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МОРОЗОВА А.В.

З ІСТОРІЇ КОМУНИ “ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКЕ
ТРУДОВЕ БРАТСТВО” (1919 - 1924 рр.)

У статті висвітлена історія комуни “Хрестовоздвиженське трудове
братство” Глухівського повіту Чернігівської губернії у 1919 - 1924 рр.

 “Хрестовоздвиженське трудове братство” було засноване М.М.
Неплюєвим у 1889 р. Метою братства, зазначеною у статуті, було піклування
про християнське виховання дітей і православне релігійно-моральне
вдосконалення дорослих членів через заснування трудової громади, устрій
якої ґрунтувався на засадах християнської любові й правилах церкви [1].

Для М.М. Неплюєва ідеї кооперативного, артільного ведення
господарства  були  ідеалом “гармонії  віри та праці”. У часи свого розквіту
братство забезпечувало високий рівень виховання й освіти (початкової та
спеціальної сільськогосподарської), організовувало високопродуктивну
працю, мало сучасну матеріальну базу (електростанцію, власну телефонну
мережу, 7 тракторів тощо) і розвинуту соціальну інфраструктуру (дитячі ясла
і садки, громадські їдальні тощо). Спосіб господарювання у братстві та
організація праці у ньому далеко випереджали свій час. За характером
виробничої діяльності братство поділялося на окремі “родини” (бригади).
Братське господарство було багатогалузеве, інтенсивне, з незмінною
десятипільною сівозміною (на тлі селянського трипілля), з розвиненим
травосіянням, підсобними підприємствами, пасікою, фермами з породистою
худобою. Високорозвиненим було і садівництво, продукція якого навіть
експортувалася.

Історія створення Воздвиженського трудового братства, його діяльність
до встановлення на Чернігівщині радянської влади стали предметом
обговорення та уваги сучасних дослідників [2]. Але досі залишається не
розкритою історія занепаду братства, яке було втіленням передового досвіду
комунітарного вдосконалення суспільства.

В умовах нестабільної політичної ситуації радянській владі необхідно
було показати, що внаслідок колективної організації праці, кращого
використання землі та реманенту колективні господарства одержують вищі,
ніж одноосібні селянські господарства, врожаї та прибутки, а колгоспники
можуть краще задовольняти свої потреби. Досягнення комуни мали наочно
переконати селян-одноосібників у перевагах колективного господарювання.
Ще у березні 1919 р. Наркомзем УСРР розіслав усім волосним, повітовим та
губернським земельним відділам циркулярний лист, в якому закликав останніх
“привлечь внимание… к организации, устройству, развитию, поддержке
возникающих сельськохозяйственных коммун, усовершенствованию и
улучшению коммун уже возникших, ставших на  ноги” [3]. А 19 березня
1919 р. Глухівський повітовий земельний відділ затвердив статут комуни
“Воздвиженське трудове братство”. У ньому зазначалося, що фундаторами
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комуни є члени “Хрестовоздвиженського Першого Трудового Братства”, заснованого
М.М. Неплюєвим, який начебто втілював у життя “идеи коммунизма в
течении тридцати лет”. Комуна ставила перед собою наступні цілі:

“а) заботиться о нравственном усовершенствовании своих членов
через учреждение трудовой общины, весь строй жизни которой основывался
бы на началах христианской любви;

б) заботиться о нравственном, умственном, физическом и трудовом
воспитании детей путем открытия школ и других культурно-просветительных
учреждений;

в) стремиться к поднятию производительности всех родов труда путем
организации строгой трудовой дисциплины, применением плодов науки и
техники к сельскому хозяйству и соединением земледелия и промышленности
в единое планомерное хозяйство;

г) стремиться входить в непосредственную связь с другими коммунами
и объединениями, помогать друг другу, объединяться друг с другом для
созидания единой мощной сети коммун, для организации социалистического
сельского хозяйства”.

