
Стежками духовності 

 
Протягом 8-років не заростає стежка духовності з Гостомеля на маленький Афон в урочищі Кип’яче. 

Важко й порахувати скільки за цей час було здійснено благодійних паломницьких поїздок за 

підтримки селищного голови Юрія Прилипка. Також багато поїздок за підтримки Юрія Ілліча 

здійснено до інших святинь України в Почаєві, Чернігові, Києві.  

Монастирські обителі знаходяться за 120 кілометрів від селища. Для тих, хто сам наважиться 

відвідати маленький Афон в Кип’ячому, повідомимо як доїхати. Вирушайте по «варшавці», біля села 

Осиповичі, повернути ліворуч, далі їхати до залізничної станції Чоповичі. Потім праворуч — по шосе, й 

завернути ліворуч на поле, яке колись називалося «Всох». Чому така дивна назва? Від землі, що була 

мало придатна для рільництва через супіски, в яких все засихало. Тепер поле наче відродилося під 

сінню великого хреста, що тут встановлений неподалік жіночого монастиря. Але спочатку важливо 

побувати в урочищі Кип’яче, тож поверніть, як вказує дороговказ, до чоловічого монастиря, де все 

починалося біля цілющого джерела, яке так вирувало, наче вказувало, що тут мають постати обителі 

на честь Богородиці. Дорогою вас милуватиме лісовий оазис, що мироточить живицею сосни, поміж 

якої зустрічаються і світлі березові гаї і висока вільха. А ще вас зустріне річка Ірша, на дні котрої сплять 

валуни-морени, що залишилися від танення льодовика. Можна уявити, як тоді, тридцять тисяч років 

тому, текли кам’яні ріки, коли вода вимивала й кришила підземні граніти. Тепер  про танення 

льодовика нагадують, хіба що валуни-морени на дні річки та гранітні стели, добуті з навколишніх 

кар’єрів. На стелах — неповторні мозаїчні зображення Спасителя та християнські символи.  

Символічно, що до цілющого джерела й купальні треба перейти дерев’яний міст, якби ступити в 

інший світ маленького Афону. Окрім купальні варто відвідати й монастирське кладовище за 

березовим гаєм. 



Біля джерела знаходиться чоловічий монастир на честь ікони Казанської Богородиці, неподалік, десь 

за три-чотири кілометри, — жіночий монастир на честь ікони Афонської Божої Матері, головний храм 

обителі котрої нагадує Корабель Спасіння, до якого близько підходить вода блакитних озер.  



 

 



 
19 травня велика група гостомельців побувала в двох монастирських обителях Кип’ячого. Враження 

незабутні — особливо в храмі на честь ікони Афонської Богородиці, в якому душа так і лине до Афону. 

Свята гора ( з грецької Афон) — другий земний уділ Богородиці на півострові Халкіда в Греції, перший на 

Новому Афоні в Грузії, третій в Києво-Печерській Лаврі, четвертий — Свято-Дівєєвській Лаврі. 

Доторкнутися до афонських святинь можна, побувавши в храмі, закладеному на 12 каменях зі святої Гори 

Афон, в монастирі на честь ікони Афонської Богородиці в Кип’ячому. Сьогодні в урочищі діє два 

монастирі, і скит, але хтозна, можливо з часом з’явиться значно більше(на Афоні діє 20 монастирів), адже  

урочище Кип’яче позначене Божими знаменнями. Згідно найпоширенішому переказу, біля джерела у 1911 

році було виявленопастухами ікону Богородиці, коли місцеві жінки взяли її в руки – ікона наче їх обпекла 

вогнем. Тільки священик, відслуживши молебень, зміг нарешті взяти ікону в руки і впізнати в ній відому 

ікону Казанської Богоматері. На місці явлення ікони Богородиці забило джерело, й настільки вирувало, 

наче кипіло, через що урочище почали називати Кип’ячим Ікона тривалий час була в сільському храмі, 

про її подальшу долю нічого не відомо. Приблизно в 1915-1917 роках тут було засновано чоловічий 

монастир Казанської ікони Божої Матері, що проіснував недовго – близько 17 років. За цей час число 

насельників досягло тридцяти, була побудована дерев’яна церква Усікновення Глави Іоанна Предтечі та 

чернечі келії. У березні 1934 року монастир розігнали, Казанську церкву розібрали по колоді, чудотворне 

джерело завалили камінням, а від монастиря залишилося тільки кладовище і мізерні спогади. Але  життя 

монастиря відродилося в більш повну силу, тепер тут аж три обителі ченців. А  молитовний подвиг 

черниць монастиря на честь ікони Афонської Богородиці позначився знаменнями — сходженням над 

церквою вогняних стовпів під час читання неусипного псалтиря.  

