був покладений старий дуб, на якому колись явилася чудотворна 
Лубенська ікона Божої Матері.

567. Дитяче містечко ( “дитгородок”) був закритий, очевидно, 15 жовтня 
1924 року. Монастирські будівлі тоді в більшості були порожні, лише решта — 
зайнята “безпритульними біженцями” в кількості 40 чоловік і 55-ма старими 
“никчемними і безпритульними чорницями” (ДА Ч О , ф .Р -1734 , оп .2, 
спр.ЗЗб, арк.94).

568. Черкаський рафінадний завод (рафінарня, цукроварня)* почав випуск 
продукції у 1854 році. У 1900 р. завод згорів, але був знову відремонтований 
і перебудований у 1900-1901 рр. і функціонував до 1908р. На той час тут 
вироблялось 1,5 мли пудів цукру і на заводі працювало 622 робітника. З  
1908 року (за  ін. даними — з 1906) із-за  страйків хазяї заводу зупинили 
виробництво, яке було відновлено у серпні 1912 року і така діяльність 
продовжувалася до 1918 року. З  цього часу і до  1924 року Черкаська 
рафінарня бездіяла і ї ї  майно охороняли 13 вартових. У 1920-1921 рр. архів 
заводу було знищено (до речі, в кімнаті, де він зберігався, “мешкав 
засолпункт”), залишилася лише невелика кількість документів за 1912- 
1921рр. У  травні 1924 року на Черкаському рафінадному почалися ремонтні 
роботи, а вже 1 жовтня того ж  року на засіданні президії Черкаського 
ОВК була заслухана доповідь про стан заводу (ремонт, підготовка до пуску 
й ін .). Було ухвалено наступне: “покласти всі зусилля до найскорішого 
відродження цього одного із могучих заводів України”; тоді ж  вирішено, 
що для сезонної праці потрібно найняти 2656 робітників, яким необхідне 
житло, а “житлове питання налагодиться, коли до цукроварні перейдуть 
помешкання бувшого старообрядчеського монастиря”. І вже 3 жовтня 
1924 року на наступному засіданні президії Ч О ВК  ухвалено про відвод 
колишнього “сипно-тифозного бараку” на території жіночого монастиря 
під “амбулаторію цукроварні” (ДА Ч О , ф .Р -1 2 7 , оп .1, спр.5, арк. 285- 
285 зв.; там само, ф .Р-228, оп.1, спр.23, арк. 14 ,15 ,17-19; Наш рафінадний. 
Упорядкування та літературний запис Л .К . Хмельківського. — 
Дніпропетровськ, 1967. — С .5 ,6,9 ) . О б’єктивно вирішення невідкладного 
житлового питання на цукроварні повністю співпадало з політикою місцевої 
влади щодо ліквідації Покровського старообрядницького жіночого 
монастиря, релігійної громади і чернечої сільгосп. артілі “Труд” на його 
терені (див. док. № 40, № 41 і № 76, прим. № 552 і № 553). З  приводу 
цього автор вважає за доцільне більш детальніш е показати механізм  
“об’єктивного” закриття жіночої обителі, тим більше, що це тема нашого 
дослідження.

Н е зволікаючи, вже 24 жовтня 1924 року президія ЧОВК вирішила, що 
“в зв’язку з необхідністю задовольнити житлові потреби цукроварників, 
будівлі бувш. Черкаського жіночого старообрядчеського монастиря 
передати Черкаській Цукроварні на орендних правах”, а “мешкаючу в 
будівлях сільськогосподарську артіль ОкрЗУ перевести, чи з ’єднати з 
другими колективами” (ДАЧО, ф .Р -127, оп.1, спр.5, арк.306; там само,
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ф .Р -184 , оп .1, сп р .іа , арк.85). Наступ на відчуження монастирських 
помешкань був по-справжньому блискавичний. Через декілька днів, 26  
жовтня Ч О ВК  звертався до  Черкаського окрліквідкома (згідно з  
клопотанням цукроварні) з проханням про передачу усіх монастирських 
будівель в користування заводу, який “має намір утворити робочий городок 
і перенести туди ремонтні майстерні в метах поширення цукроварні”. При 
цьому була викладена досить аріументована позиція як Черкаського 
рафінадного заводу, так і Ч О В К  У відповіді Окрліквщком зазначав, що всі 
буд инки колишнього жіночого монастиря зайняті зараз сім’ями членів артілі, 
яка платить гроші за оренду помешкань згідно договору з відділом місцевого 
господарства (ВМ Г). Д о того ж  Окрліквідком не може на це впливати, так 
як в його підпорядкуванні тільки обидві церкви, які за договором передані 
Покровській релігійній громаді, і про зачинення цих храмів можна 
ходатаювати перед Київським іубліквщкомом можливо лише тоді, “коли 
працююча людність цукроварні, котра буде розташована в будинках 
був. жіночого монастиря, звернеться з проханням про зачинення церквів” 
(там само, ф .Р -375, оп.1, спр.74, арк.237-238). Потрібен формальний 
привід, підказка прийнята до уваги, і 7 січня 1925 року ЧОВК звернувся до  
Київського губвиконкому (до вищої інстанції, ніж губліквідком) з таким 
зверненням, текст якого автор (Ю .М .) вважає доцільним навести повністю: 
“З осени минулого 1924 року пущено Черкаський рафінадний завод. Завод 
потребував в значній кількості помешкань. Він звернувся до П резидії, аби 
остання дала йому будинки був. жіночого монастиря, який лежить в 100- 
200 кроках од заводу. М анастир там зачинений, часть будинків зайняті 
с.г. артілью “ТРУД”. Ц я артіль складена частково з бувших манашок- 
старовірок, які повиходили заміж. Президія Окрвиконкому, учитавши 
потребу заводу й стан артілі “ТРУД”, найшла більш доцільним передати 
будинки заводу, а артіль переселити в другій монастир і злить з існуючою  
там артілью. Цей другий монастир од першого знаходиться в 1-2 верстах. 
Таке об’єднання на думку О ВК не пошкодило б праці і стану обох 
колективів, за то дуже було б добре для заводу, де працює до 3000 
робітників” (ДАЧО, ф .Р -65, оп.1, спр.35, арк.12; в чернетці замість слова 
“частково” було написано “головним чином”, що якісно змінює склад артілі 
в сторону зменшення чернечого елемента: там само, арк.14-14 зв .). Але 
відповідь із Києва, очевидно, дещо призупинила наявний адміністраційний 
тиск, так як губвиконком запросив додаткові дані, особливо чи є  орендна 
угода з цукроварнею на використання колишніх монастирських будівель і 
на який термін підписана оренда з артіллю “Труд”. Документи свідчать, 
що і рафінарня тоді без юридичних підстав не мала можливості зайняти ці 
помешкання, а колектив “Труд” законно користувався цим майном, 
виконуючи усі свої зобов’язання, що і підтвердив ВМ Г 9 лютого 1925 року 
за № 2573 (там само, арк.15, 16, 18). Н а засіданні президії Ч О ВК 19 
лютого того ж  року, під тиском правового аспекту, було запропоновано 
ВМ Г перед ати будинки колишнього жіночого монастиря в оренду рафінарні 
на 12 років за загальну суму в 11 686 карб.; згідно з цим рішенням ВМ Г  
терміново підготовив договф 3 рафінарнею. Залишалася “маленька деталь” — 
виселити людей на законних підставах. Але куди діти “біля 100 їдців без
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помешкань”, до того ж  і Змагайлівська артіль ім. Левицького (про неї див. 
прим. № 582) згоди “на злиття не дала” за браком помешкань. Проте це не 
заважало владі використовувані будь-які можливі і неможливі підстави, 
щоб досягти мети і задовольнити рафінарню житлом (там само, ф .Р -65 , 
оп.1, спр.35, арк.17, 23-28 , 34-35 зв ., 39 , 40; там само, ф .Р -184, оп.1, 
сп р .іа , арк.12), а 2 червня 1925 року Черкаський окрплан ухвалив саме 
таке і вніс в план до виконаня (там само, ф .Р -65 , оп.1, спр.35, арк.1-2). 
Але і тут сталося непередбачене: 9 липня 1925 року президією ЧОВК було 
прийнято рішення про призупинення раніше ухвалених постанов про передачу 
колишніх монастирських, а тепер артільних будівель рафінарні і за 2 тижні 
“з’ясувати юридичний бік справи користування будівель с.-г. артіллю” (там 
само, ф .Р -184, оп.1, спр.207, арк.4 зв .). Було звернення до Черкаського 
ок р суду , д е , згідн о  з листом  А дм ін в ідд іл у Н К В С  У С Р Р  від  
1 вересня 1925 року за № 15573/203, з ’ясувалося, що виселення артілі 
“Труд” “з колишніх монастирських будівель не бажано і з політичних 
міркувань”, а тому пропонувалося погодити з Окркомгоспом питання “про 
неприпущенна виселення артілі до остаточного вирішення справи в Центрі” 
(там само, ф .Р -375, оп.1, спр.70, арк.220). Вірогідно, що і у Центрі стали 
на бік місцевої виконавчої влади, так як, незважаючи на активний протест 
артілі “Труд”, у листопаді і грудні 1926 року цьому колективу в орендному 
користуванні колишніми монастирськими будівлями було відмовлено і 
затверджено їх  передачу рафінарні за фактом раніше прийнятих рішень і 
постанов (там само, ф .Р -174, оп.1, спр.56, арк.10 зв.; там само, ф .Р - 184, 
оп.1, спр.208, арк.197 зв.; там само, ф .Р -375, оп.1, спр.7, арк.197 зв). 
Дуже цікаво, що за час спору з артіллю “Труд” рафінарня додатково 
отримала у 1924 році “для устройства спортзала” колишню єврейську 
синагоіу по Гостромоіильній вулиці № 81 (там само, ф .Р -375, оп.1, спр.65, 
арк.250, спр.67, арк.205, спр.74, арк.306, 324) і у серпні 1927 року за  
клопотанням Цукротресту деякі помешкання колишнього монастиря “під 
клуб піонерів”, в якому була “гостра потреба” (там само, спр.80, арк.З), а 
у 1930-х рр. на терені кол. жіночої обителі згадується і заводська поліклініка 
(там само, ф .Р -80, оп.1, спр.11, арк.2). І останнє. 5 січня 1932 року 
обидві церкви колишнього старообрядницького жіночого монастиря були 
передані Черкаському цукровому заводу ім. М . Фрунзе (див. док. № 77).

* Постановою М алої П резидії ВУ Ц ВК від 6 квітня 1926 року (протокол 
№ 4 7 /2 5 2 ), на підставі ухвали президії Ч О ВК  від 26 січня того року 
(протокол № 55) і звернення Ч О ВК  до ВУ Ц ВК  від 13 лютого т.р. 
(№ 2807), Черкаській рафінарні надано назву ім. М . Ф рунзе (ДАЧО , 
ф .Р -121 , оп .1, спр.З, арк. 73 -7 4 ).

569. К ам’яний трикупольний П реображ енський храм Золотоніського  
Красногірського монастиря був вибудований у стилі українського бароко 
в 1767-1771 рр. за проектом архітектора І.Г . Григоровича-Барського і 
за сприянням єпископа Іркутського і Нерчинського Софронія (Криста- 
левського; 25.ХП.1703 — 30.Ш .1771), колишнього послушника цієї обителі 
і впродовж 13 років її настоятеля, і тодішнього настоятеля ієромонаха Іоїля;
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церква мала два престоли — в ім’я Преображення Господнього і Св.Георгія 
“на хорах” (Памятники градостроительства и архитектуры Украинской 
ССР в 4-х томах. — К ., 1986. — Т.4. — С.245; Клировая книжка Полтавской 
епархии на 1902 год. — С .88). Після закриття Золотоніського монастиря і 
переводу з монастирських будівель дитячого містечка (див. прим. № 567) 
Преображенська церква привернула уваїу місцевої релігійної громади щодо 
ї ї  використання віруючими. П ісля довгих суперечок і конфліктів з  
Золотоніським РВК цей й інші монастирські храми лише наприкінці 1925 і 
у 1926 роках згідно рішень комфракції і президії Черкаського О ВК були 
остаточно закріплені за Слюзчино-Слобідською релгромадою синодальної 
орієнтації за умовою їх  “догляду, ремонтування й охорони”, при цьому 
Преображенський собор 8 серпня 1925 року (акт № 47) був прийнятий на 
облік і під охорону як “пам’ятник старовини й художнього будівництва” 
(див. док. № № 39, 43, 44, 45; ДАЧО, ф .Р -131, оп.1, спр.ЗО, арк.9, 46; 
там само, ф .Р -174, оп.1, спр.56, арк.22 зв.; там само, ф .Р -184 , оп.1, 
спр.207, арк.18 зв., 28 зв.; там само, ф .Р -375, оп.1, спр.69, ар к .2 ,3 ,5 ,6, 
8 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 7 ,2 0 ,2 8 -2 8  зв., 3 2 ,3 3 ; там само, ф .Р -1734, оп.2, спр. 336, 
арк.94,109,111-111 зв.). І тоді ж  ця релгромада у короткий термін “привела 
будинок (Преображенську церкву — Ю .М .) в певний лад” (там само, ф .Р  - 
131, оп.1, спр.ЗЗ, арк.37) і мала доглядати й стерегти храм, а також і площу 
поруч нього за “уставленною десятисаженною смугою... навкруги мурованої 
церкви” (там само, арк.37, 49, спр.36, арк.11). Проте вже 4 червня 
1927 року релігійній громаді були висунуті претензії у недодержані 
вищезгаданої угоди. У  зверненні голови окркомітету по охороні пам’ятників 
культури до Черкаського окрадмінвіцділу, зокрема, зазначається: “Церква 
расташована на півострові, насипаному серед болота, якій уявляє з себе 
невисокій бугор, штучно роблений й якій потребує за собою  уважного 
догляду, бо з роками він осядає по краям й його треба підсипати”, а 
релгромада замість догляду робить шкоду, виганяючи “на бугор” худобу, 
яка “вибиває траву”, “поразбивала ногами грунт по схилах бугра” і т.п. 
(там само, ф .Р -131, оп.1, спр.ЗЗ, арк. 49). А 22 жовтня 1930 року знову 
постає питання про охорону “Красногірського пам’ятника культури” і його 
ремонтування, а також про небезпечне “псування гори” артіллю “Серп і 
Молот” та населенням хутору Котлюбівка (Ц З АВО України, ф .166, оп.5, 
спр.725, арк.60). Очевидно, з ліквідацією Опозчино-Сдобідської релгромада 
напочатку 1930-х рр. Преображенський монастирський храм вже зовсім  
не рем онтувався і зан еп ав . 12 березн я 1949 року “к ор обк а” 
Преображенського собору Полтавським обласним відділом у справах 
архітектури визнана пам’ятником архітектури. Очевидно, тоді керівництво 
монастиря звернулось до Управління архітектури при Раді Міністрів УРСР  
про відновлення цієї будівлі; кошторис на ремонтування, вірогідно, був тоді 
ж  складений і відправлений до РМ  УРСР згідно запиту. Д о речі, настоя
тельница Золотоніського монастиря Філадельфа тоді так висловилась, що 
“вот восстановим собор, тогда нам будет легче жить, так как сейчас нам 
трудновато, народ почти не ходит к нам”. Тодішній уповноважений Ради 
у справах РП Ц  по Черкаській області М атюха у 1954 році писав: “Надо 
полагать, что руководство монастыря старается восстановить здание собора
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не только из-за религиозных побуждений монашествующих (монастырь 
имеет вместительную церковь в дом е), а для привлечения верующего 
населения в монастырь, используя былую популярность “Преобра
женского” собора. Я считаю, что восстанавливать здание бывшего собора 
не следовало бы” (ДАЧО , ф .Р -4189 , оп .1, спр.2, арк.40-41). 13 травня 
1949  року був складений охор он я й  догов ір  м іж  держ авою  і 
Преображенською релігійною громадою Красногірського монастиря про 
охорону і ремонтування П реображ ен ськ ої церкви як пам’ятки 
архітектури. Неодноразово проводилися обстеження технічного стану 
цього собору, наприклад, 1 2 .ІІІ .1 9 4 9 , 1 0 .ІХ .1954 , 10 .Х ІІ.1959  і 
13.Х ІІ.1963 рр., а у 1958 році були складені плани й проведені обміри 
будівлі, а також зроблені фотофіксації як загального вигляду церкви, 
так і ї ї  фрагментів й деталей. П остановою  РМ  У РС Р від 24 серпня 
1963 року за № 970 Преображенський храм Золотоніського монастиря 
визнаний пам’яткою, що мала історико-архітектурне значення. В ї ї  
паспорті за № 770-м  записано: “здание церкви без глав, фасады здания 
деформированы, штукатурка наружных стен в большей части обвалилась, 
кирпич выветривается, крыша здания отсутствует. Отверстия трех глав 
не заделаны. Фронтоны и карнизы почти полностью разрушены. Лепные 
детали до 50% разрушены”. Н а той час П реображенський собор  
корисною площею у 352 кв.метри був недіючий, в аварійному стані і для 
використання “непригодный” (там само, ф .Р -2641 , оп.1, спр.11, арк.1- 
4 ,5 ,6-8  зв ., 9 -1 0 ,1 1 -1 3 ,1 4 -2 2 ,2 3 -2 4 ,2 5 -3 3 , спр.12, арк.1-12, спр.13, 
арк.1-24). Тепер Преображенський храм — перлина усього архітектурного 
комплексу діючої Золотоніської Красногірської ж іночої обителі.

570. Див. док. № 44 і прим. № 573.

571. Див. прим. № 415.

572. Копац Іван Остапович, народився в с.Т овста (тепер Городищенський 
район Черкаської області) у 1869 році в сім ’ї  селянина. М ав “нищу 
осв іту” , у Ч ервоній А рм ії не служ ив. П рацю вав діловодом  у 
Чигиринському райпаркомі. З 27 грудня 1924 року призначений на посаду 
завідувача відділу культів Черкаського ОАВ*. Член ВК П (б) з 1924 року 
(за іншими відомостями — з 1921 року), партквиток № 286017. В анкеті 
особового складу робітників відділу культів він записав, що релігія 
“дурман темної маси і експлоатація”. За характеристикою, яку йому 
дав начокрмілрозшуку, І.Копац “себе виявив як робітника відносящегося 
до роботи уважно, з проявленням потрібної ініціативи, дисциплінірован. 
Характер має спокійний. Займаємій посаді цілком відповідає”. У жовтні 
1925 року був звільнений зі своєї посади за невідповідні д ії робітника 
Адмінвідділу і, очевидно, виключений із партії (ДАЧО , ф .Р -375 , оп .1, 
спр.68 , арк.51 зв ., спр.106, а р к .2 8 ,29 , спр.137, ар к .277 ,3 3 7 ,4 6 8 ,4 6 9 , 
561 , 606 , 749 , 7 53 ). У  подальш ому на цю посаду призначалися 
В .І. Куриненко і М .Ю . М акаренко (там сам о, спр.19, арк. 161-163, 
1 8 6 ,197зв.).
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* За пояснювальною запискою щодо штатів Адмінвідділу, про відділення 
культів сказано наступне: “Начальник Відділення керує всією роботою  
Відділення й несе відповідальність за н еї, приймає участь у К омісіях і 
безпосередньо зноситься з відповідними установами по релігійним питанням, 
дає висновки по всім питанням релігійного руху, які виникають на місцях, а 
також переглядає і висновки по всім уставам релігійних громад* Підвласен 
безпосередньо Начальникові Адміністраційного Відділу” (там сам о, 
спр.137, арк.258 зв.).

573. На 1 січня 1926 року до Антипівської сільської ради входили нижченаведені 
населені пункти (з наданим переліком кількості господарств і населення по 
кожному з них). А вже 26 серпня 1927 року на засіданні президії 
Ш евченківського О ВК (протокол 4 .2 2 /3 1 , §435) була затверджена 
постанова Окркомісії про утворення Слюзчино-Слобідської сільради 
Золотоніського району з перепідпорядкуванням їй згаданих сіл і хуторів (у 
дужках кількість населення на 1927 р., а чисельність наявних господарств 
не змінилася):
село Антипівка* — 298 господарств, 542 чол. І 574 жін. = 1116
село Слюзчина Слобідка—250 госп-в, 500 ч. + 533 ж. = 1033 (1000)
хутір Бакаївка** -  16 -  “ - 34 + 44 = 78 (78)
хутір Голубки 11уНІ ЗО + 37 67 (83)
хутірДача -  6 -  “ - 10 + 14 24 (64)
хутір Котлюбівка - 2 1 34 + 37 71 (106)
хутір Моркви -  2 -  “ - 5 + 7 12 (17)
(Слисок поселень Черкаської округа. — Черкаси, 1926. — С.18; ДАЧО, ф .Р - 
184, оп.1, спр.65, арк.36,81). У 1958 році с. Спюзчина Слобідка приєднано 
до с. Антипівки Золотоніського району Черкаської області, а згадане в 
документі селище Ярки входить до складу Золотоніської міської ради 
Золотоніського району (Див.: Черкаська область. Адміністративно-терито
ріальний поділ на 1 січня 1981 року. — Дніпропетровськ, 1981. — С .2 0 ,108).

* с. Антипівка не увійшло до складу новоутвореної Слюзчино-Слобідської 
сільради.