Статутом передбачалося виділення коштів на розвиток комуни та на
випадок хвороб, пожеж, падежу худоби тощо (по 10 %). На особові рахунки
членів комуни перераховувалося до 400 крб. на рік, але зазначалося, що
загальна сума накопичень не повинна перевищувати встановлених
законодавством норм. Статутом були визначені умови припинення членства
в комуні та діяльності комуни в цілому [4].

Важкі економічні умови, в яких опинилася країна, спонукали владу до
встановлення контролю над діяльністю і розподілом сільськогосподарської
продукції. 26 травня 1919 р. було затверджено Положення ВУЦВК про соціалістичний
землеустрій і заходи щодо переходу до соціалістичного землеробства, в якому
шостий розділ був присвячений саме сільськогосподарським комунам:

“Арт.  61. Сільськогосподарські комуни як господарські одиниці,  наравні
з іншими формами громадського землекористування, підлягають контролеві
Народного комісаріату земельних справ, здійснюваному безпосередньо ним
і через його місцеві органи.

Арт. 62. Сільськогосподарська комуна повинна керуватися організаційним
планом сільського господарства, затвердженим для даного району від НКЗС
або від губернського земельного відділу.

Арт. 63. Засоби й продукти виробництва підлягають на загальних
підставах облікові відповідних органів.

Арт. 64. Всі зайвини нормованих продуктів, які виробляються в
господарстві комуни, підлягають на загальних підставах переданню радянським
органам Компроду для розподілу їх в загальнодержавному  масштабі. Зайвини
ненормованих продуктів треба передавати  державним і громадським
організаціям на підставі окремих правил, що їх встановлює Наркомпрод...

Арт. 79. Кожна комуна повинна подавати місцевому земельному відділові звіт
про свою господарську діяльність, про витрату одержаних нею позик і допомог і
повідомляти його про кожну передбачувану зміну в плані господарства” [5].

Але політична ситуація в Україні взагалі й на Чернігівщини зокрема
залишалася нестабільною. З серпня по жовтень 1919 р. майже вся губернія
(за винятком частини Чернігівського, Городнянського, Новгород-Сіверського
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та Сосницького повітів) була захоплена військами А. І. Денікіна. На початку
жовтня 1919 р. Червона армія перейшла в контрнаступ й у першій половині
грудня радянська влада була відновлена в усій губернії. З 20 листопада 1919 р.
при губревкомі розгорнув роботу губземвідділ, покликаний запроваджувати
радянське аграрне законодавство в губернії. На засіданні губревкому 27 грудня
1919 р. було відзначено, що денікінцями були майже повністю знищені 54
комуни, 69 артілей, 7 товариств із загальною площею 10 210 дес. землі [6].

Але шкоди завдавали й загони Червоної армії. Так, 22 серпня 1919 р.
Рада комуни звернулася до Глухівського повітвиконкому: “20 августа, утром,
в нашу коммуну прибыло около 35 вооруженных кавалеристов, назвавшихся
хозяйственной частью 2-го Кубанского полка.

Требовали выдачи оружия и восьми лошадей, угрожая взять
заложников из коммуны и произвести обыск по коммунальным общежитиям.

Начали брать лошадей, упряжь и экипажи, принадлежащие коммуне;
разошлись по общежитиям, где после предложенного им обеда начали ходить
по квартирам и делать обыск, во время которого грабили, что кому нравилось.

Никакие уговоры со стороны членов коммуны на отряд не действовали
и они в течение нескольких часов терроризировали мирное население
коммуны и продолжали грабеж совершенно беспрепятственно. С большими
усилиями удалось упросить оставить коммуне племенных жеребцов. Отряд
разграбил сапожную мастерскую. Взято: 14 лошадей, 4 повозки, рессорный
экипаж, линейка парная, седло, упряжь на 10 лошадей, 2 свиньи, 35 п.
ржаной муки, 6 п. сахара, 4 п. печеного хлеба, кавказскую бурку и несколько
карманных часов” [7].