 
Джерела Кип’ячого радують віруючих зціленнями. Ще досі живий переказ, як від цієї води прозріла сліпа 

дівчинка (1920 рік). Джерело в урочищі Кип’яче є святинею монастиря і самого урочища. 
 

 

 

 



 Поруч з джерелом біля чоловічого монастиря знаходиться озерце, в якому вода за хімічним складом 

ідентична воді озера св. Анни Почаївського монастиря і має лікувальні властивості. Вода тут має постійну 

температуру +4 градуси Цельсія і замерзає тільки при температурі нижчій ніж -30 градусів. 

 

 
 

У п’яти кілометрах від цієї обителі знаходиться інша, не менш відома обитель – жіночий монастир ікони 

Афонської Божої Матері, закладена в 2003 році.  Головна церква обителі є копією одного з афонських 

храмів. Вона стоїть на дванадцяти каменях, привезених зі Святої гори Афон з 16 паломницьких поїздок, 

здійснених настоятелем Київського Свято-Михайлівського храму на території Олександрівської 

(колишньої Жовтневої) міської лікарні отця Романа. 



 
 Монастирський храм – невеликий, двоповерховий. На першому поверсі – господарські приміщення, а 

вівтар – на другому поверсі. Підніматися туди можна по східцях, як по трапу на корабель Спасіння. Всі 

ікони в цьому храмі – афонського стилю письма, а в монастирі – суворий Афонський статут (живуть 

черниці без використання електроенергії, читається невсипно Псалтир і т.д.). 



 
 

 
 Є на території монастиря і джерело священомученика Кипріана та мучениці Устинії, захисників від 



зурочення й чаклунства, джерело «прокинулося» за час заснування монастиря й молитовного подвигу його 

насельниць та ігумені Катерини. До речі серед насельниць монастиря творила молитву й найстаріша жінка 

України, якій виповнилося 102 роки, сестра Анна (в миру Анна Дмитрівна Мороз). Вона пережила заслання, 

допомагала важко хворим, і була впевнена, що через це Господь дав їй такий довгий вік. Внук сестри Анни, 

отець Роман, настоятель Київської церкви святителя Михаїла став засновником і ктитором згадуваного 

монастиря. Він не раз відвідував святу Афонську гору й привозив наріжні камені для 

закладки фундаменту храму.  

Вода в джерелі жіночого монастиря також має цілющу силу. Але, найбільш видатним дивом обителі є 

чудотворний образ Господа Ісуса Христа, що кровоточить. 

У монастирі — багато святинь з Афонської гори: частинка ризи та поясу Богородиці, 

мощі 24-х афонських старців, Миколи Чудотворця, Агапіта-цілителя, великомучениці 
Варвари і Пантелеймона, апостола Андрія Первозванного та інших.   

 



 



 

 Рядками історії, за матеріалами сайту «Святині України»») 

 

)  

 «У ХХ столітті на історію чернецтва Православної Церкви істотно вплинула 
революція 1917 року. Існування монастирів і самого інституту чернецтва зведено 
було до поступового зникнення. Тому для нас представляє чималий інтерес історія 
монастирів, що утворилися в епоху знищення чернецтва. Однією з таких обителей 
був Спасо-Преображенський (нині іменується Казанським) чоловічий монастир 
Київської єпархії що знаходився в урочищі Кип'яче в п'яти кілометрах від села 
Чоповичі Малинської волості Радомисльського повіту. 
   Історичний період, в який існував монастир, згубно вплинув на збереження 
документів, що дозволяють нам описати історію чернечого життя. Довелося 
починати дослідницьку роботу зі збору спогадів місцевих жителів, які свідчать, що в 
1911 році в джерелі урочища Кип'яче знайдена була чудотворна ікона Божої 
Матері Казанська. Після цієї події води джерела стали цілющими. Слава про нього 
розійшлася далеко за межі Київської губернії, і Санкт-Петербург надіслав 
синодальну комісію, яка підтвердила факт чудесного явлення ікони і зцілення 
людей прийнявши рішення заснувати на цьому місці монастир. Відповідно до іншої 
версія монахи довільно стали селитися біля джерела, таким чином і утворився 
монастир. Наша робота в архівах не підтвердила жодну з цих версій. Існує ще одне 
переконання, що обитель в Кип'ячому була скитом Києво-Печерської Лаври. Однак 
документи Лаври спростовують і цю думку. Вдалося тільки достовірно встановити, 
що в 1915 році призупинено будівництво каплиці на честь Казанської ікони Божої 
Матері на джерелі в урочищі Кип'яче. 