** див. прим. № 647.

574. Йосип (в миру Яцьківський Климентій Якович; 18.V .1896 — після 1934). 
Народився, очевидно, в м. Ж итомирі у родині вчителя*. Навчався у 
Волинській духовній семінарії, яку закінчив першим студентом. У 1919- 
1920 рр. він працює викладачем у кременецьких чоловічому і жіночому 
духовних училищах, а в 1920-1921 рр. К. Яцьківський вже проповідник 
в Києво-Печерській лаврі, одночасно він навчався у Київській духовній 
академії. Очевидно, в ці роки він прийняв чернечий постриг, тому що вже 
у січні 1922 року ієромонах Йосип — намісник Мопигівського Братського 
чоловічого монастиря, а незабаром, в лютому місяці того ж  року документи 
згадують його вже у сані архімандрита і на посаді настоятеля цієї ж  обителі. 
У 1922 році о. Йосип став на бік обновленства, був прибічником “Ж ивої
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Церкви”. Можна думати, що такий вибцр є  наслідком його особистої позиції, 
у відповіді на одну із числених скарг, що супроводжували, вірогідно, все 
його життя, він писав: “...вся моя прошлая церковная работа, начиная с 
уроков догматики в семинарии, шла по обновленческому пути. Я  идейно и 
вполне самостоятельно пошел в подчинение ВЦ У, непосредственно после 
устранения патриарха Тихона в 1922 году, ранее почти всех украинских 
современных синодальных иерархов. Вступил в группу Ж .Ц . на Украине, 
іуда перешел в начале 1923 года и выбыл из нее при объединении церковных 
группировок вокруг Священного Синода”. Очевидно, прихильність до  
обновленства призвело до його звільнення у грудні 1922 року від керування 
М огилівським монастирем і передати ностоятельство ієромонаху 
Варсонофію. На початку 1923 року о. Йосипу пропонується покинути межі 
Могилівської єпархії. Після цих подій архімандрит Йосип згадується вже 
як намісник Києво-Печерської лаври, а у квітні 1923 року він був висвячений 
у єпископа з призначенням на Черкаську обновленську кафедру і як вікарій 
Київської єпархії. Таке призначення молодого ієрарха на Черкащині 
очікувалося з надією, в його особі вірні бачать “світильника Церкви 
Христової”, сподіваються, що він “приведет корабль Церкви Христовой, 
обуреваемый человеческими страстями и нестроениями, к мирной и тихой 
Гавани”. На цей час в м. Черкасах існувала ворожнеча і був наявним розбрат 
між різними православними групами, угруповуваннями і течіями. Єпископ 
Йосип писав: “я застал полное расстройство и забитость мирян, какие 
находились в руках нескольких человек, боровшихся за место председателя 
церковного совета. Духовенство во главе с епископом Николаем своей 
трусостью, отсутствием инициативы и полной пассивностью перед натиском 
самосвятов, а священники и недостатками личного и пастырского свойства 
окончательно теряли авторитет в глазах прихожан”. В лютому місяці 
1925 року (згідно з постановою № 71 eiaj6/I I  і указом Св. Синоду України 
за № 131 від 24/11) єпископ Черкаський Йосип призначається управляючим 
Полтавською кафедрою з титулем єпископа Полтавського і Переяслівського 
і настоятелем Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря, при цьому 
йому доручається одночасно наглядати і за Черкаською єпархією до рішення 
Окружного з ’їзду духовенства і мирян, де мав бути обраний новий єпископ 
Черкаський; 10 березня 1925 року він вибув до м. Полтави. Але у червні 
1925 року указом Св. Синоду України за № 30 і згідно особистої заяви 
о. Йосипа, а також і за проханням релігійної громади Черкаського 
Миколаївського собору його знову затверджено єпископом Черкаським і 
настоятелем Миколаївського храму. Таке призначення було підтверджене 
4 вересня т.р. Окружним з’їздом духовенства і мирян. На підставі рішення 
пленуму Св. Синоду Української православної церкви від 28 січня 1926 
року — “для блага Церкви” — єпископа Черкаського Йосипа переведено 
на Херсонську кафедру із звільненням керування Черкаською єпархією (указ 
від 17 лютого 1926 року). Згодом його призначають на кафедру у Новгород, 
а у липні 1933 року за указом Св. Синоду православних церков СРСР за  
№ 2099 його звільняють від управління і ц ієї єпархії і переводять у 
підпорядкування Всеукраїнському Св. Синодові. 9 серпня 1933 року він 
отримав посвідчення (№ 2332) про звільнення “на спокій” з правом
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проживання у м. Черкаси (вул. Комсомольська, б .№ 7). Але вже у вересні 
1933 року о . Й осипа призначено до управління Уральською єпархією  і 
10 листопада т.р. він приступив до виконання пастирських обов’язків, 
про що й доповів Св. Синодові. Треба зазначити, що наведений “сухий” 
біографічний фактаж ні в якій мірі не може передати, так би мовити, 
“живого дихання” неординарної, на думку автора, людини, якою був 
о. Йосип, один з наймолодших ієрархів — єпископ у 27 років! Документи 
свідчать, що він мав власну думку і особисту позицію щ одо багатьох 
складних на той час подій і конкретних ситуацій, своє нестереотипне 
ставлення до оточуючого його життя — за що й терпів постійні 
обвинувачення, скарги, докори, плітки й ін. Єпископ Черкаський міг і 
намагався спілкуватися з багатьма різними людьми, також і з тими, що 
не поділяли його віри і поглядів. Він не був фанатиком і у будь-якій 
ситуації, де була хоча б маленька можливість компромісу, він ї ї  
використовував. У  липні-серпні 1934 року єпископ Уральський провів 
відпустку у м. Ч еркасах, яке вважав своїм рідним, і в якому було багато 
друзів; покинув його 22. V III.I934 року. Яка доля спіткала о. Й осипа у 
бурхливі 1930-ті ? Чи є відповідь?..
(ДАЧО, ф .Р -314, оп.1, спр.1, ар к .1 ,2 ,1 0 -1 7  зв ., 21, спр.2, арк.1, спр.З, 
арк.1, спр.5, арк.1-4  зв ., 13-17, спр.10, ар к .2 ,8 ,9 ,1 3 -1 6 ,1 7 ,2 1 ,6 8 ,6 9 , 
7 0 ,7 3 ,7 4  зв., 75-75 зв.).

* Батько о. Й осипа Яків Климентійович Яцьківський, 1868 р .н ., син 
священика с. Новомильськ Острозького повіту. У  1888 р. закінчив 
Волинську духовну семинарію, потім навчався у М осковській духовній 
академії; служив помічником інспектора у Тифліській духовній семінарії. 
Десь у 1903-1904 рр. переїхав на Волинь, де служив викладачем: у 
Житомирському духовному училищі, Волинській земській школі фельдшерів 
і фельдшериць, Житомирській Марийській гімназії (див.: Теодорович Н .И . 
Волынская духовная семинария. — П очаев, 1901. — С .777; також лист 
із Державного архіву Ж итомирської області від 2 .Х ІІ.1998 р. за № 124).

575. Очевидно, йдеться про Кирила Івановича Ш араєвського (17 .ІІІ.1 8 7 3 — 
24.Х.1937). Він народ ився у с. Подорожньому Чигиринського повіту (тепер 
Кіровоградська область) в бідній родині псаломщ ика Архангело- 
Михайлівської церкви І А  Шараєвського. У 1895 році Кирил закінчив курс 
Київської духовної сем інарії, а з  1895 по 1899 рр. працював учителем  
церковно-парафіяльних шкіл у сс. Подорожньому, Топилівці і Худоліївці 
Чигиринського повіту, в осінньому селі з січня 1897 року був і псаломщиком. 
20 листопада 1899 року рукопокладений у священика Суботівської 
Св. Індійської церкви. З  16 грудня 1907 року по 20 липня 1913-го був 
благочинницьким місіонером 1 округу Чигиринського повіту; з 1903 по 
1914 рр. — депутат єпархіального з ’їзду; з 16 серпня 1908 року призначений 
законоучителем 2-класного Суботівського земського училища, а з 18 травня 
1910 року — помічник благочинного Чигиринського повіту. 20 червня 
1913 року за особистим бажанням був переведений до Черкаської Троїцької 
церкви другим священиком, а 14 вересня того ж  року призначений
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помічником благочинного 1 округу Черкаського повіту. В 1913-1914 рр. 
займав посади законоучителя черкаських початкових училищ і церковно
парафіяльної школи. 4 жовтня 1913 року його призначили “товаришем” 
голови, що відповідав за будівництво другого храму (Покровського) в 
Троїцькій парафії Черкас. 18 травня 1915 року за резолюцією київського 
митрополита Флавіана затверджений у званні почесного члена Черкаського 
повітового відділення Київської училищної єпархіальної ради. З  1.1. по
5.УП. 1916 року виконував посаду благочинного 1 округу Черкаського повпу. 
25 вересня 1916 року о. Кирил затверджений законоучителем Черкаської 
повітової гімназії. З  25 грудня 1918 року він настоятель Троїцького храму у 
м. Черкасах, з  1920 по 1923 рр. — благочинний 1 округу Черкаського 
повіту. У 1921 році висвячений у сан протоієрея; з 10 листопада 1921 року 
був призначений завідуючим канцелярією єпископа Черкаського Миколая, 
а з 3 червня 1923 року — він представник Київського єпархіального 
управління і член Черкаського вікаріального управління (з цього року Кирил 
Ш араєвський перейшов до “обновленства”). М ав багато нагород: 
архипастирське благословення (1903, 1907 рр.), набедренник (1903 р .), 
фіолетова скуфья (1908 р .), камилавка (1913 р .), золотий наперсний хрест 
(1916 р .), з благословіння єпархіального начальства отримав від парафіян 
золотий з прикрасами хрест (1922 р .), митра (1923 р .). Був одружений на 
дочці протоієрея Ксенії Автономівні (уродж. Єримович; нар. 19.11.1877 р .), 
мав шістьох дітей: М икола (1899), Олександра (1901), Віра (1903), 
Валенган (1906), Кирил (1908), Людмила (1914). Див.: ДАЧО, ф.447, оп.1, 
спр.1, арк.47 зв. -48, 85 зв. - 86, спр.2, арк.5 зв. -6 ,1 4  зв. -1 5 ,2 3  зв. -24, 
70 зв. -71 ,141  з в .-142.

Треба відмітити, що К. Шараєвський брав участь у збиранні пожертв на 
користь голодуючих м. Черкас, а також і у наданні допомога хворим, що 
перебували у шпиталях і лікарнях міста і повїга, багатьом дітям і біженцям у 
1922 році. З  цього приводу мав безпосеред ні стосунки з зам. голови Помголоду 
Рябоконем (там само, ф .Р -471, оп.1, спр.12, арк.53). За обвинуваченням 
по ст .5 4 -1 0  КК У РСР К. Ш араєвський 7 жовтня 1937 року був 
заарештований, утримувався у Черкаській тюрмі. Рішенням Трійки при 
Київському облуправлінні НКВС УРСР від 9 жовтня того ж  року засуд
жений до розстрілу з конфіскацією особисто належного йому майна. Вирок 
приведений до виконання 24 жовтня 1937 року. Висновком прокуратури Чер
каської області від 25 жовтня 1989 року К.І. Шараєвський підпадає під дію  
сг.І Указу Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 року “Про додатг 
кові заход и по встановленню справедливості у відношенні жертв репресій, які 
мали місце в період 30-40-х та напочатку 50-х років” і має бути реабілітований 
(ДАЧО, ф .Р-5625, оп.1, спр.8153, арк. 4 ,4  зв., 5 ,1 8 ,1 9 ,2 0 ,2 3  й ін.).

576. Цю постанову на засіданні президії Черкаського ОВК 28 жовтня 1925 року 
(протокол № 39, §544) було змінено і дитбудинки із м. Сміли переведено до: 
1. Таганського дитмістечка, 2. Гарбузинського ліквідованого колектору і 
3. Златопільської єврейської дит. колонії. Відповідні кредити згідно 
постанови мають залишитись за “переведеними дитбудинками” (ДАЧО, 
ф .Р -184 , оп .1, спр.207, арк. 55 зв .).
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577. Чудотворна ікона Бож ої М атері “Лубенська” є  явленою. Таку назву вона 
отримала віл того, що з’явилася на дубі ще за часів існування Золотоніського 
Спасо-Преображенського чоловічого монастиря, вірогідно, у XVII ст., але 
коли точно невідомо. Влітку ікона поміщалася у холодному храмі над 
царськими вратами і опускалася звідтіля для “усердных и благовейных 
людей, притекающих к Н ей”, а взимку цей образ переносився до теплої 
монастирської церкви, де зберігався у спеціальному кіоті за лівим кліросом. 
25 серпня 1862 року в монастирі сталася жахлива пожежа, яка знищила 
майже усі келії, вогонь загрожував і монастирським храмам. І лише після 
того, як Дубенську ікону обнесли довкола обох церков, пожежа послабшала 
і зовсім припинилася. З  того часу щорічно 25 серпня здійснювалася хресна 
хода довкола монастирських церков з читанням акафісту “Утоленія печалі” 
на чотири сторони світу: на сході, півночі, заході, півдні. М айже сім років 
по тому в місті Золотоноші і околицях вибухнула епідемія холери, яка 
“відвідала” і монастир й сусіднє село Антипівку. За пропозицією тодішньої 
настоятельниці ііуменії Анатолії по келіям монахинь був пронесений 
чудотворний образ Бож ої М атері “Лубенської” із співанням молебну і 
читанням акафісту. Після цього холера в монастирі припинилася, але в 
Антипівці ця страшна хвороба щоденно уносила десятки людей. 16 серпня 
хресна хода з Лубенською іконою була здійснена у село з відвідуванням 
кожної хати. Після цього холера стала слабшати, поки зовсім не вщухла. 
З того часу і цей день — 16 серпня — святкується в монастирі і в Антипівці 
як пам’ять позбавлення від холери (Священник Александровский. Дубенская 
Икона Божией Матери в Красногорском Женском монастыре и крестный 
ход с нею в село Антиповку и обратно//П олтавские епархиальные 
ведомости. — Полтава, 1899. — № 29. Часть неофициальная. — С .2025 - 
2029; Л .И . Денисов. Православные монастыри Российской империи. — 
С.682). Як бачимо з наведеного документа (№ 48), Лубенська ікона 2 жовтня 
1925 року була взята на облік і під охорону, з приводу чого викликає 
цікавість лист О.Александрова до Всеукраїнського археологічного комітету 
при ВУАН від ЗО/Х-1926 року (за № 426 і № 427, якого автор (Ю .М .) 
вважає доречним навести майже повністю.

“ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМГГЕГА П РИ  ВУАН.
Копія: до Дніпропетровського крайового комітети 

по охороні памьятників культури й природи.
1925 року 2-го жовтня у м. Золотонош і, при огляді мною збірок 

Золотоношського музея, мною примічено було ікону в дорогій шаті, яка в 
списку експонатів музея не личилась й, по наведеним мною справкам, иноді 
з музею забиралась то в місцевий парком, то переховувалась у різних осіб, 
то поверталась знову до музея. Ікона ця під назвою Лубенської Богоматері 
належала раніш до Золотоношського Красногірського жиночого монастиря 
й при ліквідації монастиря забрана була до музея. При детальному огляді 
цей ікони я знайшов в неї ознаки археологично-художнього памьятника, й 
тому з приводу того, що вона не значилась в інвентарної книзі музея, а 
також з приводу вщсутности певних засобів її охорони, то ікона мною була 
тод і же взята на облик й під охорону по окремому акту й в порядку приняття
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дійсних засобів охорони залиш ена на руках й за відповідальністю  
завідуючого Золотоношським Педтехникумом тов. Олексія Івановича 
Денисенко, на той час тимчасово завідуючого Золотоношським музеєм.

Коли перевозились до Черкаського Окрмузея збірки Золотоношського 
музея, то ікона ця взята не була. Зараз тов. Денисенко привіз ікону до мене 
й вона нами по акту передана була Черкаському О крмузею ....” (ДАЧО, 
ф .Р -1 3 1 , оп .1, спр.ЗО, арк.91). У  1928 році релігійна громада при 
колишньому Золотоніському монастирі зверталась до Окрінспектури 
наросвіти з проханням передати їй  із Окрмузею для “хоронення” ікону 
Лубенської Божої Матері. Проте відповідь на це була негативною (там само, 
ф .Р-375, оп.1, спр.80, арк.171). Тепер в Золотоніському жіночому монастирі 
зберігається копія цієї ікони. Урочисті заходи по вшануванню Лубенської 
ікони відбувалися в монастирі щороку 9 листопада, але за церковним 
календарем це свято не передбачалося, а тому керівництво Красногорської 
обителі у 1954 році ходатаювало перед патріархом Алексієм про визначення 
і визнання такого дня. З  М осковської патріархії тоді повідомлялося, що 
“просьба принята к сведению” (там само, ф .Р -4189, оп.1, спр.2, арк.59).

Для інформації також варто згадати і про першу за часом появи в 
Золотоніському чоловічому монастирі так званої Борецької ікони Бож ої 
М атері, яка була вирізьблена першим подвижником цієї обителі на корі 
дерева, що росло на монастирській горі. В подальшому зображення 
Богоматері на корі з  дерева було зрізане й оздоблено срібною ризою з  
перлами і уставлено в кіот (А. Грушко. Свято-Покровська Красногорська 
обитель/Дїравославний вісник. — К ., 1997. — № 4. — С .66; Л .И . Денисов 
Православные монастыри Российской империи. — С .681). Ця ікона 
згадувалася у 1925 році при опису речей церковного відділу Золотоніського 
музею як чудотворна “старого письма” (ДА Ч О , ф .Р -131 , оп.1, спр.29, 
арк.36 зв.).

578. Про Олексу Івановича Денисенка відомостей майже не знайдено, 
згадуються лише документи, що виписані на його особу, а саме: свідоцтво 
Полтавської духовної семінарії (вчився?, закінчив?) і посвідчення студента 
факультету слав’яно-руської філології Юріївського університету і атестат 
про закінчення цього авторитетного учбового закладу за № 243 (ДАЧО, ф .Р - 
1714, оп.1, спр.29, арк.196,218). Іншої інформації про нього, на жаль, поки 
що не виявлено.

579. За документальними відомостями про добробут і володіння Києво- 
Троїцького чоловічого монастиря за 1903 рік зазначено, що при селі 
Тальянках Уманського повіту (тепер Тальнівський район Черкаської області) 
у ц ієї обителі мається “землі орної, сінокосної, під садом, огородом і 
буд івлями всього по плану генерального межування 967 десятин і під ставком 
біля 20 десятин. У звітному році в маєтку цьому закінчено будівлю кам’яну, 
криту залізом — 2 -х  поверховий корпус для братії, з домовою при ньому 
церквою на честь Святого Миколая Мирлікійського, освячену 21 вересня 
1903 року”. Далі в документі зазначається, що крім цього в маєтку є ще 
9 глиняних і дерев’яних житлових приміщень для братії і строкових
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робітників і 16 холодних будівель для господарських потреб, 1 кам’яна 
комора, водяний млин і цегельний завод (НДІАУ в Києві, ф .127, оп.1023, 
спр.656, арк.2 зв .). Тобто про Тальянську “філію” Києво-Троїцького 
монастиря можна говорити як і про чималу економічну структуру із своїми 
в якійсь мірі самостійними господарсько-виробничими і ф інансово- 
торговельними функціями і автономним — в певних правових меж ах — 
бюджетом (доходами і видатками) на зразок реальної монастирської 
економії, так і про функціонуючу церковну (подворську) одиницю зі своїм  
штатом (причтом) і постійним контингентом віруючих мирян із околишніх 
сіл. Очевидно, що події 1917 року досить конкретно вплинули на 
функціонування і ц ієї монастирської “дачі”, а саме: із наявної кількості 
монастирських насельників, в тому числі і “приблудних” монахів і 
священиків, і на основі автономного монастирського господарства у селі 
Тальянках виник новий монастир, незалежний від колишньої київської 
“метрополії”, із своєю власністю і економікою. Ця обитель, очевидно, без 
усяких помітних перешкод почала функціонувати вже як окрема релігійна 
одиниця. Невелика кількість поки виявлених документальних фрагментів 
не дає об’єктивної картини життєдіяльності Таїтянського монастиря. Проте 
наявні факти варті уваги. Наприклад, на засіданні виконкому Уманської 
ради робочих і солдатських депутатів 3 червня 1917 року в резолюції про 
становище в повіті, привертали уваїу і події саме в цій обителі, цитую: 
“...2 . Обратить внимание уездного комиссара на необходимость принятия 
самых определенных экстренных мер по отношению к Тальянскому 
монастырю, являющемуся оплотом и разсадником контрреволюции, и тем 
самым вызывающему возмущение крестьян с.Тальянок”. А вже 4 червня 
того ж  року була прийнята ухвала делегувати представників від військових 
і виконкому “дня обследования Тальянского монастыря. Для поездки 
делегируются т.т. Гуменный и Мулевич” (ДАЧО, ф .Р -2796, оп.1, спр.1, 
арк.34, спр.2, арк.1). А ще раніше, на засіданні Уманського виконкому 
31 травня 1917 року, у доповіді т. Футоряна про його поїздку по Уманщині, 
серед декількох питань розглядалися і факти, які стосувалися обителі: 
“Оргии в монастыре с.Тальянки. Обнаружение в кассе монастыря 
132017 руб., из коих 30 000 р. имеют оправдательные документы, остальные 
не имеют подтверждения в отчетности. 1. События в с. Тальянки изложить 
на заседании Исполкома Уездного Комитета” (там само, спр.2, арк. 34). 
Щ о тоді сталося в монастирі? Які події відбувалися реально? П оки не 
відомо, але така ситуація, вірогідно, на думку автора (Ю .М .) мала призвести 
до вілчудження більшої частини монастирських земель на користь місцевої 
сільської громади і окремих громадян, тим більше, що, за аналогією, — це 
типові дії привласнення монастирської власності на Черкащині, починаючи 
з 1917 року. Д о ліквідації тоді Тальянського монастиря справа не дійшла, 
але питання залиш илося. У  лютому 1922 року при М иколаївській 
монастирській церкві існувала одноймена релігійна громада, яка, очевидно, 
мала у своєму користуванні церковне майно і згадану домову церкву; договір 
виконкому з релгромадою був підписаний 5 /1 -1923  року (головою  
Миколаївської церковної громади у 1925 році був Палладій Котренко). 
19 лютого 1924 року на засіданні Уманського окрліквідкому було прийняте
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рішення “про закриття монастирської церкви в с. Тальянках та наступне 
виселення монахів” (протокол № 2) , а вже 10 квітня того ж  року на засіданні 
Київського іубліквідкому ухвалили наступне: “Считать необходимым храм 
закрыть и предложить Окрликвидкому монахов, населяющих монастырь, 
перевести в другой, находящийся на территории округа” (протокол № 7). 
Цікавий факт. Питання про закриття монастиря було підняте негайно після 
початку переєстрації Миколаївської релігійної громади, яка нараховувала 
загалом 104 члени, а потім, щоб підкріпити таку акцію, було подане 
адмінвідділом “прохання” до карного розшуку надати відомості про 
політичне “обличчя” та попередню судимість членів громада. Наявне 
листування між різними державними установами у 1925-1926 рр. щодо 
закриття Таїтянського монастиря не дає підстав для іншого рішення: 
монастир потрібно ліквідувати, ченців виселити. Наприклад, 28 /Х - 
1925 року на засіданні президії Уманського ОВК ухвалили: “Запропонувати 
Окр. Адмінвідділу перевести в життя постанови НКВС та Президії ОВК  
про виселення ченців з помешкань був. Таїтянського монасгара” (протокол 
№ 30). Стосовно цього 4/Х П -1925 року за № 118/т  була подана пропозиція 
Бабанського райвиконкому (згідно висновків спеціально створеної комісії 
по зачиненню обителі), що “чинщв можливо було б перевести засобами 
Таїтянської профагрошколи, в економії котрої чинні батракують”. Д о цього 
додавалася інформація: про розташування поруч з монастирською церквою 
(на відстані у 120 сажнів) “суміжного молитовного будинку”*, про відсутність 
селян в складі монастирської релігійної громада, про байдужість місцевих 
жителів до зачинення монастиря, — все це повинно було заспокоїти владу 
щодо можливості виникнення конфліктної ситуації з селянами, яким, до 
речі, є можливість задовольняти свої релігійні потреби в іншому храмі. 
Проте все, очевидно, відбувалося спокійно, непомітно й без ексцесів. Діючий 
Таїтянський монастир перестав існувати (ДАЧО, ф .Р -5200, оп.1, спр.2, 
арк.51 зв.; ПДАВО України, ф .5, оп.2, спр.1075, арк .4 ,5 ,6,1 1 -1 1  зв., 15, 
16,20  зв., 21 зв., 29-29 зв., 3 3 ,3 4 ,3 5 -3 6 ,4 2 ,6 2 ,6 3 ,6 4 ,6 5 ,7 3 -7 5 ,7 6 -7 7  зв., 
78 ,79-80 ,81 -82 ,86  зв. -87). Двоповерховий будинок колишньої Таїтянської 
обителі зараз є пам’яткою архітектури місцевого (обласного) значення і 
використовується як учбовий корпус Тальнівського радгоспу-технікуму 
(рішення Черкаського ОВК № 76 від 19.04.1990 р.). Також див. док. № 50.