У ці складні часи комуна намагалася зберегти свою незалежність та право
вести господарство на власний розсуд. Й влада йшла на поступки. Так, ще у
листі голови Робітничо-селянського уряду України від 21 листопада 1919 р.
військовій владі пропонувалося вжити заходів для охорони майна комуни [8].

На місцях розгорнулася робота щодо організації артілей та комун. Але
були застосовані примусові методи їхньої організації, що викликало
необхідність на ІІ губернському з’їзді рад Чернігівщини прийняти окрему
резолюцію із земельного питання, в якій зазначалося, що у справі організації
комун і артілей неприпустимо “никакого принуждения, представляя это
исключительно свободному решению крестьян на местах” [9].

5 лютого 1920 р. Загальноукраїнський ревком видав закон про землю,
яким ліквідовувалася власність поміщиків на землю, що була поновлена
Денікіним, та на підставі ленінського Декрета про землю передавав селянам
усі поміщицькі, монастирські та удільні землі. Для запровадження цього закону
в життя на місцях були проведені “Селянські тижні”. Стаття 2 закону
декларувала недоторканність трудового господарства в будь-яких формах:
подвірній, хутірській, відрубній, общинній. Але закон мав декларативний
характер, і термін “трудове господарство” в ньому не розтлумачувався. З
метою недопущення перегинів у реалізації закону Чернігівський губвиконком
видав відповідну інструкцію. У ній, зокрема, відзначалося, що при наявності
в комуні надлишків землі, вона має перейти у власність малоземельних та
безземельних селян навколишніх сіл [10].

Постало питання  щодо вилучення земель понад встановлені норми у
сільськогосподарських комун, артілей тощо. Після вивчення цього питання,
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4 квітня 1920 р. губернський з’їзд завідувачів  повітових земвідділів прийняв
резолюцію про можливість залишення в артілях та комунах надлишків землі через те,
що “коллективная обработка земли является одним из совершеннейших способов
ведения сельского хозяйства и служит залогом  образования  в будущем
культурных хозяйств” [11].

28 травня 1920 р. замість тимчасової інструкції щодо організації
сельськогосподарських колективів від 15 квітня 1920 р. було затверджено
Положення Наркомзему УСРР про реєстрацію сільськогосподарських  виробничих
колективів, в якому було зазначено, що “каждый сельскохозяйственный коллектив:
кооператив, коммуна, артель, а также товарищество по общественной
обработке земли обязан зарегистрироваться в губернском земельном отделе”
[12]. На Чернігівщині у жовтні 1920 р. налічувалося 90 сільськогосподарських
артілей і 3 комуни, але перереєстрацію у 1921 р. пройшли лише 23 колективні
господарства [13].

Під час цієї реєстрації з’ясувалося, що станом на 26 жовтня 1920 р.
Воздвиженська комуна нараховувала 578 членів, 61 співчуваючих та
10 “призреваемых”. Вони мешкали у 22 мурованих та дерев’яних будинках.
Крім того, на хуторі мешкало 75 спеціалістів, які залучалися до роботи в комуні.
У комуні залишилося 923 дес. орної землі та 82 - непридатної. Худоби
налічувалося: коней та лошат - 60, биків - 4, корів - 71, волів - 46, назимок -
24, овець, кіз і свиней - 280, різної птиці - 291. Серед реманенту
нараховувалося 9 возів, 10 саней, 35 плугів, 10 розпашників, 2 коренерізки,
46 борон, 4 сіялки, 5 жниварок, 3 віялки, 6 косилок, 3 молотарки [14].