    Неможливо знайти в архівах документи монастиря, що існував в роки 
законодавчої заборони діяльності не тільки монастирів, а й самої церкви. Нам 
вдалося знайти лише один церковний документ, який написаний від імені релігійної 
громади «Св. Казанської церкви в урочищі «Кип'яче» при селі Чоповичі, 
Малинського округу, Київської губернії». У 1923 році громада звернулася в 
Київський губліквідком надати їм предмети релігійного культу для здійснення 
богослужіння, приклавши список необхідних предметів. Детальний аналіз списку 
дозволяє з упевненістю говорити, що звернення було складено ченцями, але від 
імені церковної громади. До такого виверту їм довелося вдатися тому, що в 1923-
1924 роках насельникам монастирів заборонили входити до складу парафіяльних 
спільнот навіть монастирських храмів. 
    В роки громадянської війни працювала Київська єпархіальна рада, архів якої, як 
ми сподівалися, проллє світло на обставини зародження обителі. Однак наші 
пошуки не увінчалися успіхом. З огляду на адміністративну реформу двадцятих 
років і те, що ченці, як правило, піддавалися репресіям, ми звернулися до 
документів державного Житомирського обласного архіву завдяки чому нам і 
вдалося в значній мірі описати історію Кипяченської обителі. Наша робота головним 
чином написана за двома архівно-слідчих спрами насельників монастиря: 
М.П. Кириченко і П.І. Невмержицького. За словами заарештованих слідчі записали 
ряд важливих фактів що розкривають обставини заснування і життя монастиря. А 
звернення П.І. Невмержицького з вимогою про реабілітацію є особливо цінним 
джерелом у висвітленні історії обителі. 
    Спасо-Преображенський монастир заснований влітку 1917 року ігуменом 
Костянтином (Чопівським), монархістом села Чоповичі Кириченком Максимом 
Петровичем і селянами навколишніх сіл. Що спонукало їх так вчинити? Відповідь ми 
знаходимо в роботі Лугинського краєзнавця Ананія Бовсуновського. Йшла Перша 
Світова війна, і православні чоповчани вирішили, що для захисту від ворога-
супостата «треба присвятити себе безперервній молитві» — створити монастир. 
    Іменувалася обитель на честь Преображення Господнього. У народі ж вона 
отримала назву по місцевості, де розташувався – Кип`ячевський 
монастир. Будівництво починається з робіт по завершенню будівництва Казанської 
каплиці над джерелом. Вдень монахи і послушники працювали, а вранці і ввечері 
молилися Богу. Трохи вище від джерела  М. П. Кириченко побудував кілька 
гуртожитків і дерев'яну церкву в честь Усікновення глави Іоанна Предтечі, «яка 
блищала на сонці свіжою смолою і жерстяно. покрівлею». Монастирськими святами 
були: десята п'ятниця по Великодню в пам'ять чудесного набуття в джерелі 
Казанської ікони Божої Матері і Усікновення глави Іоанна Предтечі. Через брак 
землі для прогодування ченці і послушники ходили по навколишніх селах і різними 
ремеслами заробляли кошти, які розподілялися на всю братію. Як бачимо, 
незважаючи на потребу обитель дотримувалася общежительного 
статуту. Монастир брав з бідних сімей на виховання підлітків, навчаючи їх різним 

ремеслам]. Аналіз біографій насельників монастиря дозволяє уявити тих, хто 
приходив жити в обитель. Практично всі монахи і послушники були з селянського 
стану, частина з них до приходу в монастир жили в навколишніх селах, інша 
частина - жителі Могилевської або Мінської губернії. А ієромонах Омелян (в миру 
Халупін Омелян Касьянович) до 1918 року трудився в Спасо-Еліазаровському 
Великопустинському монастирі під Псковом. Після закриття обителі пеейшов у 
Кипячевській монастир. 
    У 1921 році на обитель напала банда з 16-ти чоловік. Бандити вбили ігумена 
Костянтина, ченця Іраклія (Скуратівського), послушника Петра Щуку і поранили 
сторожа Євгена Пантелеймоновича Волкова, пограбували і спалили монастир. 



 

 
Старий монастирський цвинтар, де прикладаються до кам’яного хреста, з молитвами про 
зцілення 