* Очевидно, йдеться про Покровську кам’яну церкву 1908 року перебудови, 
яка знаход илась в од ній зв’язці з кам’яною одноярусною д звіницею; на цьому 
місці раніше була побудована стара церква 1764 року—дерев’яна з кам’яним 
підмурівком (ЦЦІАУ в Києві, ф .127, оп .1010, спр.88 , арк.28, оп .1011, 
спр.3389, арк.138-139).

580. Н а відстані однієї версти від залізничного вокзалу м. Умані в колишньому 
урочищі “Полігарня” був розташ ований Уманський православний 
чоловічий монастир (скит), підпорядкований Церковщині. Початок 
обителі датується груднем місяцем 1909 року. Тут протягом трьох років 
було збудовано головний корпус, в східній частині якого прибудували 
алтарну частину домової церкви для братії, що мала тут проживати
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(в подальшому нараховувалося 70 ченців і послушників). Також побудували 
й інші господарські і житлові приміщення. 10 січня 1913 року на нижчому 
поверсі головного корпусу був освячений престол на честь ікони Богома
тері “Несподівана радість”, а 26 жовтня т.р. на другому поверсі освячено 
ще один престол на пам’ять влкмчн. Пантелеймона. Поруч з садибою  
монастиря розташувався цвинтар для поховання монахів. Все це було 
огороджено волоськими горіхами, липами і акаціями. Н а Р іздво  
1913 року цей чоловічий скит відвідали перші прочани. Першим завідувачем 
обителі був ієромонах Сильвестр. Монастирю належало 10 десятин землі, 
під ставком ще 4 десятини, дерев’яний водяний млин на 2 камені, кузня 
при дорозі до села Кочержинці, в садку малась пасіка (Вищенаведена 
інформація взята із рукопису уманського краєзнавця Я .М . Кочережка про 
культові споруда м. Умані, датованого 1977 роком, на 42 аркушах. 
М ашинопис). Н а початку 1920-х років тут існувала релігійна громада 
“Несподівана радість”. У 1924 році в колишньому монастирі проживало 
25 чоловіків і 6 жінок, серед насельників було 8 ченців, 4 священика, 
2 д иякона. Монастирський готель належав залізниці, а деякі інші приміщен
ня — райагропункту. Н а засіданні президії Уманського ОВК 1-го вересня
1927 року (протокол № 26 , §575) прийнято рішення про закриття 
молитовного приміщення релігійної громада “Несподівана радість” і 
передачу усіх приміщень райагропункту (ДАЧО, ф .Р -5200, оп.1, спр.2, 
арк.190; НДАВО України, ф .5, оп.2, спр.1075, арк.52, 53, 58-58 зв .). З
1928 року на місці колишнього монастиря була розташована інкубаторна 
станція (газ. “Уманська заря” — 4 серпня 1957 р.). За інформацією Я.Коче- 
режка останнім настоятелем Уманського монастиря був ієромонах 
Софроній. Літературу дав. прим. № 581.

581. На відстані 6 верст від м. Умані по дорозі з Умані до с.с. Громи, Кочержинці 
і Тернівки, не доїжджаю чи до с. Кочержинці, ліворуч, під лісом , на 
колишньому хуторі “Левада” (в урочищі “Углярки”) був розташований 
монастир на честь Св. Георгія Побєдоносця. У 1907 р. до ііумена Різдво- 
Богородицького монастиря в Церковщині (під Києвом) о. М ануїла 
звернулися уманські ж ителі з проханням допомогти у створенні на 
пожертвуваних ними землях чоловічої обителі. 6 жовтня 1908 року 
Київська духовна консисторія дала дозвіл на будівництво, а освячення 
монастиря відбулося 6 липня 1914 року. Тут були присутні єпископ 
Канівський Інокентій, єпископ Уманський Платон, благочинний священик 
Лаврентій Крижанівський, а також багато офіційних представників з Києва 
і Умані і велика кількість населення. В монастирі були дерев’яна церква на 
честь Св.Георгія (1909 року збудування), господарські і житлові приміщення, 
готель й ін. Першим завідувачем споминався ієромонах Феофан. Монастирю 
належало 11 дес. 1500 кв. саж . землі. Н а початку 1920-х рр. тут існувала 
релігійна іромада. У 1924 році при колишньому монастирі за наданими 
списками налічувалося ЗО (за іншими документами — 40) осіб, серед яких 
настоятель А. Аверук, один ієродиякон, 6 монахів, 6 або 7 послушників. 
Із будівель згадувалася церква, 2-поверховий готель з 12-ма кімнатами 
(3 x 4  арш.), кухнею, коморою, а також при церкві двоповерхова прибудова,
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в якій було 5 кімнат (4 x 5  арш.), де проживали священнослужителі (ЦЦАВО 
України, ф .5, оп.2, спр.1075, арк .52,5 3 ,5 4 ,5 6 -5 6  зв ., 5 7 ,5 7  зв .). У 1926 
році, очевццно, до колишнього монастиря були переведені ченці з  закритої 
Тальянської обителі (див. прим. № 579). Н а засіданні президії Уманського 
ОВК 1-го вересня 1927 року прийнято рішення про закриття Кочержинського 
“Георгіївського скиїу”, який “знаходиться в помешканнях, викорисговуемих 
під райагропункг”, і про передачу усіх монастирських будівель цьому 
райагропункту (протокол № 26, §575). Ухвалено також звернутись до НКВС 
за дозволом зачинити молитовний будинок Георгіївської релігійної громади 
(ДАЧО, ф .Р-5200, оп.1, спр.2, арк.190). Згідно з інформацією Я.Кочережка, 
в подальш ому монастирські помеш кання використовувались для 
безпритульних дітей, а через декілька років після закриття обителі головний 
будинок повністю згорів. Нещодавно почалися роботи з метою відродження 
Свято-Георгіївського монастиря в с. Кочержинцях (газ. “Нова Д оба” — 
10 серпня 1999 — № 64). З  самого початку функціонування, монастир (скит) 
Святого Георгія був відділенням Церковщини (Ц ДІАУ в Києві, ф .127, 
оп.1005, спр.189, арк.4 зв., оп.1011, спр.3207, арк.21). Детальніше див.: 
Краткая история возникновения Св. Георгиевского скита близ г. Умани, 
Киевской епархии. — К., 1913; Дополнительный краткий очерк по постройке 
храмов в скитах: Пречистыя в “Церковщине” и в отделении его близ г. 
Умани. — К ., 1915; Владислав Дятлов. Остання книга С .О . Н іл уса// 
Київська старовина. -  К ., 2002 — № 3 — С .52, 55; В .В . Ластовський. 
Православна церква у суспільно-політичному житті України ХУІІІст. 
(Переяславсько-Бориспільська єпархія).— Черкаси, 2002 — С .129.

582. Змагайлівська сільськогосподарська артіль ім. Левицького (в подальшому — 
колгосп) виникла весною 1923 року, а офіційно зареєстрована 24 червня 
того ж  року. В складі новоствореної артілі спочатку нараховувалось 32 їдця — 
“саміх крайніх бідняків, членів КН С” (на чолі з Величко), а потім ця 
кількість зросла: у 1923 році — 115, у 1925 — 109 членів. В розпорядженні 
цього колективу було 139,65 десятин прццатної землі, а у 1925 році — 145, 
84 дес. Така земельна площа використовувалась під посіви пшениці, трав, 
корнеплодів, бобових та олійних культур, картоплі, для розбиття виноградника. 
Вже у 1925 році колгосп ім. Левицького згадується як такий, що мав “досвід 
польовниціва, скотарства, садівництва”, тут плаггувався “розплідник свиней” 
і організація зразкової “годівлі худоби” (у 1923 році в артілі налічувалося 
лише 18 голів і 2 коней). М ожна вважати, що успіхи цього землеробського 
колективу з с.Змагайлівки були помітними, у січні 1927 року представник 
колгоспу мав виступити з доповіддю на відкритті IX Окрз’їзду Рад Ш евчен- 
ковщини. Також можна припустити, що колгосп мав добрий фінансовий 
стан, так як не всякий колектив міг взяти в ореггду у міської влади острів 
“Чеховий” (у 1928 році є згадка про обмін 14,5 дес. колгоспної землі на іншу 
міську). Див.: ДАЧО, ф .Р -65, оп.1, спр.72, арк.5 , 6,7 ;  там само, ф .Р -136, 
оп.2, спр.11, арк.16; там само, ф .Р-174, оп.1, спр.20, арк.41, спр.46, арк.31, 
спр.56, арк.282; там само, ф .Р -184, оп.1, спр.91, арк.28. Як відомо, артіль 
ім. Левицького мала розташування на садибі закритого Змагайлівського старо
обрядницького монастиря, будівлі якого перейшли до цього землеробського

432



колективу (див. прим. № 583). За документами зазначається, що ЗО березня 
1923 року 22,4 дес. монастирської землі були відведені артілі ім. Левицькцго 
(це раніше ніж ліквідували саму обитель!). Зі згаданої площі членами колективу 
зорано тільки 12 десятин під “ярину” і 3 десятини монастирською братією  
засіяні житом, а решта землі протягом 5-6 років “зовсім не оброблялась і 
уявляє пустиню, на підняття якої артіль вклала чимало праці д ля приведення 
його (її? — Ю .М .) в пригодний дня хліборобства участок”. Згадані монастир
ські десятини артіллю оброблялися за третій сніп, а у випадку, коли буде 
зроблений і “обмолот ржи”, то за половину врожаю, і продподаток має 
виплачуватися колективом, якому залишається і “солома” (там само, ф .Р - 
475, оп.1, спр.11, арк.514-514 зв., 516 ,5 4 8 ,5 4 9 ).

583. 18 жовтня 1805 року Черкаська старостинська економія кн. І.П . Сашушка 
дала дозвіл старообрядцям вибудувати монастир в урочищі Стінка (ДАЧО, 
ф .832, оп.2, спр.1, арк.132: док.№ 247). М ожна вважати, що ця дата і 
має бути першопочатковою в питанні про заснування Змагайлівського 
Успенського старообрядницького чоловічого монастиря. За деякими 
документальними відомостями ченці й іноки Чорнобильського Пустинно- 
Миколаївського монастиря разом із своїм ігуменом стали першими 
насельниками нового Змагайлівського монастиря, а Філарет — першим 
його настоятелем (наставником); всі вони були зараховані в черкаські міщани 
з платежем казенних податків (там само, ф .90, оп.2, спр.2, арк. 121, спр.7, 
арк.1-2 зв.). 16 (6 ?) липня 1809 року Черкаська міська дума (за проханням 
черкаської старообрядницької громади) виділила Змагайлівській обителі 
для побудови келій і хат 10 десятин садибної землі в “Пациніній Стінці”, а 
поруч неї “по дороге, идущей с Черкас поуз кирпичный завод в селение 
Змагайловку, а от городской черты по моїилки” — також і орної 20 десятин, 
які рахувалися у складі міського вигону. За цю землю в доход міста Черкас 
ченці платили спочатку 13 рублів щорічно, а потім за 1 десятину садибної 
землі 1 рубль, а за 1 десятину орної — 45 копійок (там само, ф .8 , оп .2, 
спр.343, арк.7, 8 , оп .1, спр.49, арк. 114 зв. -115; там само, ф .90, оп.2, 
спр.2, арк.25-25 зв.; там само, ф .712, оп.1, спр.23, арк.6 зв .). Передача 
міською владою частини урочища “Пациніна Стінка” монастирю викликала 
суттєвий конфлікт ченців з братами Озераненками, які наполягали на 
визнанні такого рішення Думи помилковим*. 10 серпня 1821 року настоятель 
монастиря Пимін (Макаров) з братією подали до Черкаської міської думи 
заяву з проханням дозволити перенести Успенський монастир з храмом і 
буд івлями трохи вище на гору, тому що у 1820 році “от сильного и необикно- 
венного навод нения реки Днепра” і “спрямления ж  речища Днепра” виникла 
безпосередня загроза зруйнування їх  обителі, а місце, де вона розташована, 
й досі “сильно” розмивається водою. 11 серпня 1821 року Дума прийняла 
рішення про дозвіл монастирю разом зо всіма будівлями і храмом перейти 
“на высшее место” надати ченцям 10 десятин землі під садибу (там само, 
ф .8, оп.2, спр.353, арк.7-7 зв ., оп.З, спр.101, арк.46 зв. -47). Але й до  
самої своєї ліквідації у 1928 році Змагайлівський монастир постійно вирішу
вав проблему “Домоклова меча” підмиву гори Дніпром і необхідність укріп
лення берегів ріки і її речшц з метою збереження монастиря і його будівель.
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Наприклад, У1893 і у 1920-ті роки (там само, ф .8, оп.З, спр.ЗЗ, арк.48-48 зв.; 
там само, ф .Р-131, оп.1, спр.23, арк.26, спр.25, арк.26-26 зв., 51-51 зв., 
спр.30, арк.46, спр.35, арк29, ЗО, 35 ,37 ). У 1850 році в монастирі проживало 
24 чоловіка і 3 жінок, але така кількість насельників постійно змінювалась, 
напр., у 1860-ті рр. тут нараховувалось 10 старців і 20 стариць із черкаської 
старообрядницької громади (там само, ф .285, оп.1, спр.2, арк.358-368; там 
само, ф .355, оп.1, спр.1, арк.6; Л . Похилевич. Сказания о населенных 
местностях Киевской губернии...— С .613). У  середині XIX ст. в цій обителі 
функціонували два дерев’яні храми — в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці 
(1810 року побудування) ідвопресгольний теплий з престолами на честь препод. 
Сергія і Пилипа, митрополита Московського (очевидно, на місці цього 
монастирського храму в подальшому була побудована кам’яна церква); 
всередині монастиря було також збудовано одинадцять келій, загальна 
трапезна і господарські будівлі (Л. Похилевич. Сказания...— С .613-614). 
При обмірах монастирської земельної власності землемірами було нараховано 
31 дес. 120 кв. саж ., до речі, помилково, що викликало незадоволення 
мешканців м. Черкас таким “перевищенням”. Тому у жовтні 1841 року 
постало питання про те, що “многие бедные жители города не имеют удела 
земельного и в нем ему отказывают” і при цьому Змагайлівському 
старообрядницькому чоловічому монастирю, “поселенному людьми праздными 
и неприносящими в общежитии никакой пользы”, міська влада надала право 
користуватися значною кількістю землі і без — “якобы” — платежів до скарбу. 
Тільки у 1864 році, після багатьох ревізій, перевірок і неодноразового складання 
планів землемірами, монастир отримав у довічне володіння свої ЗО десятин 
землі, також у власності ченців був і один вітряк в межах міста (ДАЧО, ф .8, 
оп.З, спр.123, арк.З -3 зв., 16; там само, ф .712, оп.1, спр.23, арк.1-3 зв., 
5 зв., 6-6 зв., 9-9 зв., 10,50-50 зв., 51-51 зв., 54 -54 зв., спр.69, арк.6 зв. -7). 
Є  документальні відомості і про оренду монастирем міської землі.

За радянської влади Змагайлівський Успенський старообрядницький 
чоловічий монастир був закритий одним із перших на Черкащині, за деякими 
документами це сталося 27 червня 1923 року, його кам’яна церква мала 
перейти під школу, релігійне майно — старообрядницькій громад і, історичні 
речі—музею і т д . (ДАЧО, ф.Р-375, оп.1, спр.74, арк.217,218), а монастирські 
будівлі, сільськогосподарські майно і реманент, земля були закріплені за  
“хліборобською артіллю” (комуною) ім. Левицького (див. прим. № 582). 
Треба зазначити, що Успенська дерев’яна церква як пам’ятка історії і усе 
церковно-культове майно, що залишилося в монастирі і мало історико- 
художнє значення, зокрема 150 ікон XVI-XIX вв., були взяті на облік і під 
державну охорону протягом 1921-1923 рр. Н а жаль, постійної і належної 
охорони це майно і церква не мали, за ними здійснювався лише “добровільний 
догляд членів артілі ім. Левицького, мешкаючих по сусідству”. Д о речі, у 
1927 році на вартівників виділялися 36 крб на рік. Дивно, але до Успенського 
храму планувалися екскурсії як до будівлі, що “має значення музею”, а 
також “музейної збірки, повної іконописних древнощей з XVI віку, де є зразки 
старовинной руськой іконописи в оригіналах, так й переводах (копіях)”. 
4 травня 1928 року сталося обвалювання храму від підмиву берега, в останню 
годину усе майно і цінності були перенесені до артільного клубу. М ісце, де
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стояла Успенська церква, весняною повіддю було “розмито до щенту, до  
самого порога дзвіниці”. 29 вересня 1928 року на засіданні окркомісії по 
охороні пам’ятників культури (протокол № 7) була прийнята ухвала про 
зняття з реєстру будівлі Успенської церкви як пам’ятки культури. При цьому 
є відомості про зроблені креслення (рисунки) і фотографії Успенського 
старообрядницького храму, на жаль, не все збереглося (ДАЧО, ф .Р -131, 
оп.1, спр.23, арк. 22 зв, спр.25, арк.13 - 13 зв., спр.ЗО, арк.46, спр.29, 
арк.8 зв. - 9 ,2 5 ,51зв., спр.ЗЗ, арк.6 ,6 зв., 5 8 ,5 9 ,1 4 3 , спр.34, арк.11 зв. - 
12, спр.36, арк. 12 зв ., 39, 40 , 40 зв., 41, 43, 45-45 зв., 51, 56; там само, 
ф .Р -150, оп.1, спр.8, ар к .74 ,76 -76 зв., 111-111 зв., 211 зв .).

* 5 лютого 1778 року староста Черкаський князь Ієроним Павлович Сангушко 
подарував (продав?) черкаському жителю Андрієві Озерану “во вечное и 
потомственное его владение Стенку, состоящую близ города Черкас в урочище 
над горою над рекою Чеховою, с левадою, лежащую по дороге до селения 
Змагайловки”. І цією власністю — “Стенкою и левадою” — А. Озеран 
користувався до тієї пори, коли “по переуступке поступила оная Стенка” у 
власність до шляхтича Пацини, що проживав ум. Черкасах (див. прим. №  585). 
Ця земля була в його користуванні до 1804 року, з якого часу частина 
“Стенки” віддавила до міста Черкас “в двухверстную пропорцию” і до 1809 року 
перебувала “в праздности”, а в цьому ж  році за проханням черкаської 
старообрядницької громади “реченная С тенка” була відведен а  
Змагайлівському Успенському старообрядницькому чоловічому монастирю. 
Проте унуки діда Андрія — “по його смерті” — черкаські міщани брати Іван 
і Григорій Озераненки наполягали на поверненні їм — за спадком — цієї 
власності, так як, за їх  словами, Черкаська міська дума “неведомо нам с 
какого повода”, нову Стінку з левадою відібравши, передала їх  у власність 
старообрядницькій обителі. Незважаючи на звернення братів Озераненків 
(Озеранів) до Київського військового іубернатора М.Милорадовича у березні 
1811 року, Черкаська міська дума свої рішешш залишила без змін (ДАЧО, ф.8, 
оп.З, спр.97, арк.4, 8 -8 зв.; там само, ф.832, оп.2, спр.1, арк. 129: док. № 247).

584. Дерев’яний будиночок пі д назвою “Казначейство” згідно з постановою  
Черкаського окркопису від 14 серпня 1923 року (протокол № 9) було взято 
на облік і під охорону “як старовину типову міську будівлю 1810 року”. Ця 
будівля була розташ ована у сади б і колиш нього У спенськ ого  
старообрядницького чоловічого монастиря і ним не використовувалась, і 
разом із монастирськими будівлями перебувала у тимчасовому користуванні 
колективу ім. Левицького терміном на два роки. На підставі постанови 
ВУЦВК та РН К УСРР від I6/V I-1926 року “Казначейство” підлягало 
охороні з боку держави як пам’ятка культури Черкащини (ДАЧО, ф .Р - 131, 
оп.1, спр.ЗЗ, арк.6, 153, спр.36, арк.11, 43; там само, ф .Р -150, оп.1, 
спр.8, арк .74,111-111 зв .). Цікаво, що у місті Черкасах, очевидно, поруч 
із згаданим будиночком мав розташування колодязь “Казначейський”, який 
був зафіксованний документами як міський топонімічний орієнтир (ДАЧО, 
ф.8, оп.2, спр.93, арк. 12; там само, ф .832, оп.2, спр.Ю , арк. 107, спр.14, 
арк. 109, спр.20, арк.69). Див. док. № 81, стор. 286.
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585. 17 липня 1792 року шляхтич Пацина отримав від черкаського старости 
І.П . Сангушка “дожитгєве” право на хутір, що був розташований поруч 
села Змагайлівки (тепер в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської 
області). У  подальшому документи фіксують цю землю під назвами “футор 
шляхтича Пацини”, “Пацинін хутір”, “Пацьшина Стенка” й ін. За ревізією 
1795 року в цьому хуторі налічувалося 4 дворища, де проживало 9 чоловіків 
і 4 жінки. М ожна думати, що десь у 1804 чи 1805 році пан Пацина помер і, 
очевидно, в зв’язку з цим весь хутір (або його частина) перейшов до Змагайлів- 
ського Успенського старообрядницького чоловічого монастиря, але тут не 
обійшлося без конфлікту з черкаськими міщанами братами Озераненками 
(Озеранами) (див. прим. № 583). Також згадується документ, датований 
20 жовтня 1805 року, за яким “Пацинін хутір” згідно контракту передавався 
в утримання на рік Тимофію Чорноліському (ДАЧО, ф .90, оп.1, спр.8 , 
арк.135, 148, 150, там само, оп.2, спр.2, арк.25-25 зв.; там само, ф .832, 
оп.2, спр.1, арк.15, 132 зв., спр.105, арк.2 зв .). Невеличкий населений 
пункт Пацин проіснував безпреревно і до сього часу: у 1927 році поруч з  
ліквідованим Успенським старообрядницьким монастирем згадується 
“суміжне сельцо Пацин”, а у наш час топонім “Пацини” зберігся в районі 
вулиць Чкалова і Гоголя села Червоної Слободи.

586. Наявної інформації щодо Українського лепрозорію, який функціонував на 
терені колишнього Виноградського (Ірдинського) монастиря, зовсім  
недостатньо. Ц е тема майбутнього, сподіваю сь, дослідження з історії 
медицини на Черкащині. Відомо, що цей лепрозорій в травні 1929 року був 
ще у стадії будівництва (автором виявлені деякі такі документи, наприклад, 
кошториси, плани й ін.), а у вересні того ж  року вже надходили скарги хво
рих, що перебували в цьому медичному закладі. Також виявлені і відомості про 
набір медичного персоналу і господарських робітників до лепрозорію (ДАЧО, 
ф .Р-133, оп.1, спр.20, арк.512,516,517-522,580,593, спр.22, арк.43,84; там 
само, ф .Р -183, оп.1, спр.11, арк.6-14и, 6 7 -7 7 6 ,9 6 ,9 7 ,1 0 0 -1 1 3  зв.).

587. Додатково про це: там само, ф .Р -1 3 1 , оп .1, спр.ЗЗ, арк.47, 6 0 ,6 5 , 66 , 
71, спр.34, а р к .4 1 ,49 , 84.

588. Доктор Александровський, очевидно, з  листопада 1927 року був офіційно 
призначений завідувачем Українського лепрозорію  в колишньому 
Виноградському монастирі; цю посаду займав до 1 січня 1928 року (там 
само, ф .Р -133, оп.1, спр.20, ар к .418,593). Стосовно д-ра Александров- 
ського можна вважати, що саме він, вірогідно, у 1928 році закінчив 
аспірантуру Науково-дослідної кафедри хірургії у м. Харкові і 21 лютого 
1928 року був представлений завідувачем кафедри проф. Ш амовим до  
затвердження його Головнаукою як наукового співробітника (ЦДАВО  
України, ф .166, оп.12, спр.92, арк.1).

589. Н а початку 1920-х рр., як свідчать документи, Мотронинське скіфське 
городище, на якому був розташований Мотронинський монастир, разом із 
підземними ходами було прийняте на облік і під охорону. У 1926-1928 рр.
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неодноразово ставилося питання про археологічне і наукове дослідження 
цього городища, започаткувати! екскурсійних маршрутів; наполягалося на 
вивченні земляних рвів, печер, підземних ходів, археологічних знахідок 
(існують документи, що підтверджують знахідки черницями давніх монет, 
наконечників стріл й ін .). Складалися попередні кошториси по виплаті 
щомісяця грошей археолоіу і його асистентові (ДАЧО, ф .Р-131, оп.1, спр.26, 
арк.20 зв, спр.29, арк.25-26, спр.ЗО, арк .47,72, спр.ЗЗ, арк .47,6 0 ,6 4 ,6 5 , 
7 1 ,7 4  зв., 1 1 8 ,1 2 3 ,1 2 9 ,1 4 0 ,1 4 1 , спр.34, арк.63,63зв., 6 4 ,8 0 ,8 9 , спр.35, 
арк .22,23, спр.36, арк.7).

590. Крих Варфоломій Михайлович, за біографічними даними, що були наведені 
у 1927 році в зв’язку з його делегащвом на XI окрз’їзд Рад Шевченковщини, 
відомо наступне: 1890 року народження, українець, походженням з  
селянської родини, мав нижчу освіїу, член КП (б)У , неодноразово обирався 
делегатом на з’їзди різних рівнів, у лавах Червоної Армії не був (ДАЧО, 
ф .Р-184, оп.1, спр.154, арк.78 зв .-7 9 ,99). Також був членом Центрального 
Виконавчого Комітету СРСР і ВУЦВК, до 1926 року згадується як голова 
Черкаської міської ради (там само, ф .Р -121, оп.1, спр.З, арк.48). 11 січня 
1926 року рішенням позачергового пленуму Черкаського ОВК був обраний 
головою ЧОВК замість тов. Налімова (протокол засідання № 5, § 1) , а 
10 травня т.р. таке рішення затверджене на організаційному пленарному 
засіданні ЧОВК (протокол № 1, §2). 29 жовтня 1928 року на надзвичайному 
пленумі Шевченківського О ВК, у зв’язку з заявою про перехід на роботу 
до іншого округу, В. Крих був звільнений від обов’язків голови Ш О ВК  
(протокол засідання № 9, §2а), а на його посаду була обрана член ВУЦВК  
М .О . Левкович (про неї див. прим. № 602). Див.: ДАЧО, ф .Р -174, оп.1, 
спр.56, арк .84,327; там само, ф .Р -184, оп.1, спр.78, арк .356,359).

591. Козар Павло Антонович (12.П .1898 — квітень 1944), українець, народився 
в селянській родині, початкову освіту отримав “самотужки”. Д о 1917 року 
працював на Катеринославському Трубному “А” (майбутній Дніпро
петровський завод ім.Леніна). Закінчив соціально-історичний факультет 
Дніпропетровського інституту Наросвіти (дипломна робота “Краєвий музей 
та його завдання”). Очевидно, одночасно працював головою сельбуду, 
вчителем школи Ф .З .У ., керівником робітничих екскурсій по історичних 
місцях Дніпропетровщини, читав лекції від ВУЗ’у й ін. Постійна прописка 
була у с. Мантриківці Лоц-Кам’янського району на Дніпропетровщині. 
Був аспірантом науково-дослідної кафедри Українознавства в м. Дніпро
петровську, яку очолював Д . Яворницький. Саме Д . Яворницький 
ходатаював перед уповноваженим Головнауки України про продовження 
надання аспіранту П.Козарю стипендії; в цій заяві Яворницький писав: 
“Матеріальний стан і сімейні обставини його такі, що приходиться 
відриватися для заробітку на иншу роботу, тоді коли т.Козар зміг би на 
науково-дослідчому шляхові принести більше користі” і “зміг опрацювати 
чимало матеріалів для статтів. Козар син селянина і завдяки лише своїй 
надзвичайній енергії й впертосга зміг протягом 4-х  років без нічієї допомоги 
добути собі середню і вишу освіту” (ЗО IX. 1926 року за № 303). При
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заповненні особистої картки аспіранта у 1926 році Павло Козар зазначав, 
що має сім’ю (“дружину і троє дітей”), безпартійний, працює заввідділом 
Дніпропетровського музею, член профспілки “Робос” й ін. (ТТДЛВО України, 
ф .166, оп.12, спр.3450, арк.1 -5  зв. Автограф). У  1926 році П . Козар 
очолив Дніпропетровську крайкомісію охорони пам’ятників культури при 
Дніпропетровській крайшспекіурі. Н а той час він був відомим археологом, 
працював в Дніпропетровській археологічній експедиції (ДАЕНК’у), якийсь 
час завідував археологічним відділом музею, першим відкрив поля поховань 
в Надпоріжжі. Від 1930 року його весь час заарештовували і відпускали, а 
потім вислали за межи України на Донщину, де працював учителем. 
Вірогідно, перед війною П . Козар повернувся до Дніпропетровська і працював 
“в книговодстві якоїсь установи”. За німців був директором музею, а потім 
з двома доньками виїхав на Захід. У  квітні 1944 року, за спогадами доньки, 
помер у Польщі. Доньки його спочатку проживали у Німеччині, а потім 
переїхали у СШ А. Щ е у Дніпропетровську сім’я Козарів дружила з  
Яворницькими. Декілька наукових розвідок і досліджень привернули увагу, 
наприклад, це: “Як склався стан лоцманів в запорізьки часи та як він далі 
розвивався і наскільки зберігся до нашої доби” (1926 р.) і нарис “Лоцмани 
порогів Дніпрових” (1929р.) (Репресоване краєзнавство (20-30-тіроки). — 
К ., 1991 . — С .1 5 8 , 3 9 4 , 477; М икола Ч абан . Сучасники про 
Д .І. Яворницького. — Дніпропетровськ, 1995. — С .1 5 3 -1 5 4 ,197).

592. Варлига Іван Данилович, 1894 року народження, с. Тупичів Городнянського 
повіту на Чернігівщині; походив з сім’ї  бідного учителя, українець. Закінчив 
8 класів гімназії і три курси Київського університету Св. Володимира, 
вчителював. У партії більшовиків з 15 січня 1917 року. У  1920 році був 
інструктором у 12-й армії. Займав посади в партійних і радянських установах, 
напр., в Чернігівській іубпартшколі (1921-1922 рр.), вченим секретарем 
губплану (1923 р .), замісником голови агітпрому О ВК (1924 р .), 
уповноваженим іубсуду (1925 р .), на керівній посаді в Конотопському 
педтехнікумі. Володів німецькою і французькою мовами. Був одружений, 
мав дружину і сина. Вірогідно, що у 1926 році був переведений в 
Шевченківський округ на посаду окрінспектора наросвіти (ЦДАВО, України, 
ф .166, оп.12, спр.1009, арк.1-3). Подальша доля поки невідома.

593. Щ е у грудні 1920 року Черкаський повіткопис звертався до Свідівської 
парафіяльної ради з проханням ні в якому разі “не перебудовувати на 
школу” стару Покровську церкву, яка начебто збудована у ХУЛІ ст.*, 
також комітет хоче мати нагоду для її  огляду і подальшого збереження 
(ДАЧО, ф .Р -150, оп.1, спр.8 , арк.16). У  1927 році, незважаючи на 
неодноразові попередження з боку Ш евченківського комітету по охороні 
пам’ятників культури й природи, селяни почали розбирати старий дерев’яний 
Покровський храм, і усі спроби припинити руйнування будівлі були марними: 
вже знищено притвор, вийнято іконостас і перенесено його до нової церкви, 
що була розташована поруч. Н е малося ніякої “надії на підтримку церкви 
селянами”. Звертаючись до Дніпропетровської крайової інспектури за 
підтримкою, О .М . Александров, констатуючи факт знищення храму,
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вимушений був з цим погодитись, але за умовою “зняття планів, малюнків 
зо всіх боків”, “знімків”, і лише тоді передати “матеріал” на будівництво 
школи (там само, ф .Р-131, оп.1, спр.ЗО, арк.1, спр.ЗЗ, арк. 104-105, спр.34, 
арк.51, 52). Д о речі, у серпні 1925 року був зроблений опис церковного 
архіву і бібліотеки старого Покровського храму і переданий до Черкаського 
окрархіву (там само, ф .Р -228, оп.1, спр.233, арк.41-46).

* За Л . Похилевичем Покровський храм у с. Свідівку був збудований у 
1845 році парафіянами на місці старої церкви, що збудувалася ще у  
1747 році також на місці ще давнішої, 1718 року побудови (Л . Похилевич. 
Сказания о населенных местностях Киевской іубернии. — К ., 1864. — 
С .614). Проте потім вважалося, що Покровська церква у 1845 році була 
лише перебудована, а за місцевими переказами їй більше як 350 років, про 
це “буцім то” свідчив напис на старому іконостасі, який на ньому “десь 
був” (ДАЧО, ф .Р -131, оп.1, спр.30, арк.1, спр.34, арк.51). М ісцева влада 
також була зацікавлена у вирішенні питання про розбірку старої Покровської 
церкви, так як ця справа, за думкою Шевченківського окрадмінвщцілу, 
“дуже довго тягається й це турбує населення” (до речі, ще у 1923 році 
Свидівська сільрада наполегливо ходатаювала про ліквідацію храма і 
використання його матеріалів під будівництво школи). Документи з цього 
приводу вже підготовлені і вислані для остаточного вирішення президією  
ВУЦВК, тому прохання таке “розв’язати в найскоріший термін” (лист 
Ш ОАВ до АВ НКВС УСРР від 14/ІХ -1927 року) (ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, 
спр.74, арк.217, спр.80, арк.8). При новій, очевидно, Покровській церкві у  
1929 році функціонувала старослав’янська релігійна громада; перевірка 
культового майна була проведена 6/Ш -1928 року, а умова про користування 
храмом підписана 8/IV -1929 року. Цікава статистика: кількість членів 
Свидівської Покровської релігійної громади на 1 січня 1929 року становила 
1554 вірних (557 чол. +  997 ж .), серед них 1408 незаможників (бідняків) і 146 
середняків, неписьмених — 1342, початкову освіту мали 212; за віком склад 
релгромади розподілявся таким чином: від 18 до 20 років -  283 чл., від 20 до 
25 — 234, від 25 до ЗО — 211, від ЗО до 50 — 574, і після 50 — 252 (там само, 
спр.89, арк.50-50 зв.). Для порівн.: загальна кількість населення села у 
1924 р. складала 3179 чоловік (там само, ф .Р-184, оп.1, спр.32, арк. 183).

594. Детальніше про Троїцьку церкву М отронинського монастиря див.: 
Юрій Мариновський. Мотронинський монастир. — Черкаси, 1990. — С.49 - 
50; його ж е, Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області 
до 1917 року. — Черкаси, 1997. — Кн.1. — С .9 5 ,169-170. Також див. прим. 
№ 399 і № 400.

595. Див. прим. № 386.

596. Дмитро Іванович Яворницький (25.Х  ст.ст. (7.Х І) 1855 — 5 .V III. 1940) 
народився у дворянській родині в с. Сонцівці Харківської іубернії (тепер 
с. Борисівна Харківської області). Закінчив Харківський університет 
(1881 р.), з 1896 року приват-доцент Московського університету, згодом -
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професор. 3 1902 по 1933 рр. директор Катеринославського історико-архео- 
логічного музею ім. О .М . Поля. З  1918 року він професор Катеринослав
ського університету (пізніше Інститут Н аросвіти), очолював кафедру 
Українознавства. 3 1924року—член-коресповденг Української Академії наук, 
з 1929 р. — академік. Видатний дослідник Запорізької Очі, історик, фолькло
рист, етнограф, лексикограф, письменник, археолог (детальніше: Микола Ча
бан. Сучасники проД.І. Яворницького. — Дніпропетровськ, 1995. — С.1-198; 
А.А. Ситник. Слово про “Запорозького характерника”/  Д .І. Яворницький в 
кн.: Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). — К , 1991. — С.154-161).

597. Н а той час єпископом Черкаським був Герасим (в миру Павло Якович 
Строганов), росіянин, народився у 1876 році, вірогідно, на Смоленщині. 
Закінчив Казанську (за іншими відомостями Київську) духовну академію. 
У 1918 (1919 — ?) році висвячений у єпископа Балтського, вікарія Каменець- 
Подільської єпархії. У 1922 році перейшов до обновленства. З  1924 року 
він єпископ Саратовський, з 24 лютого 1925 року — єпископ Володимир- 
ський. У 1925 році увійшов до складу пленуму Св. Синоду, був присутній на 
ІІІ-му Всеросійському Соборі з правом вирішального голосу. З  1926 року 
єпископ Черкаський. П отім , як свідчать документи, призначений 
архієпископом Кам’янець-Подільським (ДАЧО , ф .Р -375, оп.1, спр.89, 
арк,120-120 зв.; Митр. Мануил (Лемешевский). Каталог русских архиереев- 
обновленцев.—Чебоксары, 1956. — Т.1. — С.116. Машинопис; С.І. Білокінь. 
Православні єпархії України. 1 9 1 7 -1 9 4 1 р .р .// Історико-географічні 
дослідження на Україні. Збірник наукових праць. — К ., 1992. -  С .106, 
115, 116). М ожна вважати, що між колишнім єпископом Черкаським 
Йосипом (Яцьківським) і єпископом Герасимом були якісь непорозуміння 
або особиста антипатія. Підставою цьому, думаю, була негативна думка 
єп. Йосипа щодо призначення замість нього єпископа Герасима. Цікавий 
факт: ще весною 1926 року о. Йосип відмовляв митрополита Пимена від 
затвердження на Черкаську кафедру єпископа Герасима “как тихонствую- 
щего и как неукраинца”, який в Черкасах став “ориентироваться не на 
простой народ ... а на “господ” и полковник Рябчинский сделался его 
правой рукой”, і у проповідях єп. Герасима постійно згадувалися “великая 
и могущественная Россия”, “победоносные (царские) войска”, “положитель
ная характеристика Петра и мн. другое...” (ДАЧО, ф .Р -314, оп.1, спр.10, 
арк.31-32). За свідченням священика о. Феоктиста (Єлінецького) єпископ 
Герасим помер у липні 1934 року. При його похованні було багато народу, 
а також 24 священнослужителя і 2 єпископи. При цьому говорили, що 
о. Герасим “отдал Богу душу от мучений над ним, что он мученик, над 
которым Советская вдасть поиздевалась, три раза был арестован, мучился 
в тюрьме и бедный невинный человек преждевременно покончил жизнь” 
(там само, ф .Р -5625 , оп.1, спр.7536, арк.11). Треба додати, що у 
єп. Герасима був рідний брат — Микола Якович Строганов, який народився 
17 лютого 1868 року у с. Бізюково Дорогобужського повіту Смоленської 
губернії, був архієреєм у м. Тихвшгі, потім як свящеішослужитель проживав 
у м. Золотоноші. Був заарештований і перебував в лікарні НКВС м. Черкас 
з 28 грудня 1937 по 14 серпня 1938 року, де й помер. Похований в Черкасах
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на колишньому Троїцькому кладовищі (там само, спр.47, арк .4 ,3 7 ,3 8 ). У  
серпні 1927 роцу тимчасово приїздив до м. Черкаси, коли був зінов’євським 
єпископом (там само, ф .Р -375, оп.1, спр.72, арк.162).

598. М ова йде про переселенців з Р о с ії старообрядц ів-безп оповців  
пилипівського напрямку (“филиппонов”) , які отримали свою назву від 
засновника інока Пилипа.

599. Див.: Право кн. Ф .К. Любомирського від 15 квітня 1782 року про поселення 
пилипонів в Гречківці на Смілянщині (Ю рій Мариновський. Православні 
монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. — Кн.1. — 
С .5 2 ,137).

600. 5 травня 1928 року велика кількість церковного майна Успенського 
старообрядницького чоловічого монастиря була передана до Черкаського 
окрмузею (66 найменувань речей історико-художнього значення) і 199 речей 
культового майна належали до передачі безпоповській релігійній громаді 
м. Черкас, також 11 предметів культового і некультового значення 
залишалися у клубі артілі (колгоспу) ім. Левицького (Д АЧО, ф .Р -131, 
оп.1, спр.36, арк.46-46 зв ., 47-47 зв ., 48). Також див. док. № 26 і № 27.

У 1920-х рр. у фондах Черкаського окрмузею згадується колекція старо
обрядницького іконопису XVII-XIX вв. (ДАЧО, ф .Р-65, оп.1, спр.65, арк.19). 
Очевидно, це ісгорико-художнє зібрання у 1941 року було вивезено до Полтави, 
де й загинуло. Зараз в Черкаському обласному краєзнавчому музеї зберігаються 
чотири ікони із колишнього старообрядницького чоловічого монастиря, які у 
1980-х рр. були придбані у приватних осіб. Це: Св. Миколай (XVIII в., 
Росія), Ісус Христос Господь Вседержитель (ХУШ сг., Росія), Матір Божа 
“Огневцдная” (поч. XVIII в., Росія) і “Собор святого архистратига Михаила 
и прочих бесплотных сил” (др. пол. XVIII в., Росія) (Див.: Фонд Черкаського 
краєзнавчого облмузею. КВ 48232: інв. № Ж 55, КВ 48995: інв. № Ж 56, 
КВ 48997: інв. Ж 57, КВ 48998: інв. № Ж 58). Усі ці ікони були талановито 
відреставровані черкаським худож ником-реставратором Віктором  
Григоровичем Крючковим. (Щ иро вдячний за надану інформацію  
А.А. Кушнір, зам. директору по науці Черкаського краєзнавчого облмузею).

601. ХІІ-й Округовий з ’їзд  Рад Шевченківщини проходив у м. Черкаси з 1 по 
6 квітня 1929 року. Детальніше про цей з ’їзд див.: ДАЧО, ф .Р -184 , оп.1, 
спр.90, арк.1-39 і далі.