 У місцевому переказі ця подія обросла неймовірними подробицями, але думки всіх 
збігаються в одному: це справа рук банди отамана Лисиці. Знадобилося чимало 
зусиль, щоб з'ясувати, чи дійсно існувала подібна банда. Збережені документи 
говорять, що в Радомисльський, Овруцькому повітах в 1920-21 роках орудувала 
тільки банда Лисиці. На місцевих жителів вона наводила жах. Для ліквідації банд 
радянська влада мобілізувала загони Червоної армії. Тим, хто добровільно 
припиняв розбишакувати, отримував амністію. 4 вересня 1921 року начальник 
Радомисльської повітової міліції писав, що отаман Лисиця «перейшов на бік 
Радянської влади» [9, 382]. Це сталося за 11 днів до нальоту на монастир. Цілком 
можливо, що при нальоті на монастир Лисиця видавав себе за якийсь загін 
радянської армії. Напевно тому Петро Щука назвав бандитів «товаришами», а в 
місцевому надання говориться про напад більшовиків. У цьому ж місяці банда 
скоїла ще один наліт на сусіднє село Мелені. 
    Настоятелем монастиря став ігумен Рафаїл. Так як неможливо було побудувати 
нову церкву Казанську каплицю зробили монастирським храмом. У свята обителі як 
і раніше «збиралося віруючих з багатьох районів і областей країни» [5, 
31]. Наприклад, в 1928 році на святкування «Десятуха» прийшло близько 200 
віруючих. 
    Хоча існували закони і постанови, які забороняли монастирям користуватися 
землею, браття, як і раніше, проживала на своїй землі і навіть вела будівництво 
нових корпусів, обробляла свої городи [3, 2]. Ми припускаємо, що таке можливо 
було завдяки тому, що монастирська земля юридично належала М. П. 
Кириченко. Неабияке значення мало й доброзичливе ставлення Чоповічского 
сільради до братії. 
    За спогадами архімандрита Парфенія (Невмержицького), що жив в КіпяченскомУ 

монастирі з 1920 року по 1930 рік, загальна кількість ченців і послушників досягало 
тридцяти чоловік. У 1928 році Коростенський окружний адмінвідділу НКВД 
зареєстрував трьох ченців і чотирнадцять черниць (можливо, вони прийшли з 
закритого Овруцького жіночого Свято-Василівського монастиря) . У 1930 році ГПУ 
УРСР повідомляло, що «на хуторі поблизу м. Чоповичі колишнього Коростенського 
округу, є скиток, в якому проживає 10 ченців». Така різниця в цифрах викликана 
тим, що батько Парфеній говорив про реальну кількість насельників, документи ж 
НКВД тільки про тих, кого вдалося зареєструвати. 
Двадцяті роки ХХ століття були епохою церковних розколів. Якого церковного 
напрямку дотримувався монастир? У 1928 році секретний агент Коростенського 
ОГПУ Ващенко Сергій Павлович доповідав: «Все монахи затяті тихоновці, 
синодальної церкви не хочуть ні в якому разі. Видатні тихоновці Рафаїл, Інокентій, 

Арсеній, Леонід, Мойсей, всі інші просто підтримують всіх вищевказаних ченців 
». Тихоновці - дотримувалися Патріарха Тихона і були противниками 

обновленческої течії, а значить, неблагонадійними в очах політичних і каральних 

органів. 
Юридично монастиря не існувало. За документами була тільки парафіяльна 
громади «Св.Казанської церкви в урочищі «Кип'яче» при селі Чоповичі, 
Малинського округу, Київської губернії », яка в 1926 році налічувала 144 

людини. Вона складалася з селян села Чоповичі, в основному - бідняків (76%), 

решта були середняками. У неї записувалися цілими сім'ями (54 сім'ї), не молодше 
18 років. Середній вік - 40 років, осіб старше 60 років було всього сім чоловік. У 
списку віруючих Кіпячінской громади ми знаходимо близьких родичів ченців 
монастиря [12, 13об; 5, 13]. Опис інвентарю Кіпяченской релігійної громади за 1926 

- 1929 роки показує, що громада вже не відчувала браку в церковному 
начинні. Загальна кількість предметів становила 223. Вище викладене дозволяє 
стверджувати, що незважаючи на антицерковную політику держави, монастир 
продовжував свою діяльність, облаштовувався і в міру можливості вирішував свої 
матеріальні потреби. 



    На рубежі 20-30-х років влада знову робить «кавалерійський наскок» на 
Православну Церкву. На початку 1928 року І.В. Сталін, «тричі виступаючи з приводу 
наступу на кулака, закликав до розгортання рішучої боротьби з релігією» [13, 
294]. Саме на цей період припадають перші арешти серед ченців Кіпяченского 
монастиря, а потім і знищення обителі. 
    Політика центру докотилася і до глибинки Полісся - урочища 

Кип'яче. Коростенський окружний адміністративний відділ зібрав статистичні дані 
про насельників монастиря і доповів в центр, а Коростенський окружний відділ ГПУ 
впровадив в обитель свого агента, який 3 лютого 1928 р доповів, що ієродиякон 
Кириченко Максим Петрович незаконно користується землею, що він винен в 
нальоті бандитів на монастир в 1921 році, «все ченці затяті тихоновці» [3, 2]. 8 

березня 1928 р Максима Петровича Кириченко заарештували. Зажадали 
повідомити прізвища чоповчан, хто перебував в місцевому Союзі Російського 
Народу. Кириченко відповідав: «я їх вказувати відмовляюся, бо не хочу, щоб їх 
викликали» [3, 9]. 31 серпня 1928 року Особлива нарада при колегії ГПУ УРСР 
ухвалило Максима Петровича вислати в Середню Азію терміном на три роки. Із 
заслання він не повернувся. 20 липня 1930 року по помилковому доносі 
заарештували ченця Парфенія (в миру Невмержицького Павла 
Йосиповича). Звинувачення пред'явили по ст. 54/10 КК УРСР (антирадянська 
пропаганда). 20 січня 1931 року Особлива нарада при колегії ГПУ УРСР ухвалили 
«в заслання, строком на 3 роки». 

    На початку 30-х років розгорнулася колективізація. У масштабах всієї країни 
йшла повна і остаточна ліквідація монастирів. У березні 1934 року монастир 
розігнали [5, 25]. Храм Казанської ікони Божої Матері розібрали, зрізали хрест над 
джерелом, сам же джерело пробували засинати. «На цьому місці зробили кошару 
для колгоспної худоби. Монахов вигнали, в їхньому будинку розмістили пастухів, 
забрали і город »[6, 89]. Насельників обителі заборонили проживати в прилеглих 
селах виславши в сусідні райони. На цьому завершується історія Кіпяченской 
обителі. 
  Відновлення історії Кіпяченского Спасо-Преображенського чоловічого монастиря 
дозволяє нам по новому поглянути на історію Православної Церкви в глибинці 
нашої Батьківщини і відкриває нам невідомі раніше обставини її життя і зокрема 
чернецтва. Це ще раз підтверджує слова знаменитого богослова ХХ-го століття 
протоієрея Г. Флоровського, що дійсна історія - текуча і непередбачувана». 
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Книга посвящена истории Спасо-Преображенского мужского монастыря в урочище 

Кипячее села Чоповичи Малинской волости Радомысльского уезда Киевской губернии.  

 

«Основан монастырь в годы гражданской войны (1918- 1921) православными крестьянами и 

афонским иеромонахом Константином (Чоповским). За 17-летнюю историю монастырь был 

уничтожен и вновь возродился. Книга раскрывает обстоятельства основания и развития 

обители. К 100-летию со дня основания Кипяческого СпасоПреображенского мужского 

монастыря, на молитвенную память от настоятеля Казанской иконы Божией Матери 

мужского монастыря в урочище Кипячее — игумена Евстратия и братии. УДК 2-
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Предисловие История Православной церкви в СССР (1917-1991) является исключительным периодом 

в её жизни. На новых экономических и идеологических принципах было образовано советское 

государство и общество. В 20-30 гг. ХХ ст. одним из аспектов государственной политики было 

насаждение в стране атеизма, уничтожение церковно-образовательной системы и монастырей, 

политические репрессии духовенства. Новые исторические условия ставили проблемные вопросы 

перед духовенством и  мирянами. В  Православной Церкви и обществе шла дискуссия о возможности 

существования Церкви в условиях социалистического государства, её месте в структуре нового 

общества. Ответы на эти вопросы давали не только епископы, знаменитые богословы и  священники, 

но и монашество, православные верующие. В  годы гражданской войны (1917-1921), когда 

монастыри грабили и закрывали, полесские православные крестьяне и  монахи создали Кипяческий 

Спасо-Преображенский мужской монастырь, который стал их ответом на проблемные вопросы 

современности. В истории обители воплотился дух православного народа, его идейная жизнь 

и творческая одаренность. Сложность изучения истории Кипяческого Спасо-Преображенского 

мужского монастыря Киевской епархии заключалась в том, что до сих пор не было цельного 

и обстоятельного исследования истории этой обители, крайне мало воспоминаний или дневниковых 

записей о ней, невероятно 4 Предисловие скудна источниковая база. В силу этого целый ряд 

вопросов остаётся без ответов. Представленная работа является плодом коллективных трудов 

исследователей, архивных работников и церковных деятелей. В исследовательской работе приняли 

участие настоятель мужского монастыря в честь Казанской иконы Божией Матери в урочище Кипячее 

Овручской епархии игумен Евстратий (Кондаков) и ряд насельников обители. Большой вклад внесли 

краеведы Бовсуновский А.А., Маркевич  Е.И., Тимиряев  Е.Р., историки Киевской епархии доктор 

экономических наук Кальченко Т.В. и Паршутина Е.Н. Значительно помогли профессиональные 

советы кандидатов исторических наук Крайнего К.К. и Крайней О.А. Надеемся, что работа «История 