602. Левкович Марія Остапівна (17.УШ .1892 -  після 1978. М осква?), українка, 
народилася у м. Люблін. У  своїй автобіографії, датованій 17 липня 
1956 року, писала: “... я работала на Холмщине с 1910 по 1914 it. С 1914 
по 1917 гг. училась в М оскве на Высших Ж енских Педагогических 
Тихомировских Курсах, одновременно преподавая в вечерней рабочей школе 
Дорогомиловского общества трезвости. После Октябрьской революции была 
членом коллегии первого Наркомпроса Украины, а во время немецкой 
оккупации в 1918 г. — членом коллегии Наркомпроса РСФ СР в отделе
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Единой школы. В 1919 г. заведовала Отделом Народного Образования в 
г. Ливнах, а возвратившись членом партии на Украину, была на подпольной 
большевистской работе в Сквирском уезде. В 1920 г. была членом коллегии 
Киевского Губнаробраза, а во время польского нашествия — на под польной 
работе в г. Черкассах. В 1921 г. — Завіубженотделом и редактором газеты в 
г. Кременчуге. В 1922—1923 гг. — Завіубженотделом в г. Киеве. С 1924 по 
1927 it. — Завженотделом Ц К К П (б)У . С 1927 по 1930 гг. являлась 
председателем Ш евченковского окрисполкома. С 1930 по 1932 гг. — 
Заведующим территориальным сектором в Ц К КП (б)У. С 1932 по 1934 it. — 
секретарем Дзержинского райкома партии г. Харькова. С 1934 г. по август 
1935 г. — секретарем и членом президиума Ц И К УССР при Григории 
Ивановиче Петровском. Это была моя последняя работа перед арестом. За  
время моей партийной и советской работы избиралась делегатом ХШ , XIV, 
XVI, XVII съездов партии. На XIII съезде партии была избрана в Совет 
Старейшин, на котором обсуждалось завещание В.И . Ленина. Дважды 
избиралась членом ЦИК СССР и работала в бюджетной комиссии. В 
1926 году была членом международного женского съезда в Бельгии”. Була 
репресована. Вирок Військової Колегії Верховного Суду СРСР від 15 серпня 
1937 року, а також постанови Особової Наради при НКВС СРСР від 
15 жовтня 1935 року і Особової Наради при М ДБ СРСР від 8 березня 
1947 року по відношенню до М .О . Левкович були скасовані і справу- за 
обвинуваченням її в антирадянській діяльності за відсутністю складу злочину 
припинено і переглянуто Військовою Колегією Верховного Суду СРСР 
2 червня 1956 року. 3 1 липня 1956 року вона персональний пенсіонер союзного 
значення прижиттєво (Інформація надана Архівом Уряду Російської Федерації 
із особистої справи МЛевкович за № 17916-с, д ив.: лист до автора (Ю .М .) із 
Апарату Уряду РФ  від 23 грудня 1998 року за МЬГОб—188). Треба також 
дод ати, що у 1917-1918 рр. Марія Левкович належала до партії лівих соціалістів- 
революцюнерів, а лише у 1919 році перейшла до більшовиків; у січні 1921 року 
вона лічиться членом Черкаської міської ради (ДАЧО, ф .Р-187, оп.1, спр.З, 
арк.5). У  своїх автобіографічних спогадах про революційні події на Черкащині 
1920 року вона писала, що у травні 1920 року під псевдонімом Антоніни 
Павловни Запольської на пароплаві “Бистрий” виїхала з Києва до Черкас 
для підпільної роботи. В Черкасах вона була безпосереднім свідком злочинних 
дій “банд итів Григор’єва”. У своєму листі до колишнього директора Черкаського 
обласного архіву Г. Зувдної, датованого 5.УШ .І957 р., Марія Левкович обіцяла 
надіслати і другу частину своїх спогадів, яка буде охоплювати період з 1927 по 
1930 рр., на жаль, таких матеріалів досі не виявлено. Крім цього, М . Левкович 
згадувала, що за її головування на ІНевченнвщині була опублікована книжка 
“Опыт сплошной коллективизации на Шевченковщине” (1928 р.). Крім цього, 
влітку 1920 року вона була призначена редактором черкаської газети “Вісті” 
(ДАЧО, ф.Р-2475, оп.1, спр.27, арк.1-38. Авгоіраф; М .О. Левкович. Незабутні 
роки// До історії більшовистських організацій на Черкащині. Збірник спогадів 
учасників революційних подій 1917-1920 рр. — Черкаси, 1958. — С.43-50).

603. Троїцька кам’яна тепла церква (в одній зв ’язці із дзвіницею) була 
побудована у 1911 році і вже 25 вересня т.р. почалися церковні служби.
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В документах зазначалося, що спочатку ця церква лічилася як філія 
Золотоніського Красноярського монастиря, а після його закриття — 
перетворилася на парафіяльну (хоча деякі факти суперечать цьому). Також  
відомо, щ оі травня 1922 року тут була заснована Троїцько-Миколаївська 
релігійна громада, а ще раніше — трудова артіль, в склад якої входили і 
черниці. На почату того року до місцевого виконкому були передані церковні 
печатки та інші подібні атрибути. У  наведеному документі (док. № 62) 
керівництво Шевченківського окрадмінвідділу у зверненні до НКВС вдалося 
до звичайної брехні, повідомляючи про відсутність після 1922 року у цієї 
релгромади реєстраційних документів. Навпаки, у квітні 1923 року yd  належні 
документи — заява, типовий статут, списки засновників, парафіяльної ради, 
членів релгромади були подані і офіційно зареєстровані в Полтавській 
іубМ ЕКОСО у червні т.р., а також нотаріально засвідчені. Н а той час 
кількість членів цієї релгромади складала 769 осіб, які проживали у се. Лука- 
шівці і Григорівці, та хуторах Бразоливщині, Вишневському, Івановщині, 
Бакаєвому*. В основному це середняки, були й бідняцькі родини, а також  
сім’ї  заможних селян (так звані “кулаки”). Н а терені колишньої обителі у  
1926 році проживали 58 черниць, а 20-ть — мандрували по округу. У  вересні 
1925 року зроблено детального опису усього майна релігійної громади, в 
тому числі і метричні книги за 1912-1921 рр. (ДАЧО, ф .Р-228, on. 1, спр.235, 
арк.5-8 зв.; там само, ф .Р -375, оп.1, спр.71, ар к .88 ,116; там само, ф .Р - 
1734, оп.1, спр.10, арк.1-3,6-7 зв., 21-27,29-47,49-55; Справочная клировая 
книга по Полтавской іубернии на 1912 г. — С.31; див. прим. № 162). 
Документи свідчать, що були неодноразові спроби позбавитися колишнього 
монастиря та його черниць, які, як вважалося, турбували владу (див. Вступ 
і прим. № 294); до речі, в Золотоніському окрадмінвідцілі зберегалося повне 
“досьє” на Лукашівську релігійну громаду при Троїцькій церкві на 104 аркушах, 
що датувалося 24.IV.1923 р.—26.УШ .1924 р. (ДАЧО, ф. Р-228, оп.1, спр.81, 
арк.8). У  червні 1929 року НКВС наполягав на поясненні деяких ексцесів, 
що виникли при знятті з Троїцької церкви хрестів місцевими відповідальними 
робітниками (там само, ф .Р -375, оп.1, спр.76, арк.141, спр.81, арк.432). 
Але таке формальне “збереження лиця” було зайвим: у серпні того року на 
засіданні президії Шевченківського ОВК (протокол № 15/25, §400) прийнята 
була постанова про зачинення монастирської домової церкви та передачу її  
в користування місцевій сільськогосподарській школі і 1-й Чорнобаївській 
комуні (там само, ф .Р -65, оп.1, спр.343, арк.72). У  подальшому відповідні 
документи для остаточного закриття колишньої обителі були підготовлені і 
відправлені до НКВС, а потім для затвердження — до ВУЦВК (див. док. 
№ № 66,67). При ліквідації Іванівського монастиря, його майно було поділено 
наступним чином: речі широкого вжитку, наприклад, шафи, стільці, столи, 
ліжка, частина килимів та ін. передані вищезгаданій комуні разом із будівлями, 
а решта речей — Чорнобаївському РВК, який у лютому 1930 року передав їх  
до культурно-освітніх установ села. Крім цього, деяке “цінне” культове 
майно -  срібні речі, килими, предмети з атласу і парчи, більшість яких 
“мали релігійні зображення”, було вилучено окрадмінвщділом тому, що “на 
місці залишено бути не може” (ДАЧО, ф .Р-375, оп.1, спр.87, арк.65,78). У  
червні 1930 року церква і дзвіниця колишнього Іванівського (Лукашівського)
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Троїцького монастиря увійшли до переліку молитовних будинків, які мали 
бути перебудовані для державних потреб (див. док. № 74).

* Вірогідно, тепер це с. Бакаеве Чорнобаївського району Черкаської області. 
Н е плутати з хутором Бакай, де колись була “дача” Золотоніського 
монастиря (про нього див. прим. № 647).

604. У  травні 1926 року ІІ-й  Чорнявській релігійній громаді синодальної 
орієнтації владою була передана для користування Успенська церква 
колишнього Ж аботинського монастиря. Але така передача викликала 
активну протидію колишнього “ігумена-архімандрита” Митрофана, який 
“вооружив чубівців проти обновленців і проти радвлади”. Тільки 20 травня
т.р. Успенський храм був офіційно переданий згаданій релгромаді. Д о  
речі, у своєму зверненні до окрвідцілу культів священик ІІ-Ї Чорнявської 
релгромади Стефан Кравченко зазначав, що на територію колишнього 
Ж аботинського монастиря кожен рік у храмове свято приходило багато 
“бродячих” монахів, що належали до тихонівщини, але не “для моління, а 
для агітування проміж народом” проти радянської влади, “що разтрила 
монастир” (ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, спр.71, арк.266-267). У 1926 році ІІ-а  
Чорнявська релгромада нараховувала 365 осіб , а у 1927 році -  вже 669  
(там само, арк.88, спр.72, арк.328).

605. Ліквідація у 1923 році Жаботинського Онуфріївського монастиря призвела 
і до відчудження його колишньої власності. Наприклад, у 1924 році 
Михайлівському агрокомбінатові “для пополнения строениями полевого 
хазяйства” передали 5-ть монастирських будівель — сараїв, стайню, комору 
( “амбар”) (ДАЧО, ф .Р -65, оп.1, спр.6, арк.142зв., 165-166 зв.; там само, 
ф .Р -184, оп.1, спр.іа, арк.249 зв .), а у 1926 році був отриманий дозвіл на 
використання муру колишньої обителі “для спорудження і ремонтування 
шкільних помешкань в околишніх селах” (там само, ф .Р -174, оп.1, спр.56, 
арк.95 зв.; там само, ф .Р -184, оп .1, спр.208, арк.66 зв .). Також у 1927 
році 2,18 гектара колишньої монастирської землі (“цвинтаря”) спричинили 
конфлікт поміж Деменецьким садовим товариством і Чубівською  
земгромадою (там само, ф .Р -184, оп.1, спр.211, арк.131). Від колишнього 
монастиря залишилися дві згадані церкви (“будинка”). Успенська 
використовувалась ІІ-ю  Чорнявською релгромадою (див. прим. № 604), 
а кам’яний О нуфріївський храм належ ав Ч убівській релгромаді 
старослов’янської орієнтації, яка, до речі, теж  мала тенденцію до збіль
шення своїх членів: у 1926 р. — 142 чол., у 1927 р. — 370 (ДАЧО, ф .Р - 375, 
оп.1, спр. 71, арк.88, спр.72, арк.328). Вірогідно, що саме Чубівська 
релгромада неофіційно відновила Ж аботинський монастир (див. Вступ і 
прим . № 2 8 1 ). У  подальш ом у оби д в і церкви були зак р и ті і 
використовувались для державних потреб (див. док. № № 6 7 ,7 4 ).

606. 3 1 липня 1922 року у переобладнаному приміщенні католицької каплиці у 
с.М едведівка почала функціонувати 2-а  Успенська православна церква, 
якою користувалася синодальна (обновленська) релігійна громада. На жаль,
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архів каплиці раніше був перевезений до Антонівського костелу, до якого 
вона була колись приписана. Ця будівля була побудована у 1855 році (ДАЧО, 
ф.Р-83, оп.1, спр.1, арк.440; там само, ф .Р-228, оп.1, спр.228, арк.23-23зв.). 
Дня інформації: Медведівська 1-а Успенська православна церква (1861 року 
побудови) була у користуванні автокефальної релігійної громади, а третій 
Іоано - Богословський храм у с.Медведівці належав, очевидно, тихонівській 
релігійній іромалі (там само, ф .Р-228, оп.1, спр.228, арк.36 -36 зв., 51-51 зв.).

606а. Найден (Воротилов) Семен Платонович (11.ІХ .1895 — 1969) народився у  
с.Казимирівці Кагарлицького району Київської іубернії, навчався у 
Смілянській гімназії, закінчив два курси Київського університету (1917- 
1919 рр.). З 1919 по 1921 рік у лавах Червоної Армії. Працював на 
Черкащині у проспілкових органах, а також кореспондентом газет, активно 
публікувався. 3 1954 року працював в редакції газети “Черкаська правда”. 
Цікавився краєзнавчими дослідженнями і розвідками. У 1926 році отримав 
від журналу “Всесвіті” (Харків) замовлення про написання нарису, що 
присвячувався 10-літньому ювілею Великого Жовтня. Саме недавня історія 
Чигиринського району мала стати темою такого матеріалу. Для цього він 
відвідав Чигиринщину, зокрема Мотронинський і Лебединський монастирі, 
про які і були згадки в його статтях у газеті “Правда” і “Голос сахарника” 
(ДАЧО , ф .Р -5626 , оп .1, спр.27, арк .1-6, спр.56, арк .1-3, спр.61, арк. 
З зв. -4 ,1 4 -1 9 ,3 2  зв.).

6066. Цікава статистика, яку наводить П . Зирянов: з 1825 по 1914 рік кількість 
православних монастирів у Російській імперії подвоїлась з 476 до 1025, 
монастирських насельників зросло якнайменш у 5-ть разів: з  5609 до  
29 128, а послушників (послушниць) — 12 разів: з 5471 до 65 111; 
найінтенсивніше це відбувалося з 1880 року (П .Н . Зырянов. Русские 
монастыри и монашество в XIX и начале XX века. — М ., 1999. — С. 20).

607. Як видно, автором (Ю .М .) наводиться лише фрагмент цього протоколу у  
розділі про м онастирі, церкви і молитовні будинки Ч еркаського 
(Шевченківського) округу без винятку.

608. З зачиненням церкви в с. Чапаєвці виникли складності. Щ е 5 серпня 
1929 року Шевченківський окрадміїївідділ (Ш ОАВ) звертався до НКВС  
(вих.№ 937) з інформацією, що ще у квітні цього року при обговоренні на 
загальному сході села питання про зачинення місцевої церкви піп, паламар, 
дві черниці та ще декілька жінок зірвали таке зібрання, піднявши “набатний 
дзвон на пожежу”. І тільки з великими труднощами голові сільради вдалося 
утримати натовп від “самосуду над піднявшими набат”. Все це так 
“расхвилювало населення Чапаєвки, що біля 90% ухвалили та підписалося 
щоб церкву зачинити, а молбудинок використати під сельбуд та кіно, кошти 
дня перебудови взяти з самообкладення”. За фактом “набату” було відкрито 
кримінальну справу, а зачинення церкви затверджено Золотоніським РВК і 
Шевченківським О ВК, і усі матеріали по цієї справі передані в НКВС на 
затвердження. Проте група віруючих у кількості 40-50  людей бажають
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відчинити храм. 6 вересня 1929 року Ш ОАВ також звертався до окрвідділу 
Д П У  (вих. № 1024. т) з повідомленням, що у кінці липня “невідомими було з  
церкви знято хрести та вивішені червоні прапори, та побиті ікони, які висіли 
на огорожі”. Тоді близько 100 віруючих-селян почали вимагати негайного 
“вщчинення церкви і передачи її  в користування релгромади”, від якої 
неодноразово відправлялися “ходоки” із скаргами в Харків — до ВУЦВК і 
НКВС, а також на ці адреси направлялися телеграми з аналогічним змістом. 
Ш ОАВ підтверджував, що в селі “положення напружене”, існує наявна 
конфронтація між атеїстами (їх  65% ) і віруючою людністю: перші 
погрожують різними утисками, в тому числі і спалиш храм. Віруючі “дають 
відпір”. При цьому Ш ОАВ прохав Д П У  висловити “свою думку, що 
проробити в даному селі, чи відчиниш церкву та передати ї ї  в користування 
релгромади, чи продовжувати чекати остаточного розпорядження НКВС”. 
Але варто згадати, що і по закритті храму селяни с. Чапаєвка зверталися 
за допомогою до протоієрея Кирила ІПараєвського з проханням відновити 
закриту владою церкву, і такі заяви від вірних були неодноразові (про це 
зазначалося в протоколі малого пленуму Черкаського єпархіального управ
ління за № 16 від 19 червня 1930 року). Чапаєвська релігійна громада 
мала тоді можливість переестрації і складання 50-тки на платформі обнов
ленства (ДАЧО, ф .Р-375, оп.1, спр.57, арк.119,133, спр.87, арк.240- 240 а).

609. Автор вважає за доцільне навести витяг з протоколу № 21/31  засідання 
Ш евченківського О ВК від 4 жовтня 1929 року.

“СЛУХАЛИ: §—527. Про вилучення з користування єврейської релігійної 
громади м. Кам’янки молитовного будинку “Клойз”. 
Справа № 1 6 0 8 .3 . Внесено ОАВ.

УХВАЛИЛИ: Зважаючи на те:

а) Щ о в м. Кам’янці, крім сінагоги “Клойз” є ще два молитовних будинка, в 
яких може цілком задоволити свої релігійні потреби єврейське віруюче 
населення, якого налічується всього 63 чол. (24% до загальної кількості 
євнаселення).

б) Щ о клопотання єврейських робітників Кам’янської сірникової фабрики 
й кустарів м. Кам’янки та постанова Пленуму сільради про зачинення 
молитовного будинку скріплено підписами переваж ної більш ости 
євнаселення м. Кам’янки (202 підписів — 73% до загальної кількости 
євнаселення).

в) Щ о в м. Кам’янці відчувається гостра потреба в приміщеннях для 
культосвітніх установ, — з постановою Кам’янського РВК з 12/V I-29 р. 
погодитись, піднявши клопотання через НКВС перед Президією ВУЦВК’у 
про зачинення єврейського молитовного будинку “Клойз” та передачу 
такого під культ.- освітню установу — клюб для працюючих євреїв, що 
мешкають у м. Кам’янці”.
(ДАЧО , ф .Р -184 , оп .1, спр.93, арк.10, 27 , 28 ).
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За спогадами С оф ії Григорівни Портянської синагога “Клойз” — це 
одноповерхова будівля, вірогідно, із шпилем зверху. Після ї ї  закриття тут 
функціонувала спочатку українська школа, а після 1937 року — єврейська. 
При німцях в цьому будинку була розташована біржа праці, а після 
війни його використовували різні, в тому числі і торговельні установи. 
Наприкінці 80 -х  або на початку 90 -х  рр. ця споруда була розібрана. За  
споминами мешканців навколо синагоги “Клойз” колись виникло 
єврейське поселення. В самій Кам’янці у 1920-х-1930-х  рр. функціону
вали три синагоги — “Клойз” , “Ш ил” і “Беш емедрас”.

610. П ісля закриття церкви в с . Ковалисі Ротмистрівського району до  
Шевченківського ОВК стали надходити скарги від віруючих про те, що 
закриття церкви — фальсифікація: збір підписів (а їх  було 92% від усього 
дорослого населення) проходив примусово з боку місцевої влади, яка 
посилалася на неіснучі вказівки з Центру. Щ е у 1929 році сільські збори 
відхилили постанову про закриття церкви, але сільська влада пішла 
“напролом” — розібрала дзвіницю, познімала з церкви хрести, куполи і 
пристосувала церковне приміщення під клуб і “під кіно”. Віруючі селяни 
скаржилися (182 пщписа), що “мала група молод і буде забавлятися, а частка— 
до 800 чоловік група дорослих — ходити по чужіх селах...” Проте усі скарги 
віруючих залишилися без позитивного вирішення (ДАЧО, ф .Р -375, оп.1, 
спр.87, арк.257, 293-294 зв., 316). Доречно згадати, що у 1921 році із 
32 дес. 419 кв. саж. церковної землі, яка належала Ковалиській церкві, 
19 дес. 1619 кв. саж. були розподілені поміж біднішими селянами, а решта, 
приблизно 12 дес.200 кв. саж ., залишилися церковному кліру: священик 
Арсеній Ісупов з пятьма членами родини отримав 5 дес., псаломщик з 6-ма 
членами родини — 6 д ес ., просфорня з 2 членами родини — 1 дес. 
200 кв. саж. (там само, ф .Р -109, оп.1, спр.З, арк .23,31).

611. Балипький Всеволод Аполлонович (1892 — 27.Х І.1937), нар. у м. Верхньо
дніпровську Катеринославської губернії. Навчався на юридичному 
факультеті М осковського університету (не закінчив). Брав участь у 
воєнних діях 1 -ї світової війни (на Закавказзі). Член партії більшовиків 
з 1915 року. Навесні 1920 року В. Балицький — голова Київської іубЧК. У  
серпні 1923 року затверджений головою Д П У  України, а з  листопада ц.р. — 
член колегії О ДН У  СРСР. У  березні 1924 року очолив НКВС України; 
29 листопада 1927 року обраний кандидатом у члени Політбюро України. 
У  серпні 1931 року призначений заступником голови О Д П У  СРСР  
Менжинського. Наказом О ДП У  СРСР за № 37 від 21 лютого 1933 року
B. Балицького знову призначають головою Д П У  УСРР. Н а XVII з ’їзді 
ВКП (б) його обрали членом Ц К ВКП  (б); з травня 1935 року — 
затверджений комісаром держбезпеки 1 рангу і в 1937 році призначений 
начальником Управління Н КВС по Далекосхідному краю. У  липні 
1937 року заарештований і 27 листопада того ж  року розстріляний (деталь
ніше див.: Золотарьов В .А ., Ш аповал ЮЛ. В.А. Балицький. Н а шляху до  
правди про нього//Український історичний журнал. -  К ., 1993. — № 4-6. —
C. 50-63, № 7-8. — С.53 -70; Золотарьов В.А. Чекісти 20-х-30-х: матеріали
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до біографічного словника// “3  архівів ВУ Ч К, ГП У , Н К ВД , КГБ”. — 
К ., 1994. -  № 1. -  С. 172-173).

612. Діяльність мельниківської сільськогосподарської артілі (колгоспу) “Заповіт 
Леніна” була відновлена у січні 1944 року після звільнення Чигиринського 
району від німецько-фаш истських окупантів. У  березні 1950 року до  
колгоспу “Заповіт Леніна” приєднано колгосп “П ’ятирічка”, а у вересні 
того ж  року — колгосп “Ударник”; обидва колективи з села Мельників. 
В 1964 році колгосп “Заповіт Леніна” перейменовано в колгосп ім. Н. Круп- 
ської (Див.: ДАЧО, ф .Р -897, оп.1, спр.№ № 1-16, оп.З, сп р .16 ,158 й ін.).

613. За  інформацією лебединського краєзнавця Єлінецького І.О . комуна 
“Червоний Ж овтень” була організована восени 1929 року; одним з  
ініціаторів ї ї  появи був директор лебединської рафінарні Степан 
Василшович Кирилін. Очевидці згадують, що саме в жовтні у монастирі 
відбулося останнє богослужіння з хресною ходою . Невдовзі черниці були 
брутально вигнані з  монастирського терену, вони розійшлися по околишніх 
селах. За переказами, ііуменія Смарагда була заарештована і померла в 
лікарні м. Звенигородки. Н а свято Великого Жовтня 1929 року відбулося 
урочисте викриття комуни, в якій (крім поодиноких) проживало більше ніж  
сто сімей. Всі вони розмістилися у колишніх келіях й ін. монастирських 
приміщеннях. З  дзвіниці і храмів комунари скинули хрести; в Миколаївській 
церкві було зорганізовано клуб, а у Вознесенській — кухню та їдальню. 
Ризницю, ікони, архівні матеріали, що ще залишалися, частково пограбо
вано і знищено, а решту вивезено на трьох возах до Ш поли і передано в 
ДН У . Лебединську комуну “Червоний Жовтень” не треба плутати з одно- 
іменою артіллю с. Матусів, яка була зареєстрована ще 16 квітня 1923 року; 
до того ж  в с. Лебедині вже існували дві сільськогосподарські артілі — “Пер
ше Травня” (зареєстр. 10.V I.1925 р.) і “Косар” (зареєстр. 14.VI.1923 р .). 
Див.: ДАЧО, ф .Р -174, оп.1, спр.20, арк.40).

614. Колот Федот Пилипович (17.V.1898 — 22.V.1938), уродженець с. Лебедина. 
Працював головою Лебединської сільської ради (1923 — 1927 рр.), у 
1923 році обирався головою Лебединського комітету незаможників (КНС). 
У 1929 році очолив комуну “Червоний Жовтень” у с. Лебедині, а наступного 
року його перевели на посаду голови колгоспу у с. Веселий Кут. У 1935 році 
Ф . Колота виключили із членів ВКП (б) і звільнили з посади, яку він займав 
у той час. Причина цього — звітування перед райкомом партії фальшивим 
протоколом про проведення партійних зборів, яких вони з парторгом не 
провели. У 1935-1937 роках він працював завідуючим цегельнею  
Лебединського колгоспу ім. Петровського. 23 квітня 1938 року його 
заарештовано з обвинуваченням за ст.ст .54-10 ,5 4 -1 1 КК УРСР, перебував 
в Уманській тюрмі. На час арешту мав сім’ю: дружину Колот Фросину 
Хомівну (1899 р .н .), синів Володимира (1924 р.н.) і Віталія (1930 р. н .), 
доньку Тетяну (1926 р .н .), мати Ю химію (1868 р .н .). Рішенням Трійки 
УНКВС по Київській області від 3 травня 1938 року Ф едот Пилипович 
Колот засуджений до розстрілу із конфіскацією особисто належного йому
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майна. Вирок приведений до виконання 22 травня 1938 року. Постановою  
президії Черкаського обласного суду від 24 грудня 1958 року рішення Трійки 
УНКВС по Київській області від 3.V.1938 року скасоване, а справа стосовно 
громадянина Ф .П . Колота закрита за відсутністю складу злочину; місце 
поховання невідоме (ДАЧО, ф.Р-174, оп.1, спр.56, арк.11 зв., спр.65, арк.197; 
там само, ф .Р -5625, оп.1, спр.2470, арк.171, 171 зв., спр.2471, арк.181, 
1 8 9 ,2 0 2 ,2 0 3 ,2 0 5 ,2 3 4 ,3 1 7 ,3 9 1 ,4 0 1 ,4 0 6 ,4 0 8  й ін.).

615. За повідомленням Єлінецького І.О . згадка про поле “Андрійцево” серед 
жителів с. Лебедина ще існує; розташовано воно було на захід від жіночого 
монастиря, неподалік Конюкового хутора. Належала ця земля якомусь 
Ацдрійченкові. Стосовно топоніма “Луки”, то його зараз не існує. М ожна 
припустити, що це — “Лука Лебединська” , про яку згадував польський 
комісар Ш емберк напередодні подій 1648 року.

616. Ось що пише про хутір Конюкова лебединський краєзнавець І. Єлінецький: 
“Хутір виник в кінці XIX та напочатку XX ст. на місці вирубаного лісу на 
витоку струмка Нижня Гептурка. Д о Миколаївського монастиря 1,5 км, 
до Лебедина — 3 км. Колись це місце ще називали “Корчовка”, бо треба 
було корчувати пеньки, які залишилися від лісу. М ожливо, що інтенсивне 
вирубування лісу було пов’язане з роботою цукроварні. Назвали хутір по 
призвишу найбагатшого його жителя Конюка Василя Яковича, який довгий 
час працював помічником директора Лебединського рафінадного заводу. 
В нього було не менше як 50 гектарів землі, він там побудував вальцевий 
млин і селяни охоче їздили до нього молоти зерно. М ій батько теж  їздав. 
В.Я . К оток , хоч і вважався радянською владою куркулем, був порядною 
людиною, вів культурне господарство, достатньо розраховувався із 
найнятими робітниками. Коли почалося розкуркулення, то він все покинув 
і поїхав на Харківщину, де працював агрономом. Млин колгосп експлуа
тувати не зміг і там було зерносховище. В 30-х  роках на хуторі було 16 
садиб різних людей, частину їх  розкуркулили. На садибі Аврама Лозового 
була влаштована садо-городня бригада; на садибі Багача була влаштована 
пасіка. Частина селян побудувала в селі (хуторі? — Ю .М .) собі хати і 
тому після війни там було 8 садиб, де жили люди. В 1947 році пасічником 
став мій батько і на цьому хуторі мабуть немає місця, де б я в дитинстві 
не ступив босою ногою. Вже після війни там були два невеликі ставочки. 
Пізніше побудували вівчарню. Зараз ї ї  немає. В 60-70-ті роки хутір 
практично перестав існувати. Там залишилася невелика колгоспна пасіка 
і хатина при ній колишнього жителя Г.Семиноги. З  іншого краю хутора 
існують невеличкі будівлі садо-городньої бригади” (з листа І.Єлінецького 
до автора від 22/V -1998 р .).

617. Очевидно, йдеться про Саіунівську Різдво-Богородичну церкву. У  зверненні 
Окрадмінвідділу до Ш евченківського О ВК від 12 травня 1929 року 
говорилося, що ця церква “за давністю прийшла в негідність” і “своїм  
станом загроза для відвідувачів”. На той час вона використовувалась д вома 
релігійними громадами — тихонівською і автокефальною (У А П Ц ), які не
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мали коштів на проведення капітального ремонту. Тому Медведівський 
РВК прохав округового інженера виїхати до Сагунівки і оглянути цю церкву 
“для закриття і якнайшвидше за її  загрозливого стану”. А для релігійних 
потреб віруюча людність може використовувати храми у селах Топилівці 
або Ломоватому того ж  Медведівського району (ДАЧО, ф .Р -184, оп.1, 
спр.69, арк. 277). Після закриття церкви залишився “ящик з речами”, що 
прислали до відділу культів Ш евченківського ОАВ (там само, ф .Р -375, 
оп.1, спр.87, арк.212.1930 рік). Д о речі, у 1925 році на Саіунівську Різдво- 
Богородичну церкву, 1860 року побудови, була заповнена анкета з повним 
описом церковного архіву і бібліотеки, які зберігалися в храмі (там само, 
ф .Р -228, оп.1, спр.228, арк.29-29 зв ., 30-32зв.).

618. Вірогідно, мова йде про Різдво-Богородичну церкву с. Кирилівки (спочатку 
Звенигородського, а потім Петровського району). Релігійна громада при 
цьому храмі була зареєстрована 5 квітня 1922 року і згадка про ї ї  
функціонування є ще і у 1930 році (ДАЧО, ф .Р -190, оп.1, спр.47, арк.187- 
195; там само, ф .Р -375, оп.1, спр.87, арк.195 ,208).

619. При обслідуванні комісією Мошенського РВК наявного стану та роботи 
Тубілецької сільської ради у липні 1927 року, у розділі складеного акту 
“Політичний стан села” було записано: “Активність селян виявляється в 
громадських роботах на економичним фронті, та піддержка церкви пожилою 
групою села. В селі мається одна церква, яка селянством старшими групами 
села відвідується активно. Релігійні обряди в церкві переводяться на старо- 
слав’янській мові. П о селу мається віруючих 739 чолов. Н е віруючих (не 
лічаться в релігійні громаді) — 537 чолов., відвідують церкву старі на 85%, 
молодь — 65%. “При цьому, для порівняння, населення с. Тубілець (виборні) 
на січень 1928 року складало 1821 людину (ДАЧО, ф .Р -76 , оп.1, спр.19, 
арк.177,255). Цікавість викликає протокол президії Шевченківського ОВК  
за № 25/35  від 23 листопада 1929 року, якого автор (Ю .М .) наводить у 
фрагменті, що стосується закриття Тубілецької церкви.
“§620. Зважаючи на те:

а) що ухвала про зачинення молитовного будинку с . Тубілець прийнята 
одноголосно всіма присутніми на зборах, тобто 823 виборцями з загальної 
кількості 949 чол. дорослого населення;

б) що клопотання в письмовій формі про зачинення молитовного будинку 
подало 97,6% всього дорослого населення;

в) що 22 віруючих особи, які залишились у с . Тубільцях вповні зможуть 
задоволити свої релігійні потреби в молитовному будинкові с. Березняків, 
що знаходиться на віддаленні однієї версти від молитовного будинку 
с. Тубілець, — затвердити постанову Президії Мошенського Райвиконкому 
з 13/Х -29 р. (пр. № 19) про закриття церкви с. Тубілець й використання 
приміщення під культ, освітню установу.

Порушити клопотання перед П резидією  ВУ Ц ВК про затвердження 
цієї постанови”. (ДАЧО , ф .Р -65 , оп .1, спр.343, арк. 113).

620. Див. док. № 22 і відповідні примітки про с . Будище.
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621. Стосовно цього, очевидно, вартий увага фрагмент протоколу засідання 
президії Ш евченківського О ВК  за № 25 /3 5  вщ 23/Х І-1929 року. 
“Слухали: § -6 2 1 . П ро зачинення молитовного будинку (церкви) в 
с. Чернишах Канівського району. (Внесено Окрадмінвідділом). 
Ухвалили: Зважаючи на те, що:

а) Релігійна громада за малою кількістю відмовилась від користування 
церквою, про що подана заява;

б) що ухвала про зачинення церкви прийнята переважною більшістю виборців 
с. Чернишів (473 чол.) з загальної кількості 609 душ, тобто 74,7%;

в) що клопотання в письмовій формі про зачинення церкви подало 94,4% всієї 
кількости дорослого населення;

і) що в с. Чернишах відчувається гостра потреба в будинкові для культ, 
освітньої установи;

д) що 37 віруючих (ян  залишилися у с. Чернишах), зможуть вповні задоволити 
свої релігійні потреби в молитовному будинкові села Піщальники, яке 
знаходиться на віддаленні 2ув ер ст , — затвердити постанову П резидії 
Канівського РВК  про зачинення молитовного будинку с. Чернишів та 
використання приміщення церкви під культ. - освітню установу.

Порушиш клопотання перед Президією ВУЦВК’у про затвердження цієї 
постанови” (ДАЧО , ф .Р -6 5 , оп .1, спр.343, арк.113).

622. Про це див. прим. № 608.

622а. Див. прим. № 603.

623. Очевидно, йдеться про Ковалиську Свято-Михайлівську церкву, що була 
побудована 1875 року (ДАЧО, ф .Р -228, оп.1, спр.216, арк.47-48 зв .). Про 
цедив, прим. № 610.

624. Про це див. прим. № 385 і № 386, а також відповідний текст Вступу.

625. Відомо, що Преображенський храм Золотоніського Красногірського 
монастиря побудовано за проектом архітектора І.Г. Григоровича-Барського, 
але О. Александров у своїх звітах в 1920-х рр. припускав таке авторство і 
за архітекторами О .В . Квасовим (1718—1772) і С .Д . Ковніром (1695— 
1786) (ДАЧО , ф .Р -1 3 1 , оп .1 , спр.ЗО, арк.46, спр.ЗЗ, арк.36 зв ., 4 9 ). 
Див. прим. № 569.

626. Див. прим. № 553 і док. № 76.

627. Н аведена в документі дата помилкова; про заснування та історію  
Л ебединського М иколаївського ж іночого монастиря див.: Ю рій 
Мариновський. Православні монастирі на терені сучасної Ч еркаської 
області до 1917 року. — К н.1. — С .8 9 -9 1 ,14 5 ,1 6 3 -1 6 7 .

628. Очевидно, як вище зазначалось (див. док. № 79), раніше функціонуючий 
у 1946 році Чигиринський Троїцький жіночий монастир (вірогідно,
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відновлений при німцях у 1941-1944 рр .), був радянською владою  
незабаром закритий, а його насельниць переведено до Лебединської 
обителі. М ожна думати, що решта чигиринських черниць залишалися в 
Чигирині або роз’їхалися по інших місцях.

629. Про Змагайлівський старообрядницький монастир д ив. прим. № 583.

630. Очевидно, перша Троїцька церква у м. Ч еркасах була побудована за  
благословенням  київського митрополита Й осипа Н елю бовича- 
Тукальського у 1671 році, а потім у 1745 році на цьому ж  місці замість старої 
збудована нова також дерев’яна (Л . Похилевич. Сказания о населенных 
местностях Киевской іубернии. — С .613). Розташування цього Троїцького 
храму на Малому Подолі було досить вигідним д ля тодішнього міста: поруч 
із старостинським замком і старим базаром, ріками Дніпром і Митницею, 
пристанню і переправами на Лівобережжя через острови Кролевець і Кор
чеватой, до того ж  це був один із центрів Черкас у ХУЛІ і пер. пол. XIX ст. 
Але 16 серпня 1859 року на кошти парафіян та старанням місцевого 
протоієрея Федора Александровського і парафіяльного священика Петра 
Марковського (див. прим. № 631) й церковного старости Ю хима Боковні 
була закладена нова кам’яна з однією  банею однопрестольна Троїцька 
церква на іншому місці, так званому “Замковищ і”, де здавна існував 
старий Черкаський замок, всередені якого з др. пол. XVIII ст. була 
збудована дерев’яна римо-католицька каплиця*. Вірогідно, існувало 
чимало практичних підстав для збудування нової церкви і переносу ї ї  з  
П одолу на інш е, більш вигідне місце**. П о-перш е, це перепланування 
міста Черкас за планом 1826 року і, зокрема, сам ої М итниці і П одолу 
як передмість; по-друге, перенесення базару у центр міста; по-третє, 
зменшення православного населення на Н изу і залюднення передмістя 
“Кавказу”, що примусило, очевидно, церковне керівництво розширювати 
Троїцьку парафію і шукати більш “привабливе” місце для побудови нового 
і ширшого за площею храма. У 1862 році на прохання Черкаської хрис
тиянської громади із запасного міського капіталу було виділено 4000 рублів 
сріблом для закінчення будівництва храму (ДАЧО , ф .8 , оп.З, спр.28, 
арк. 1 ,4 ,1 4 ,1 7 ) . 1 22 серпня 1863 року київським митрополитом Арсенієм 
нова Троїцька церква була освячена. Поруч з нею була збудована і 
кам ’яна дзв іни ця. З  1861 року при Т роїцьком у храм і почала 
функціонувати 2-класна церковно-парафіяльна школа, яка отримувала 
від державного скарбу 840 рублів і від місцевого казначейства 400 рублів.

З  1898 року церковно-парафіяльна школа мала своє розташування у 
подарованому колишнім церковним старостою Олексієм Полтораднею 
будинку. Наприклад, у 1911 році тут навчалося 77 хлопчиків і 66 дівчаток, у 
1915 р. — 55 хл. і 55 дівч., у 1917 р. — 67 хл. і 58 дівч. Троїцькій церкві була 
виділена земля: садибна разом із цвинтарем при храмі — 1027 кв. саж ., орна 
і сінокосна — 70 дес. 1242 кв. саж. (у різні роки ця площа мала невеличкі 
розбіжності). Д о речі, у 1915 році церковна орна і сінокосна земля здавалася 
в оренду за 1153 рублі. Д о Троїцької парафії належала і Петропавлівська 
кам’яна церква на парафіяльному кладовищі, яка була збудована у
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1905 році, а освячена 3 січня 1906 року. Само кладовище знаходилося у 
Черкасах по Руськополянській вулиці в кварталі поміж Бульварною і 
Надпольною вулицями. У  Троїцькій парафії проживала така кількість 
населення і, зокрема, православного:

роки загалом
будинків

загалом
населення

православного
населення

їх  буд инки

1863 276 2 2 5 4 (1 1 0 6 ч .+  1148 ж .) 1459 189

1917 959 7 9 2 2 (3 8 3 6 ч .+  4086 ж .) 6019 745

Див.: ДАЧО, ф .8, оп.2, спр.544, арк.8: мала, 1900-ті рр.; там само, ф .447, 
оп.1, спр.1, арк.42 зв., 44-45 зв., 54-55 зв., 62 зв., 6 9 -7 0 ,7 6  зв ., 82-83 зв., 
103-103 зв., 108 зв., 110-111 зв ., 116, спр.2, арк.2-3 зв., 1 0 ,1 1 -1 2  зв ., 19, 
2 8 -2 9 ,3 5  зв. -3 7 ,4 3  зв .-4 5 ,50-50 зв ., 57 зв., 67-68 зв ., 7 5 -7 7 ,8 3  зв ., 84- 
84зв., 117-118 зв., 123 ,124-125 ,129  зв., 139-140 зв., 146; там само, ф .712, 
оп.1, спр.67, арк.20, спр.72, арк.9.

За радянської влади при Троїцькій церкві була зареєстрована релігійна 
громада тихонівської орієнтації. У 1921 році в цій парафії нараховувалося 
3000 вірних (1550 чол. +  1450 ж .), які проживали у 362 будинках. Але із 
побудуванням і відкриттям (освяченням) 1 жовтня 1921 року в Черкасах — 
на “Казбегі”—“Кавказі” — Покровського храму постало питання про розділ 
Троїцької парафії на дві — Покровську і Троїцьку. Щ о і відбулося в березні 
(квітні) 1922 року. І вже за списками 1923 року “нова” Троїцька парафія 
нараховувала 1443 віруючих (614 чол. +  829 ж .). У  цьому ж  році релігійна 
громада при Троїцькій церкві стала додержуватися обновленства; її  кіль
кість мала тенденцію до зменшення: 1924 рік — 1207 членів, 1925 р. — 
1146. На той час громаду очолював Кирил Тимофійович Козленко (у 1930 
році він згадується вже як скарбник), а настоятелем Троїцького храму був 
К.І. Ш араєвський (ДАЧО, ф .447, оп.1, спр.2, а р к .2 7 ,109-110 зв ., 115; 
там само, ф .Р -375, оп.1, спр.74, арк.220, спр.89, арк.90; там само, 
ф .Р -442, оп.1, спр.43, арк. 1-41, 42; там само, ф .Р -471, оп.1, спр.12, 
арк.9, 1 6 ,2 7 ,2 7  зв., 81).

У 1924 і 1925 рр. усе майно і речі, що знаходилися у Троїцькій церкві і 
мали історико-художню цінність, в тому числі церковні книги, бібліотека і 
архів, були взяті на облік і під державну охорону (там само, ф .Р -131, оп.1, 
спр.25, арк.22-22 зв.; там само, ф .Р -228, оп.1, спр.233, арк.72-78 зв.). 
Уваїу науковців привертало також і місце, на якому був розташований храм. 
14 лютого 1926 року О .М . Александров писав: “3  приводу того, що цвінтарь 
Троїцької церкви як Черкаське замковище з наукового боку ще не 
досліджено і на ньому ні яких археологічних дослідних раскопов ще не 
провадилось, гадаю, що копання мошл, в зв’язку з рушенням грушу, може 
бути шкодливим в интересах наукового дослідження замковища, — й тому, 
в порядку щодо приняли засобів охорони памьятників старовини, прохаю 
Окрполітосвпу поклопотатись перед Окрвиконкомом, аби ОВК заборонив 
через місцеву єпархіальну канцелярію єпископа робити в межах Троїцького

453



цвінтаря, на старому Черкаському замковищі, погріб небіжчиків, яких-то 
ні було, хоч би і самого духовенства...” (там само, ф .Р -131, оп.1, спр.ЗО, 
арк.11-11 зв.). Невеличка “подробиця”: у 1930 році видатки Троїцької 
синодальної громади перевищували прибутки на 44 рублі 67 кой., усі доходи 
йшли на: страхування буд инків, под аток з буд івель, земельну ореаду, ремонт 
молитовні, утримання службовців культу, вартового, придбання вина, свічок, 
проскур, ладану, освітлення й опалення й інші видатки (там само, 
ф .Р -375, оп.1, спр.89, арк.80). Н а початку травня 1933 року Троїцька 
церква була пограбована, а деяке церковно-культове майно розтрощено, в 
тому числі і ікони (там само, ф .Р -80, оп.1, спр.15, арк.92). Очевидно, що 
після 1933 або 1934 року цей храм владою був закритий, як й інші черкаські 
церкви і молитовні.