Спасо-Преображенского мужского монастыря в урочище Кипячее (1918-1934)» внесёт свой вклад 

в  изучение истории Православной Церкви в СССР.  Глава 1. Знаменательное событие в урочище 

Кипячее 1.1. Село Чоповичи в начале ХХ ст. Древнее село Чоповичи могло существовать ещё во 

времена древней Руси. Об этом свидетельствует предание села. В нём говорится, что в 13 в. во время 

татаро-монгольского нашествия Чоповичи были сожжены. Некая женщина вынесла из горящей 

церкви образ Божией Матери и спрятала его в лесу в дупле дерева [1, 85]. Одной из особенностей 

села было то, что в  нём жило много дворян (на 1861  г. 3063 обоего пола). «И  каждый из них, имея 

только воспоминания дворянские, ничем не отличается от окрестных поселян – ни образованием, ни 

способом хлебопашества, ни даже одеждой и внешним видом, имея лишь несколько большее 

довольство в  жизненных потребностях, как последствие свободного труда и  владения собственным 

куском земли», – писал краевед Киевской губернии священник Лаврентий Похилевич. Он сравнивал 

социальный статус этих дворян с  государственными крестьянами. Самоуправление осуществлялось 

«несколькими старшинами, из среды своей избранными, которым поручают хранение 

и расходование общественных складок, а также хранение грамот польских королей, утвердивших 

предков их в дворянских преимуществах» [2, 108]. 6 Глава 1 В первое десятилетие ХХ ст. Чоповичи 

стремительно развивались. Если в 1900 г. жителей в селе насчитывалось 6250 человек [3, 1162], то 

в  1913  г.  – около 13 тысяч человек [4, 4]. В селе была православная Троицкая церковь. Главное 

занятие крестьян – хлебопашество и ремёсла. На 1900 г. в селе числилось 12 тысяч 107 десятин 

земли, из них принадлежало: «церкви 38 десятин, крестьянам – 25 десятин и другим сословиям – 

12044 десятин» [3, 1162]. Вокруг села на хуторах поселилось 50 крестьянских семей. Земледелие 

велось по трёхпольной системе. Пахотную землю разделяли на три части. Одно из полей не засевали, 

оно находилось под паром, два других засевали зерновыми культурами. Урожаи были низкими. 

Земство Киевской губернии открыло в Чоповичах агрономический участок для обучения крестьян 

ведению земледелия на научной основе [5, 423]. Крестьяне зарабатывали ремёслами и целыми 

семьями плели из лозы корзины, детские коляски, из соломы делали шляпы. В 1900 г. из 1200 дворов 

250 дворов кормили себя ремеслом. В начале ХХ ст. в селе имелось четыре маленьких предприятия: 



фабрика гнутой мебели, свечной, мыловаренный и  лесопильный заводы. На предприятиях работало 

около 30  человек. Культура производства и  оплата труда были низкими. В 1907 г. рабочий день 

сократили с 12-часового до 9-часового. В  1914  г. в  селе работало уже 15 мелких предприятий [3, 

1162]. С 1913 г. каждый месяц здесь проводилась однодневная ярмарка [4]. В подавляющем 

большинстве чоповчане были неграмотными. В 1913 г. незначительное число детей училось 

в церковно-приходской школе при Троицком храме и в земской школе. В этом же году дворянин 

Евгений Вацлавич Ласкин в  доме Эльки Ходорковской устроил частный кинематограф, 

показывавший немое кино. Если в 1900 г. в селе был 1 фельдшер, то в 1912 г. там уже была больница 

на 10 коек, Знаменательное событие в урочище Кипячее 7 где в течение года 10 тысяч больных 

получали лечение или консультации. Ещё в 1896 г. помощник аптекаря Карл Вансович открыл в селе 

аптеку, где по рецепту врача изготовляли лекарства. В четырёх магазинах продавались различные 

товары [5, 423], были 2 постоялых двора (недорогая гостиница с двором для лошадей и телег), 1 

пожарный обоз «из четырёх бочек и четырёх багров» [3, 423]. В 1902 г. в 4-х км к северу от села была 

открыта железнодорожная станция «Чоповичи» Коростенского направления. В  1912  г. в  селе была 

общественная организация «Союза русского народа», состоявшая из 39 чоповчан. В  1913  г. её члены 

ездили в  Петербург для участия в  праздновании 300-летия дома Романовых [6, 9; 7, 961]. В начале 

ХХ  ст. глубокая религиозность была одной из черт крестьянского сословия Российской империи. 

Исследования говорят, что в некоторых губерниях большинство насельников епархиальных 

монастырей были выходцами из крестьянства. «По имеющимся данным о социальном 

происхождении в  Архангельской и  Тамбовской епархиях (конец ХIХ–начало ХХ вв.) от 66 до 73% 

насельников монастырей являлись выходцами из крестьян. Остальные по своему происхождению 

принадлежали к духовному и мещанскому сословиям; купцов и дворян среди монашествующих 

были единицы» [8, 63]. О  религиозности крестьян Киевской и  Волынской губерний (1918-1925) 

говорится в советских документах, где их нередко называли «тёмными крестьянами». Например, 

в  ноябре 1921  г. сообщалось: «В  Киевском уезде среди селянства сильно развиты религиозные 

предрассудки» [9, 72]. В сентябре 1922 г. корреспондент газеты «Серп и молот» Сивко возмущался 

тем, что крестьяне села Малые Рачи Радомысльского уезда всем селом приняли решение содержать 

приходского священника [10, 3]. 11 января 1923  г. в  секретном циркуляре отдела управления 

Волынского гу- 8 Глава 1 бернского исполнительного комитета отмечалось: «Религиозный фанатизм 

до сего времени имеет глубокие корни на селе…» [11, 7]. В мае 1927 г. заведующий Коростенским 

окружным административным отделом (в состав округа входили сёла Тростяница, Мелени 

и Чоповичи) писал: «Коростенский округ, как и вся Волынь, очень отсталый и тёмный и через это 

появляется благоприятный грунт для работы всяких антисоветских попов…»  Крестьяне искренне, 

сердечно чтили святыни, монастыри, с почтением относились к монашеству и духовенству. Мы 

полагаем, эта духовная характеристика стала важнейшим условием для создания Кипяческой 

Преображенской обители.  Обретение иконы Божией Матери в урочище Кипячее Основанию 

монастыря предшествовало событие, произошедшее в пяти километрах от села Чоповичи в урочище 

Кипячее, – обретение иконы Божией Матери. Не найдены документы, которые бы 

свидетельствовали об этом факте, но на основе воспоминаний опишем это событие. Сто лет тому 

назад на южных землях с. Чоповичи, на правом берегу реки Ирша, было большое непригодное для 

земледелия песчаное поле. По берегам реки росли небольшие ольховые деревья и  кусты лозы. 

Иногда встречалась роща из смешанных деревьев. Поле называли «Всох», потому, что летом тут всё 

высыхало» [1, 87]. Традиционно здесь пасли отары овец. В тот год, когда была обретена икона, 

выдалось жаркое лето. Неожиданно в  урочище Кипячее, в  небольшой роще забил источник. «Овцам 

так припекло, что они к  речке не шли попасом, но бежали, как будто напуганные волками, так что 

пастухи не могли остановить. Пока пастухи успели прийти к  кошарам, овцы уже напились воды 

и  сами забе- Знаменательное событие в урочище Кипячее 9 жали в  кошару или легли кучками 

в  холодке под деревьями. Пастухи пошли к речке искупаться и набрать воды, чтоб сварить обед. Они 

прошли шагов с пятьдесят, как в зелёной молодой роще возле тропинки увидели, что из земли бьёт 

чистая холодная вода и выбила уже небольшую ямку. Пастухи стали пить воду, потом умылись, 

набрали и  понесли в  курень варить обед. После этого они не ходили по воду к речке, но брали 

в источнике» . Через какое-то время пастухи обнаружили в  источнике икону Божией Матери. «На 



Успение, как всегда, пришли к  кринице и  увидели возле воды сияющую икону Божией Матери. Став 

на колени, помолились новоявленной иконе, потом, поразмышляв, пошли в  Чоповичи 

к  священнику, чтоб сообщить ему про появление источника и  Святой Иконы» . Дата события  – 15/28 

августа, двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы. Пастухи решили посоветоваться со 

священником. В те времена для крестьян слово священника имело большой вес. «Приехал на место 

священник, а  за ним пришло много людей. Икона, кажется, на бумаге, но не раскисает в  воде, 

блестит ясно, облитая чистой водой. Священник отслужил молебен, окропил водой место и людей, 

потом взял Икону и с процессией понёс её в Чоповичскую церковь. Долго была Икона в этой церкви, 

и весть о ней разнеслась по городам и сёлам» . Икона Божией Матери была бумажная, возможно, 

отпечатанная литографическим способом. Такие образы были широко распространены среди 

крестьян. Мы предполагаем, что обретение иконы Божией Матери на двунадесятый церковный 

праздник Успение Божией Матери воспринято было крестьянами как дар Божий. Наверное, 

произошедшее в  урочище Кипячее в  народе понималось как священное событие, имеющее 

большое духовное значение. Поэтому священник торжественно перенёс икону в  Троицкую церковь 