У 1941 році, після окупації Черкас німецько-фашистськими військами, 
була відкрита для богослужіння Троїцька церква, яка і після звільнення 
міста радянськими військовими частинами продовжувала функціонувати. 
Н а початку 1944 року “опіка” Троїцького храму прохала міську владу 
закріпити за релігійною громадою Троїцьку церкву (пров. Клубний, 20) і 
при неї дві сторожки і сарай. Усі будівлі й приміщення релгромада 
зобов’язується відремонтувати і заплатити страхові внески. Дозвіл на 
відкриття церкви тоді був наданий (там само, ф .Р -121, оп.1, спр.36, арк.4, 
13, 16, 18). Д о речі, за німців в Троїцький храм були перевезені мощі 
св. Макарія Токаревського (там само, ф .Р -4313, оп.З, спр.595, арк.17). 
Після закриття міських Покровської і М иколаївської церков, їх  престоли 
були перенесені до Троїцького храму і, таким чином, там святкували три 
престольні свята: 14.V1, 14.Х і 19.ХІІ (там само, ф .Р -4189, оп.1, спр.2, 
арк.41). З  29 листопада 1960 року Троїцька церква міською владою була 
закрита і парафіяни стали відвідувати єдину на той час в Черкасах Різдво- 
Богородичну церкву, куди все культове майно з Троїцької церкви було 
передане за актом, в тому числі і позолочений іконостас й інші цінні речі, 
що під лягали “изъятию” в доход держави. Також до Різдво-Богородичного 
храму були перенесені і мощі св. М акарія, які й досі зберігаються в 
спеціальній раці (ДАЧО , ф .Р -4189 , оп .1, спр.5, арк.85; там само, 
ф .Р -4313, оп.1д, спр.54, арк.13, там само, оп.З, спр.595, арк.17-18). У  
1962 роні буд івля Троїцької церкви (пров. Клубний, 20) і її підсобні приміщення 
(пров. Клубний, 16) використовувались міським Морським клубом під склад 
для човнів й інвентаря і під класи. Усі будівлі перебували в аварійному стані, 
потрібна була реконструкція, а в под альшому—використання їх під споршвне 
помешкання або музей (там само, ф .Р -4189, оп.1, спр.8, арк.44, 45: Акт 
про технічний стан цих будівель від ЗО липня 1962 року). Через декілька 
років, у своє сторіччя, мурована будівля колишнього Троїцького храму в 
м. Черкасах, була підірвана, щоб на цьому місці збудувати Пагорб Слави... *

* Римо-католицька каплиця у м. Черкасах була збудована з соснового дерева 
1780 року за старости Черкаського князя Ієронима Сангушка, а через 
деякий час за ветхістю на кошти черкаської католицької громади 
перебудована і 27 квітня 1824 року освячена з престолом на честь 
Св. Йосипа. Спочатку каплиця у м. Черкасах була підпорядкована
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Мошенській, а з  1833 року — Смілянській парафії Звенигородського 
деканату. Очевидно, після 1833 року Черкаська каплиця занепала, тому 
що у “візиті” 1834 року ї ї  немає (ДАЧО, ф .385, оп.1, спр.2, арк.29 зв.*30; 
також див. люстрадію староства Черкаського 1789 року: Архив Ю го- 
Западной России. — Ч.УП. — Т.Ш . — К., 1905. — С.249). 29 липня 1838 року 
черкаський провізор Іполит Маєвський подав до Черкаської міської думи 
“прошение” про дозвіл придбати поруч з його володінням “на замковищі” 
міську пустопорожню землю площею 1834 кв. саж ., де розташована 
нефункціонуюча “ветха польська каплиця”. При цьому він посилався на 
те, що за Височайше затвердженим планом м. Черкасам 1826 року це 
місце не передбачалося для забудування. А коли “Уряду” ту каплицю 
“угодно” буде відновити, то він, І. Маєвський, забов’язувався ту землю  
“немедленно очистить и никаких претензий к городу не иметь”. У квітні 
1851 року за указом Київського губернського правління це місце, що 
“прилягає до стримчастого яру у вигляді мису”, може бути використане під 
сад, “могущего составить некоторое украшение местности без всяких 
построек”, а тому тимчасовому утримувачу Черкаської вільної аптеки 
І. Маєвському відмовити, незважаючи на те, що він також бажає використати 
цю землю під садок і для будування лабораторії “для аптеки” і “травяного 
магазина” (ДАЧО, ф .8, оп.З, спр.129, арк.37- 37 зв., 39, 79-80). Для 
збудування нової Троїцької церкви, очевидно, перед бачалося якесь інше місце 
(там само, спр.161, арк.З), проте питання було вирішене про передачу 
“вільної” землі на Замковій горі Троїцькій парафії для нового храму.

** Стосовно дерев’яної Троїцької церкви на Подолі, то її доля невідома, хоча 
про цей храм постійно згадують документи з 1860-х і до поч. 1880-х рр. як 
про існуючу будівлю — “стару церкву” (ДАЧО, ф .680, оп.1, спр.8, арк.З 
зв.; там само, ф .832, оп.1, спр.558, арк.11, спр.637, арк.21, там само, оп.2, 
спр.84, арк.20,20 зв., 2 2 ,2 2  зв., спр.101, арк.4 зв., спр. 103, арк.1 зв.).

У  Державному архіві Черкаської області зберігаються фоцд и Черкаської 
Троїцької парафіяльної церкви, див.: ДАЧО, ф .305, оп.1, спр. № № 1-80. 
1800-1918 рр.; там само, ф .931, оп.1, спр. № № 3036, 3089, 3191, 3253, 
3277, 3343, 3368 ,3387 , 3394, 3457, 3 4 8 9 ,3 5 3 8 ,3 5 9 8 , 3647, 3 6 7 7 ,3 7 2 7 , 
3753, 3 7 7 4 ,3 7 9 0 ,3 8 2 8 ,3 8 5 9 ,3 9 7 8 ,3 9 8 3 ,4 0 1 6 , 4 0 4 8 ,4048а, 4081 ,4115 , 
4 1 1 6 ,4162 ,4163 , 4203, 4 2 0 4 ,4 2 4 2 , 4 2 4 3 ,4 2 7 6 ,4 2 7 7 ,4 3 0 8 ,4 3 3 5 ,4 3 7 1 , 
4372 ,4396 ,4418 ,4419 .

631. Петро Леонтійович Марковський (Мордовський), за формуляром 1868 року 
йому виповнилося 57 років. Народився у родині священика. 15 червня 
(липня) 1835 року закінчив курс Київської духовної семінарії (отримав 
ступінь студента) і 8 серпня т.р. зарахований учителем по 1-му і 2-му 
класам Черкаського духовного парафіяльного училища. 26 листопада 1837 
року єпископом Інокентієм, вікарієм митрополії Київської, рукопокладений 
у священика Черкаського Миколаївського собору. 5 листопада 1841 року 
призначений учителем латинської мови, російської граматики і арифметики, 
вірогідно, у вищезгаданому училищі; з  28 лютого 1845 року по 15 травня 
1846 тимчасово виконував посаду інспектора Черкаських духовних училищ.
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19 червня 1845 р. київський митрополит Філарет призначив о.Петра 
(М арковського) членом будівельної комісії по спорудженню нового 
кам’яного будинку Черкаського духовного училища, а 22 листопада т.р. 
указом Київської духовної консисторії визначений членом, що має бути 
присутнім у Черкаському духовному правлінні. 26 травня 1856 року згідно 
з особистам бажанням звільнений із духовної училипщої служби. 27 березня 
1857 року (також за особистим проханням) переведений із Черкаського 
Миколаївського собору на посаду священика Черкаської Троїцької церкви 
і 6 травня т.р. призначений законоучителем Черкаського парафіяльного 
училища, а з 29 жовтня 1858 року здійснював богослужіння д ля арештантів 
Черкаської в’язниці (“тюремного замка”). З  1859 по 22 серпня 1863 року 
входив у склад комітету по збудуванню в м. Черкасах нової кам’яної церкви 
в ім’я Св. Трійці (див. прим. № 630). 8 листопада 1862 року о. Петро 
призначається помічником благочинного округу Черкаського повіту. 
28 червня 1864 року за указом Св.Синоду “за отличную усердную службу” 
київським митрополитом Арсенієм священик Марковський возведений у 
сан протоієрея до Троїцької церкви м. Черкас. 1 липня 1874 року за 
резолюцією митрополита Арсенія переведений настоятелем Липовецької 
Воскресенської церкви і затвердженний благочинним Липовецьких міських 
храмів. В червні 1883 року затверджений на посаді благочинного 1 округу 
Липовецького повіту, а 22 серпня 1885 року за проханням переведений 
настоятелем Звенигородського Преображенського собору з одночасним 
призначенням благочинним 1 округу Звенигородського повіту. 3 12 вересня 
1888 року визначений головою Звенигородського повітового відділення Київ
ської єпархіальної училищної ради. 12 травня 1892 року призначений 
благочинним міських і благочинницьких церков Звенигородського повіту. 
У Звенигородці мав власний будинок. За кліровою відомістю 1892 року йому 
81 рік, уд івець. Мав трьох дітей: син Василій, 56 років, на цей час священик 
Глебо-Борисівської церкви комітету по тюрмах Цивільного департаменту; 
дочка Софія, 51 року, дружина протоієрея, а друга дочка Марія — за київ
ським священиком у передмісті Деміївці. За роки священнослужіння про
тоієрей Петро Марковський неодноразово відзначався і нагороджувався: 
подякою від семінарського правління “за усердие к общей пользе и исправное 
прохождение учительской должности” (27.Х Н .1838 р. і 13.11.1851 р.), 
набедренником (8.ІХ .1839 р .), “похвалою і подякою” від митрополита 
Київського за викладання співів в училищах (17.ХП .1840 р .), фіолетовою 
оксамитовою скуфією  (21.IV .1845 р .), архіпастирською вдячністю  
(14.1.1848 р .), фіолетовою оксамитовою камилавкою (5.IV .1852 р .), 
бронзовим наперсним хрестом і медаллю на пам’ять про Кримську війну 
1853-1856 рр. (2.V .1859 р .), орденом Св. Анни 3-го і 2-го ступенів 
(16.IV .1868p. і 4. IV .1876 р .), орденом Св. Володимира 4-го ступеню  
(27.Ш .1882 р.), палицею (10.Ш .1887 р.). Див.: ДАЧО, ф.447, оп.1, спр.1, 
арк.104 зв.-106, спр.2, арк.29 зв.-32 зв., 45 ж . -47 зв., 85 зв. -88 зв., 125 ж . -127 
ж ., 131 ж . -133 за; ТТПТАУ в Києві, ф.127, оп.1011, спр.709, арк.2 за , 3 ж ., 4 ж .

632. Про черкаського купця Ахилінова П етра Опанасовича відомостей поки 
не виявлено.
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632а. Про заснування Змагайлівського Успенського старообрядницького 
чоловічого монастиря див. прим. № 583.

633. П роц еди в.прим.№ 585.

633а. Про будинок "Казначейство” див. прим. № 584.

634. Більшість старообрядців — поповці, це ті, хто вирішили приймати до себе 
духовних осіб, які отримали рукоположения у патріаршій (Никонівській) 
церкві, в їх  “сущому духовному сані”; менша частина старообрядців — 
безпоповці, відкинули все священство (відмовились від нього), і, за  їх  
думкою, істинних єпископів і священиків більше не залишилось. Але й і 
безпопівство було теж  не єдиним, в ньому нараховувалось багато різних 
“течій” і “толків”, що знайшло яскраве відображення і в черкаській 
старообрядницькій громаді. Наприклад, Черкаський Покровський жіночий 
монастир був підпорядкований Білокриничній єпархії ( “австрийское 
согласие”, див. про митрополита Амвросія**), а Змагайлівський Успенський 
монастир вважався безпопівським.

* Аввакум Петрович (1620 або 1621 — 14.1V .I682), протопоп, один із 
засновників й ідеологів старообрядництва, видатний письменник. Народився 
у с. Гришрово поблизу Нижнього Новгороду в род ині сільського священика. 
У 1652 році він протопоп у м. Ю р’ївці Повольському, згодом — священик 
Казанського собору у Москві. Різко і непримиренно виступив проти церковної 
реформи патріарха Никона, за що у 1653 році був висланий разом із сім’єю  
до Тобольську, потім — в Даурію, а у 1664 році — в М езень. У 1666 році на 
московському соборі його позбавлено священицького сану і віддано анафемі, 
а у 1667 році розстригу Аввакума заслано до Пустозерського острогу, де  
він провів у земляній ямі(“срубе”) 15 років. Там ним написані книга: “Книга 
бесед”, “Книга толкований”, “Ж итие”. Радом із своїми прибічниками 
спалений живцем (“сожжен в срубе”). 14(27) квітня є  днем пам’яті святих 
священномучеників — протопопа Аввакума та його учнів, Ф еодора і Луки.

** Амвросій (в миру Ацдрій Георгійович Попович; 1791 — 30.Х .1863), за  
національністю грек (за іншими свідоцтвами — болгарин), народився в селищі 
Маістра (Болгарія) в родині священика грецької церкви, навчався в 
духовному училищі, де прослухав курс богословських наук. У 1811 році він 
оженився і невдовзі був висвячений у священика. У 1814 році його дружина 
померла, залишивши сина Георгія, а у 1817 р. о. Ацдрій прийняв постриг з  
ім’ям Амвросій. Після служіння при архієрейському домі, в 1823 році він 
був призначений настоятелем Троїцького монастиря на о. Халці (Принцеві 
острови у М раморному м орі). 9 вересня 1835 р. він отримав від 
костянтинопільського патріарха Григорія ставленну грамоту на вільну 
Боснійську кафедру з  висвяченням у митрополита. Тоді єпархіальне місто 
Босно-Сараєв перебувало під турецьким володарюванням, що наклало 
помітний негативний відбиток на взаємини нового митрополита Амвросія 
з турецькою владою. Врешті-решт 12 вересня 1840 року патріарх Анфим
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відізвав його до Костянтинополя. 11 липня 1846 р. митрополит Амвросій 
заявив австрійському імператору, що він є  прибічником старообрядницької 
Церкви, а 28 жовтня т.р. відбулося урочисте приєднання його до старо
обрядництва і ставлення первосвящеником. А ще раніше австрійський 
імператор Фердинацд декретом від 18 вересня 1844 року дозволив для 
перебування старообрядницького митрополита заснувати в Білокри- 
ницькому монастирі на Буковині старообрядницьку єпархіальну кафедру. 
Також додавалось, що старообрядці повинні “монастырь и архиерея 
собственным иждивением содержать, не требуя от правительства к тому 
никакой помощи”. Проте вже у 1847 році під жорстким тиском російського 
імператора Миколи І австрійський уряд закрив Білокриницький монастир, 
а за указом від 26 липня 1848 року митрополит Амвросій був засланий до  
далекого містечка Циллі. Протягом багатьох років він підтримував зв’язки 
з єпархією і паствою, активно впливав на розвиток старообрядництва. 
Після тяжкої хвороби ЗО жовтня 1863 року митрополит Амвросій помер. 
Поховальні богослужіння відбулися у Білокриницькому монастирі і службу 
вів митрополит Кирил. Поховали о. Амвросія у м. Трієсті (Столетие со  
дня присоединения митрополита Амвросия к старообрядцам древлеправо- 
слявной Христовой церкви / /  Старообрядческий церковный календарь на 
1946 г о д .-С .5 3 -5 9 ).

635. Вірогідно, мова йде про Андрія М икитовича Соколова, 1845 року 
народження, із сім’ї  старообрядця-“старожила” м. Черкаси М икити 
Федоровича Соколова (ДАЧО, ф .285, оп.1, спр.2, арк.244 зв. -245).

636. Про Соколова Саву Георгійовича відомостей поки не виявлено.

637. За ревізією 1850 року у Черкасах проживали родини Максима Матвійовича 
і Терентія Степановича Хрустальових, обидві сім’ї  рахувалися у складі 
Черкаської гречківської старообрядницької громади (ДАЧО, ф .285, оп.1, 
спр.2, арк.310 зв .- 3 1 1 ,3 3 3  зв .- 334 ).

638. Соболиця — одне із речищ Дніпра напроти м. Черкаси, через яке 
здійснювалися переправи між двома дніпровими берегами. За документами 
XIX ст. зустрічаються також і такі визначення цього гідроніма, як: “река”, 
“залив” , “протока”, “рукав” , “старица” (ДА Ч О , ф .8 , оп .1, спр. 299, 
арк.19 зв .- 21, спр.ЗЗЗ, арк.61 зв ., 6 2 ,6 2  зв ., 63 , спр.451, арк. 27, оп.2, 
спр.405, арк, 23 зв., оп.З, спр.25, арк.108 - 108 зв., 125-127).

639. Острови, що колись були розташовані на Дніпрі супроти Черкас — Кролевець, 
Покало, Грузький, Проценків й ін., з  давніх-давен відігравали в історії 
міста значну роль як сторожові і митні пункти, “брод и” й переправи, сінокісні 
угіддя, місця для сукновалень і водяних млинів й т.п. Особливо це 
стосувалось найбільшого з островів — Корчеватого. З  1800 року острови 
Корчеватий і Кролевець, “состоящие за портовою рекою Днепром... по 
плану к городу принадлежащие, по тому положению обращены в городскую 
оброчную статью” (ДАЧО, ф .90, оп.1, спр.8, арк .95-95зв.), і з того часу,
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і до радянської пори місто — “за контрактами” — віддавало о. Корчеватий 
в орендне утримання як приватним власникам — черкаським міщанам', 
купцям і чиновникам, — так і окремим організаціям і установам (в основному 
за радянської влади, див. нижче) (там само, ф .8, оп.2, спр.343, арк.21-21 зв., 
спр.368, арк.13, 19, спр.425, арк.7,27; про це йдеться також у спр. 
№ №  3 3 9 ,3 4 2 ,3 4 4 ,3 4 5 ,3 5 2 ,3 5 7 ,3 8 1 ,3 8 9 ,4 1 2 ,4 3 5 ,4 3 6 ,4 4 5 ). За описом 
ґрунтів Черкаського міського вигону 1805 року цей острів складав 
484 десятини землі, що використовувались; для порівняння: о. Кролевець 
за цим ж е описом мав 192 дес. подібних угідь (там само, ф .8, оп.1, спр. 124, 
арк.1 зв ., там само, оп.З, спр.85,арк.І9). П ерехід островних ґрунтів у 
власність (і під юрисдикцію) міста на початку XIX ст. викликав, очевидно, 
протидію тих власників і орендарів, хто раніше отримав права на 
використання острова Корчеватого. Наприклад, відомо про судові позови 
шляхтичів Гавришенків-Скалецьких, з яких Роман Скалецький одержав 
10 лютого 1795 року від черкаського старости І. Сангушка право на 
розташовану на острові сіножать “на 12 чоловік косарів” (там само, ф .8 , 
оп.1, спр.5, арк.94, там само, оп.З, спр.89, арк.1-21), а також і черкаських 
жителів дворян Григоровичів, родич яких Яків Григорович отримав 8 червня 
1784 року від того ж е старости право на островні сінокосні луки (там само, 
ф .8, оп.2, спр.353, арк.24-24 зв, 25-25 зв ., 26). Варто додати, що поруч з  
островом Корчеватим існував, ппучно “присипаний” до нього з поч. 
1880-х рр., острівець Біла Коса; ці обидва острови під час “низької води” 
з’єднувалися, коли Дніпро мілів. Н а новому острові козаки із с. Панського 
самовільно, без дозволу міської влади установлювали водяні млини і рубили 
лозу, що не приносило черкаській скарбниці жодного зиску (там само, ф .8, 
оп.З, спр.35, арк. 126, спр.49, арк. 10, 11 - 11зв.). Наприкінці XIX ст. 
о. Корчеватий став одним із об’єктів для використання його як проміжного 
пункту залізничного сполучешш лівого і правого берегів Дніпра між станціями 
“Красное” і “Черкаси-пристань” (там само, ф .8, оп.1, спр.299, арк. 19 зв. -  
21, спр.451, арк.27). У 1923 і 1924 рр. сінокосні урочища о. Корчеватого 
привертали увагу державних організацій щодо їх  використання, наприклад, 
Черкаської “Заготконтори”, а Відділ місцевого господарства ходатаював 
про передачу острова у його повну “власність” (там само, ф .Р -127 , оп.1, 
спр.5, арк.45 зв., там само, ф .Р -475, оп.1, спр.11, арк.261). Очевидно, що 
у роки Великої Впчшняної війни острів був пунктом переправи і, вірогідно, 
оборони. Підчас будування Кременчуцького водосховища острів Корчеватий 
припинив своє існування: був розмитий.

640. Палладій (в миру Георгій Михайлович Камінський; 20.V III. 1896 —
6.VI. 1978) народився у с. Феодорівці (тепер Миколаївського району 
Херсонської області) в родині священика. У 1917 році закінчив Одеську 
духовну семінарію , з  1917-го по 1920 рр. навчався в О деському 
Новоросійському університеті (не закінчив). В 1920 році єпископом 
Херсонським Прокопієм (Тиговим) був рукопокладений у диякона (13 червня), 
а 20 червня — у священика з призначенням настоятелем Свято-Троїцького 
храму в с. Никольське на Херсонщині. 3  1927 року був настоятелем Іоанно- 
Богословського храму в Зелено-Проценкових хуторах (м. Х ерсон), а з
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1930 року — Свято-Миколаївського храму у м. М иколаєві. З  1935 року 
працював бухгалтером у цивільних установах М иколаївської області, а з 
1944 року він вже настоятель храму у м. О десі і одночасно займав посаду 
головного ревізора єпархії. З  1945 року о. Георгій працює бухгалтером 
Одеської духовної семінарії, і в тому ж  році був призначений ключарем 
Свято-Іллінського кафедрального собору в м. О десі. 12 квітня 1946 року в 
Архангело-Михашгівському монастирі (м. Одеса) пострижений в чернецтво 
єпископом Одеським і Кіровоградським Сергієм (Лариним). З  1946 року 
о. Палладій викладач Одеської духовної семінарії і ї ї  духівник. 19 січня 
1947 року ієромонах Палладій був висвячений у сан архімандрита, а 
ЗО березня 1947 року—у єпископа Полтавського і Кременчуцького, хіротонію 
здійснив Св. Патріарх Алексій в Московському Богоявленському соборі. З  
15 листопада 1952 року преосвященний Палладій був призначений 
єпископом Волинський і Ровенським, а з  23 липня 1956 року — архієпис
копом Львівським (в цьому році його возведено у сан архієпископа, а у 
1958 році набув право носіння хреста на клобуці). З  31 травня 1960 року 
він очолив архієпископство Оренбурзьке і Бузулуцьке, а з 14 травня 
1963 року — Рязанське і Касимівське. 5 лютого 1965 року його призначають 
архієпископом Воронезьким і Липецьким, а 8 лютого 1968 року — 
архієпископом Житомирським і Овруцьким, на останній кафедрі перебував 
9 років, після чого за хворобою пішов 6 жовтня 1977 року на спокій. У  
1963 році його було нагороджено орденом Св. князя Володимира І ступеню, 
а патріотична діяльність відзначена медаллю “За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.” 6 червня 1978 року після тяжкої хво
роби о. Палладій скінчив свій земний шлях, похований у м. Одесі (Журнал 
М осковской Патриархии. — М ., 1978. — № 10. — С.16; Митр. Мануил 
(Лемеш евский). Русские православные иерархи периода с 1893 по 
1965 годы (включительно). — Куйбышев, 1966. — Ч.У. — С .336-337).

640а. 6 серпня 1949 року Рада М іністрів У РС Р прийняла постанову № 2173  
“О ставках арендной платы за пользование архитектурными памятниками 
Украинской ССР” з додатком до цієї постанови “Шкалы ставок арендной 
платы за  хозяйственное и культурное использование памятников 
архитектуры в Украинской ССР (в рублях за квадратный метр занимаемой 
полезной и вспомогательной площади в год” (Д А Ч О ,ф .Р -2641, оп.1, 
спр.129, арк.15-16). Н а підставі ц ієї постанови Держбуд УРСР наказом 
№ 120 від 14.Х І.1958 р. зобов’язав усі свої обласні структури укласти з 
монастирями охоронно-орендні договори “на всі приміщення, що 
монастирі використовують в пам’ятниках архітектури, або інших будинках, 
розташ ованих на території м онастирів, основні споруди яких є 
пам’ятниками архітектури, за винятком приміщень, де відправляються 
релігійні обряди. О рендну плату за  приміщ ення, які монастирі 
використовують під житло та різні господарські потреби, належить 
нараховувати по 15 карб, на рік за квадратний метр корисної та допоміжної 
площи. За торгові, виробничі, складські та конторські приміщення орендну 
плату належить нараховувати відповідно з характером використання цих 
приміщень за затвердженою шкалою ставок орендної плати за використання
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пам’ятників архітектури” (там само, арк.24; такий лист Держбуду УРСР від
10.Ш .59 р. за № 9-46/116 Черкаський обласний відділ у справах будівництва 
і архітектури отримав 13.Ш .59р., вх.№ 266, а вже 15 березня т.р. повинен був 
повідомити про виконання наказу). Згідно цих документів, наприклад, 
Мельниківська сільрада і правління колгоспу “Заповіт Леніна” брали в ореаду 
в колишньому Мотронинському монастирі “жилой дом б. Ігумена” для 
культурно-просвітницьких цілей і повинні були платити за 60 кв.м. 900 
карбованців (там само, арк.14). Очевидно, після обслідування Троїцької церкви 
у березні 1959 рову, тоді ж  був укладений ореадно-охоронний договір № 10 з  
колгоспом “Заповіт Леніна” на використання цього пам’ятника архітектури. 
Але й тоді колгосп використовував церкву під зерносховище і не “д бав” про її 
збереження (там само, спр.190, арк.12, спр.129, арк.46). Див. прим. № 6406.

6406. П ро незадовільний стан будівлі Т роїцької церкви колиш нього 
Мотронинського монастиря неодноразово у 1959 році повідомляли місцевій 
владі листи з М іністерства культури УРСР і Держбуду У РСР (ДАЧО, 
ф .Р-2641, оп.1, спр.129, арк.46-48). Очевидно, такі постійні “нагадування” 
примусили колгосп “Заповіт Леніна” (с. Мельники Чигиринського району) 
відмовитись від охоронних заходів щодо Троїцької церкви і вигранувати 
кошти на її  ремонт та реставраційні роботи. Постанову правління колгоспу 
про це (від 18 лютого 1960 року) підтримав і Черкаський облвиконком, 
який листом до Держбуду УРСР від 19.Ш .1960 року за № 511 (копія — 
Міністру культури УРСР Р. Бабійчуку) підняв питання “о снятии с учета 
памятника архитектуры — здание бывш. Троицкой церкви Мотронинского 
монастыря Мельничанского с /с  Чигиринского района, с передачей его с /х  
артели “Завет Ильича” для хозяйственного использования” (там само, 
спр.154, арк. 13). Але рішення про зняття з обліку Троїцького храма 
отримано тоді не було (там само, спр.190, арк.12). Згідно з наказом 
Держбуду УРСР № 51 “О проверке состояния исторических памятников 
архитектуры” від 2 березня 1961 року Черкаським облвиконкомом вже 
4.П І.61 р. була утворена комісія по обслідуванню пам’яток архітектури, 
яка внесла пропозицію про виключення із списків пам’ятників архітектури 
будівлю Троїцької церкви, що не має “історико-архітектурної цінності”. І 
вже на підставі постанови Ради Міністрів УРСР № 835 від 14 червня 
1961 року “Про виключення із списків пам’ятників архітектури УРСР об’єктів, 
які не мають визначної цінності” будівля Троїцької церкви була знята з обліку 
й охорони (там само, арк .3,6 ,3 1 ,3 2 ; також див. прим. № 399 і №  400).

641. Євфалія (в миру Прянишникова Олена Сергіївна), українка, народилася, 
вірогідно, 15 травня 1878 року у м. М иколаєві. У  1918 році приняла 
чернечий постриг. Очолила Лебединську обитель у 1945 році (попередня 
настоятельниця Валентина була заареш тована). П ісля закриття  
Лебединського монастиря у 1961 році переведена до Золотоніської обителі, в 
якій була настоятельницею до самої смерті. Померла 14 лютого 1962 року.

642. Козельщинський Різдвяно-Богородицький жіночий монастир був закритий 
1949 року, а його 107 черниць і послушниць переведені до Лебединської
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Миколаївської обителі (В .Н . Ж ук, Г.Д . Сердюк. Перлина Козельщини. З  
історії Козельщинського Різдвяно-Богородицького жіночого монастиря.— 
Полтава, 1992. — С .25). За іншим документом із “Козельщанська і 
Онуфріївки” до Лебединської обителі переведено, відповідно, 135 і 65 осіб 
(ПДАВО України, ф .4648, оп.1, спр.56, арк. 101).

643. Феофанія (в миру Єлизавета Василівна Зонова; 2.УШ .1889 — 7.ХП. 1968) 
народилася в м. Кременчуці Полтавської губернії, росіянка. Навчалася, 
вірогідно, в місцевій гім назії, по закінченні якої залиш илася там  
викладачкою. 22 серпня 1920 року поступила до Козельщанської обителі 
(див. прим. № 642), де пройшла усі шаблі монастирського послушания, і в 
1921 році була пострижена у рясофор, а 24 вересня 1928 року архієпископ 
Олександр (Петровський) постриг її  у черниці з іменем Феофанія. 23 грудня 
1942 року єпископ Полтавський Веніамін висвятив монахиню Феофанію в 
сан ііуменії Козельщанського монастиря. Після закриття цієї обителі вона 
була переведена у 1949 році до Лебединської М иколаївської обителі, а 
після і ї ї  ліквідації — з 1961 року — проживала в м. Оренбурзі поза штатом, 
де й померла 7 грудня 1968 року (9 грудня поховання за монашеським 
чином виконав єпископ Оренбурзький і Бузулузький Леонтій) (ПДАВО, 
України, ф .4648, оп.1, спр.1, арк.95, 97: 1944 р.; Журнал М осковской 
Патриархии. — М ., 1969. — № 6. — С .21).

644. Очевидно, йдеться про М еланію Андріанівну Николенко (31.ХІ1.1888 — 
після 1974), яка походила з селянської родини с. Княжої Олексацдрівського 
повіту Херсонської іубернії. Вірогідно, що до монастирського послушания 
була прийнята ще у дівочому віці (в документі за 1923 рік зазначалося, що 
такий термін становив вже 24 роки). У  лютому 1923 року настоятельница 
Мотронинського монастиря Євстратія постригла послушницю Меланію в 
черниці з ім’ям Рафаїпа (ДАЧО, ф .Р -471, оп.1, спр.9, арк. 115,116). Також 
є  відомості, що сестра Рафаїла організувала з 1941(1942?) року Чубівську 
монастирську громаду, що мала розташування як на терені колишніх Ж або- 
тинської, так і Мотронинської обителей. За деякими свідченнями, монахиня 
Рафаїла з  1962 року проживала у м. Черкасах, а з  1974 року — в м. Смілі.

645. Сіудитський статут був складений відомим візантійським церковним діячем 
Феодором Студитом (759 — 826) напочатку IX ст.н.е. для функціонування 
реорганізованого ним Студійського монастиря в Костянтинополі. Сам 
Ф . Сіудит виступав за чернечий контроль над Церквою і за повну автономію 
монастирів. В основу цього статуту були покладені правила Св. Василя 
Великого, а сам статут був також скороченням (з деякими зміненнями) 
статуту преп. Сави Освяченого (помер 532 р .), що складався для Лаври 
поблизу Єрусалиму. Пріоритет чернецтва, за який боровся Ф . Студит, 
пронизував увесь статут: монастирі повинні бути “общежительными”, де 
б існувала обов’язкова праця насельників, які не мали особистої власності, 
а служби в монастирях мали бути не такими урочистими і коротшими, ніж  
за Єрусалимським статутом. У  Руській православній церкві Студитський 
статут вперше введено близько 1070 року препод. Ф еодосієм Печерським
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в Києво-Печерській лаврі, а з  ц ієї обителі статут із незначними змінами 
розповсюдився по всій Русі. З  XIV ст. він замінюєтся Єрусалимським  
статутом, хоча в деяких обителях Студитський статут зберігався і до  
кінця XIV і XV ст. Окремі монастирі Руської православної церкви 
використовували його і до  початку XX в.

646. Згідно з указом імператриці Катерини П Св. Синоду і Урядовому Сенату від 
10 квітня 1786 року, “по которому упразднены разные монастыри, 
показавшиеся излишними”, Золотоніський Спасо-П реображенський  
чоловічий монастир був ліквідований і його терен призначений для 
тимчасового перебування позаштатних ченців. А за указом Св. Синоду від 
10 грудня 1789 року на місце колишнього Красногірського чоловічого 
монастиря переведені черниці 2-класного Київського Богословського 
жіночого (це сталося,очевидно,1790 року). З  т ієї пори новий монастир 
став зватися Золотоніським Красногірським Іоанно-Богословським  
жіночим, а з  другої половини XX ст. — Покровським. Також сю ди, на 
“Красну Горку”, були переведені і насельниці закритого 3-класного 
Золотоніського Благовіщенського жіночого монастиря, що раніше мав 
розташування на міському передмісті Зозуловці (таке відбулося за одними 
відомостями близько 1790 року, за іншими — 1817 року).

647. Н а хуторі Бокай (Бакай, Бакаївка, Бокаївка), що знаходився за  
півкілометри від Золотоніського монастиря (див. прим. № 5 7 3 ), була 
розташована дача ц ієї обителі з  домовою церквою і господарськими й 
житловими будівлями. 2 лютого 1922 року ця церква згідно з рішенням 
президії Золотоніського повітвиконкому (протокол засідання № 5) була 
закрита і сюди перевели дітей з Поволжя, які розмістилися у колишньому 
монастирському комплексі разом із персоналом, що їх  обслуговував (ДАЧО, 
ф.Р-1740, оп.1, спр.96, арк.66 зв., 70 зв.). Вже у 1923 році тут функціонувала 
Золотоніська сільськогосподарська школа (“агрошкола”) , а у 1925 році 
інспектура наросвіти клопоталася про переведення на її  місце Золотоніської 
дитячої колонії (там само, ф .Р -184 , оп.1, спр.207, арк.17 зв.; там само, 
ф .Р -1714 , оп .1, спр.35, арк.1). П отім , як до війни, так і після н еї, 
колишня монастирська дача була пристосована під будинок інвалідів і 
людей похилого віку, в якому також, очевидно, жили і колишні черниці. 
27 березня 1943 року фаш исти витягли старих і хворих лю дей, які 
переховувались в колишній церкві, і відвезли їх  до Золотонош і, де й 
розстріляли (там само, ф .Р -6 2 4 , оп .1, спр.2, ар к .108 ,108а , 1086).

648. Цікаво, у 1944 році в Золотоніській Красногірській обителі нараховувалося 
33 насельниці: 24 черниці і 9 послушниць. Серед них: 26 українок, 6 росіянок 
(в тому числі і настоятельница монахиня Анатолія) і 1 донська козачка. Усі 
вони монастирське послушания почали виконувати ще до 1917 року, а 
22-і із них — до 1900 року! Домашню освіту отримали 11-ть, церковно
парафіяльну школу закінчила 1, а початкову — 1; малописьменних — 10 і 
неписьменних —10. За віком усі насельниці розподілялися наступним чином: 
до 50-ти років -  3 , між 50 і 60 рр. -  7, між 60 і 70 рр. -  13, між 70 і 80 — 6 ,
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після 80-ти — 4 , в тому числі і одна черниця 1834 року народження 
(Ц ДА ВО  України, ф .4648, оп .1, спр.1, арк.98-98  зв .). Нижчеподана 
таблиця (для порівняння з 1944 і 1960 роками) показує динаміку змінень 
кількісного складу монастирських насельниць до 1970 року*.

Роки Загальна кількість 
насельниць: черниць послушниць

кількість насельниць 
старше 60 років

1955 82 45 36 ?
1957 81 42 39 ?
1961 119 ? ? 96
1962 122 70 52 ?
1963 90 ? ? ?
1964 85 56 29 ?
1965 84 55 29 ?
1966 87 69 17 (+ 2  свящ-ка) 73
1969 85 52 31 (те ж  саме) 52
1970 85 60 25 51**

Як бачимо, до 1970 року загальна кількість монастирських насельниць 
майже стабільна в межах 80-90 осіб (крім “лебединського сплеску” у 1961- 
1962 роках), із яких віковий поріг у 60 і більше років перейшли вщ 51 до  
73 жінок (1966-1970 рр.), а це складало 60-84%% вщ загальної кількості 
усього штату обителі. Зайві інші аргументи, щоб побачити зростання 
непрацездатного монастирського населення і об ’єктивне затухання 
функціонування обителі; поповнення монастиря за рахунок молодих 
послушниць у ті роки відбувалося досить повільно і в межах, обумовлених 
діючою законодавчою базою і дозволених партією (з ї ї  атеїстичним 
щщрунгям). Найліпше це було, коли регулювався паритет кількості померлих 
(або вибувших) і кількості прийнятих до монастиря, щоб додержуватися 
постійного — “штатного” — статус-кво. Д о речі, дуже показово, у 1970 
році до Золотоніської обителі прийнято лише 4 послушниці з інших 
монастирів, а не із світського населення (ДАЧО, ф .Р -4189, оп.1, спр.2, 
арк.56-57, 79, 139, спр.7, арк.46, 108, 168; там сам о,ф .Р -4313, о п .ід , 
спр.54, арк.-11, спр.57, арк. 11, оп.З, спр.162, арк.26, спр.596, арк. 10, 
спр.798, арк. 2 3 -2 4 ,2 6 ).

* архівні дані мають невеличку, але тенденцію до кількісних (цифрових) 
коливань впродовж року.

** у цьому році непрацездатних нараховувалось 60 осіб, що більше кількості 
насельниць наведеної вікової позначки.

649. Ф іладельфа [-ія] (в миру Худенко Євдокія Аврамівна), народилася, 
вірогідно, у с. Воронинці (тепер Оржицький район Полтавської області)
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у 1878 році. У  1915 році прийняла чернечий постриг; за указом від 
4 серпня 1947 року єпископом Палладієм призначена настоятельницею  
Золотоніського Красногірського монастиря. Вірогідно, у 1961 році пішла 
на спокій, а 16.Х ІІ.1966 року померла.

650. Про Дубенську ікону Бож ої М атері див. док. № 48 і прим. № 577. Треба 
додати, що день ц ієї ікони урочисто святкується в Преполовіння 
П ’ятидесятниці.

651. Малущенко Митрофан Єгорович (12.УП. 1912 - ЗО.ІХ. 1985), нар. у с. Пу
тівка (тепер Оржицький р-н Полтавської області). Закінчив Харківський 
університет, брав участь у Великій Вітчизняній війні (ш турман 
ескадрильї), зробив 207 бойових вильотів. 29 червня 1945 року отримав 
звання Героя Радянського Сою зу, кавалер багатьох орденів і медалей. 
З 1957 по 1971 рр. секретар Черкаського обкому КП  України, також з
10.V III.1973 по 23.11.1981 рр. працював директором Черкаського 
обласного краєзнавчого музею, займав й інші посади.

652. Лутак Іван Кіндратович, народився 3 червня 1919 року в селі Комарівка 
Макарівського району Київської обласгі в сім’ї  селянина-бідняка. Закінчив 
Казахський державний сільгосподарський інститут і Військову академію  
хімзахисту ім. Ворошилова. Брав участь у Великій Вітчизняній війні. 
Займав різні державні і партійні посади. З  1951 року — завідуючий 
сільськогосподарським відділом Київського обкому КП  України, з  1953 
року — перший секретар Києво-Святошинського райкому партії. В 1954 
році І.Лутак обирається головою виконкому Черкаської обласної Ради  
народних депутатів, з 1961 року працював першим секретарем Кримського 
обкому партії, з  1967 року — секретарем, з 1969 року — другим секретарем 
ЦК Компартії України. У  січні 1976 року його обрано першим секретарем 
Черкаського обкому партії (до 1988 року). Герой Соціалістичної праці 
(Указ Верховної Ради СРСР від 28 .11 .1986 р .).

653. Полтавський Хресговоздвиженський жіночий монастир був закритий 8 лип
ня 1960 року; з 87 монашок та послушниць, які на той час проживали в 
монастирі, 48 було переведено до Лебединського Миколаївського жіночого, 
куди ж  вивезли й культове майно, а решту — 39 чоловік — розвезли по до
мівках до родичів чи в будинки для людей похилого віку. М онастир 
знову відкрито 19 грудня 1991 року (В .Н . Ж ук. Полтавський Х ресто- 
воздвиженський монастир. — П олтава, 1993. — С. 18-21).
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іе эту/карточку ложными сведениями отвечают перед  
Судом Республики).

Сшгашослужиіеля & ^ A & hdu£^tk& £?  —
Члена * “ •" якають нлииснои-_„._ {>'.'Очио указать наименова

ние церковно-приходской, монастырской, или другой религиозной или сектантской общины). Фамилия

____  ___________ отчества — і ь /Л f —

Имя ..!................................................. ї \в монашестве или посвящении) —  -------------------------

1. Год рождения j f J i/J tz .___ 2. Место прописки a ^ a ^ d ^ .  r l -------------------------------

3. Место рождения (откуда происходит) . ----------------
4. Национальность и родной язык _ ^г^і^.< гС ^ ггИ л  -------------------- — -------------------_™ ___
5. Сословие II профессия Д О  вступления В  духовное з в а н и е )£/̂ .tJr!<£6C&f/L Jj&fk&ij**' . 

5а. Сословие и профессия родителей, их имущественное положение, а раню источшис существо

вания каждого члена семьи 9 k

очниц сущсство-

6. Образование (точно указать наззани» учебных заведений, курс кот4#вх окончил или и кото

рых учился)____ -------------------------------------------..*,—. —.----------------------------------------------- г---------------

7. Принадложаї ли к политіческой партин (указать к как<}П именно и найденный стаж).---------

___ ___ г_______ т л л ! Т л * £ Г Ь и ------------------------------------------------------------

8. Нет ли среди родственников осужденных при Советской власти: когді, где, за чго, мера на-

гл а̂ния —.............. _________________________________________ „•

Религиозное верование (фльт, направление, секта)-

10. Какие обязанное їй выполняет \\ общине в настоящий момент (указать иерархическую степень, 

духовный сан, монашеский чин*. -------------------------

- И .  І і ; і е м Ч  И  м е с т о  Д у Х О Ш С У Х  tlOCHMIUCHllif ( к е м  и м е н н о  И  г д е  р у к о п о л о ж е н )

j £ j t f M M 6 d
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12. Когда и где сл'-жмл фемедо первого посвящения (указать /ЮМф.4К&Зг.иоэных культов, церкви

к о с т е л ы ,  к и р х и ,  м е ч е т и ,  С И К А  / Л И  И  П р о ч . )  L—.......... .....................................

Какие выполнял обязанности в ....... ............... ....... . ..........  .........................—------------------
й) городских
с») « о м с к и х  —

Реєстраційна картка наставника старообрядницької Успенської громади
м. Черкаси Л. Короткова.

ДАЧО, ф.Р-375, оп.1,спр.89,
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Сплата Жаботинським монастирем земського збору за 
сільськогосподарський паровий котел. 1915 р.
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Печатки, якими користувалася релігійна громада на терені 
Мошногірського Вознесенського монастиря у  1920-х рр. 

Реставрація Ю. Ігнатенка.
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Постанова штабу Пішої дивізії 
про реквізицію  в Жаботинському 
монастирі худоби. 1920р.
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повстанського куріня 104 пудів вівса. 1920року.
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Вимога зі штабу Київської збірної дивізії 
про взят т я 60 пудів вівса із 
Жаботинського Онуфріївського монас
тиря 1920року і звернення монастиря 
про повернення взятого.
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Документи про реквізицію з Онуфріївського монастиря 
холодноярськими повстанцями збіжжя, борошна, харчів.
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Послужний список монаха Геннадія (Боряка).
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Вимога Жаботинського волкомнезама і волосної міліції про відпуск із 
Жаботинського монастиря 17 пудів борошна. 1921 року.
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Прохання ієродиякона Іпаріона про зарахування його до
Миколаївського монастиря.
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Звернення архімандрита Іоаникія, благочинного монастирів поза 
м. Києвом,до єпископа Миколая про піднесення в сан монахів, із

підпорядкованих йому монастирів.
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Ікона “И исус Христ ос.
Господь Вседержитель”. 
Цр. пол. X V III cm. 
Зберігається в Черкаському 
обласному краєзнавчому 
музеї (Ж-57).
Фото М. Васильєва.

Ікона “М атерь Божья 
О гневидная”. Росія, 
поч. XVIII cm.Зберігається 
в Черкаському обласному 
краєзнавчому музеї (Ж-58). 
Фото М. Васильєва.
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