села Чоповичи. Косвенным подтверждением того, что в  урочище Кипячее на источнике произошло 

знаменательное событие, служит то, что в 1915 г. на этом месте построили часовню. Часовни обычно 

возводят на святом, почитаемом месте или приурочивают к какому-то событию. Какая была 

необходимость строить часовню в пяти километрах от села на противоположном, безлюдном берегу 

реки Ирша? Почему ранее её не строили? Следовательно, в урочище Кипячее произошло важное 

сакральное событие. Почему источник стал знаменит? «Начали приходить к колодцу прихожане 

и монахи, чтоб напиться и набрать домой целительной воды…» [1, 88]. В 1930 г. в документах ГПУ 

Коростенского округа сообщалось, что паломники приходят к источнику «не только для моления, но 

и для излечения, путем получения «святой» воды, отпускаемой монахами из колодца, находящегося 

в часовне рядом с алтарем». Жители села Чоповичи рассказывают, что после явления в источнике 

иконы Божией Матери вода стала целебной. Чоповчане рассказывали про односельчанку, которая 

родилась слепой. В 1920 или 1921 г. родители привезли её на источник. Настоятель монастыря 

иеромонах Константин совершил молебен, окропил ребёнка водой из источника. Когда ехали домой, 

девочка закричала, что она что-то видит. А вскоре ребёнок совершенно избавился от слепоты. Ещё до 

1917 г. сложился паломнический маршрут: шли в урочище Кипячее брать воду в источнике, а затем 

в село Чоповичи, в Троицкий храм «помолиться пред Святой Иконой в  церкви» [1, 88]. Мы считаем, 

что уже к  моменту образования монастыря в 1917 г. среди православных верующих источник был 

почитаем и выработалась традиция его посещения. Знаменательное событие в урочище Кипячее 11 В 

каком году была обретена икона. В  предании указывается 1911  г., некоторые жители Чоповичей 

называют – 1917 г. В 1927 г. в докладной записке Малинского районного Ликвидкома описывается 

история основания монастыря. Село Мелени находится в пяти километрах от села Чоповичи и на 

таком же расстоянии от урочища Кипячее. В документе пишется, что некая гражданка Кукса, 

жительница села Мелени, приняла участие в  создании монастыря в урочище Кипячее. «Кукса 

закупила 3 одинаковые иконы, которые ставила в канаве под ольхою…» . Указывается дата, когда она 

это делала: «1913-1914 гг. при организации Куксой монастыря принимались меры влияния на 

фанатичные круги селянства в  «форме чудес». Мы полагаем, что в 1913-1914 гг. Кукса почитала 

Кипяческий источник. 1913-1914 гг. будут нижней границей даты обретения иконы. Верхняя 

граница – 1915 г., дата строительства часовни [13, 15]. Жительница села Чоповичи Ширченко Анна 

Филипповна (1921) вспоминала, что «в  1915  году пастух нашёл икону в  источнике» . Исходя из 

вышеизложенного, мы полагаем, что обретение иконы Божией Матери произошло во втором 

десятилетии ХХ ст. Какую икону Божией Матери нашли пастухи? В  письменных источниках не 

сообщается, какая икона Богородицы была найдена, возможно, это был Казанский образ Божией 

Матери. Косвенным подтверждением этому служит тот факт, что среди главных монастырских 

праздников был праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, отмечаемый 22 

октября/4ноября. Данный вопрос требует дополнительной исследовательской работы. Дальнейшая 

судьба иконы. Икону перенесли в  Троицкую церковь с. Чоповичи, и она «долго была в этой церкви» 

[1, 88]. В  1926  г. на Пасху Троицкая церковь сгорела. В документах об иконе ничего не говорится. Из 

местных 12 Глава 1 жителей никто о  ней не вспоминал. Дальнейшая судьба иконы не установлена. 



Почему урочище назвали Кипячим? В  1927  г. в документе уполномоченного Ликвидкома 

Малинского района говорится: «название «Кипячий» идёт от этого источника» . В  1930  г. Павел 

Невмержицкий, монах Кипяческого монастыря, объяснял следователю, что монастырь получил 

название «Кипячее» «в  связи с  тем, что там имелся родник, и  выходившая вода из-под земли... как 

бы кипела» . В 1955 г. Снежко М. вспоминал: «вода всё бежит и бежит изпод земли, тихо булькает, 

как будто в  небольшом казане. И прозвали это место Кипячее» . В архиве найден план земельного 

участка, датируемый 24 октября 1916  г. В  документе урочище Кипячее называется «при селе 

Чоповичи урочище «Кипящий» [17, 496]. Икону нашли в маленькой роще недалеко от реки Ирша, 

поблизости от тропинки, по которой пастухи ходили к реке. Роща была ольховая»… 