Охоронним свідоцтвом Революційно-військової ради від 13 червня
1920 р. комуна підпорядковувалась у своїй діяльності лише губземвідділу, але
наприкінці 1920 - на початку 1921 рр. до комуни неодноразово приїздили
продзагони з метою обшуку та вилучення продовольства. Крім того,
повітовий та волосний земельні відділи постійно вимагали підводи для
вивезення лісу та інших господарських робіт. Рада комуни звернулася до
губземвідділу з проханням звільнити комуну від продрозверстки та
заборонити втручання в її діяльність повітового та волосного земвідділів [15].
Була створена комісія з представників відділу заготівель, відділу розподілу
продуктів, губземвідділу та робітничо-селянської інспекції для вирішення
цього питання. На її засіданні 9 травня 1921 р. було розглянуто питання про
невиконання комуною наказу повітового продовольчого комітету щодо
здавання надлишків продовольства. Комісія відзначила “исключительную
важность существования” комуни, яка “экономически мощно преследует
культурно-экономические цели землеустройства” та запропонувала
губернським земельному відділу та відділу продовольства розробити
взаємовідносини комуни з останнім, зобов’язавши комуну здавати усі
надлишки майбутнього врожаю (зерно, фураж, фрукти, овочі, м’ясо- та
молокопродукти, сировину) [16].

Та комуна продовжувала боротьбу за існування на економічно
обґрунтованих засадах ведення господарства. 1 вересня 1921 р. комуна
звернулася до губземвідділу з проханням звільнити її від продподатку на м’ясо
з племрозсадника. Губземвідділ не взяв на себе відповідальність у вирішенні
цього питання - був надісланий лист до Народного комісаріату продовольства,
який дозволив звільнити комуну лише від  м’ясної  розверстки [17].



150 СУМСЬКА СТАРОВИНА. №№XXХVI-XXХVII. 2012

Статут передбачав ведення господарства виключно за планами,
затвердженими на загальних зборах. Тому 24 квітня 1922 р. комуна
представила список майна та виробничий план, в якому, зокрема,
відзначалося, що у розпорядженні комуни натоді перебувало 1 077 дес. орної
землі, 128 - лугової, 17 - під городами, 75 - під садом та розсадником, 37 дес.
- під садибою. У господарстві залишилося 51 кінь робочий, 30 волів, 80
дойних  корів, 12 коней-молодняку та 61 голова молодняку рогатої худоби.
Крім того, у господарстві налічувалося 1 жеребець-арден, 3 бики-симентали,
7 боровів-беркширів, 188 свиней та 33 вівці та ягняти. Залишалася комуна
забезпеченою на високому рівні реманентом і машинами: 43 плуги, 36 борон,
11 розпашників, 2 трактори, 6 сіялок, 2 картоплесаджалки, 5 снопов’язалок,
5 жниварок, 6 косилок, 7 кінних грабель, 3 соломорізки тощо [18]. У комуні
на цей час нараховувалось 212 родин, у т. ч. працездатних чоловіків - 63,
жінок - 123, дітей - 255,  непрацездатних 9 чоловіків та 39 жінок. Цікавим є
факт, що на радянській службі перебували 56 чоловіків та 24 жінки - члени комуни;
10 чоловіків та 2 жінки навчалися у спеціальних навчальних закладах [19].

У комуні зберігався десятипільний сівообіг. Займалися вирощуванням
пшениці, жита, вівса, ячменя, гречки, проса, кукурудзи, гороху, віки, коноплі
та льону, картоплі, овочів, насіння кормового та цукрового буряків, капусти
і моркви, трави для сіна та насіння й окремо для відгодівлі на пасовищах
племінних тварин. Передбачалося отримати 2 тис. пуд. пшениці, 8 тис. -
жита, 8 тис. - вівса, 30 тис. - картоплі, по 100 пуд. цукрового та кормового
буряків, 40 пуд. капусти та 500 пуд. трав. З 75 дес. саду лише 15 дес.
плодоносили. Врожай фруктів передбачалося частково переробити на
сушилці. Племінне стадо складалося з 70 корів та 3 бугаїв симентальської
породи, 50 маток та 7 боровів беркширської породи, 20 маток та 1 жеребця
породи арденів та першеронів, 30 овець та 3 баранів породи каракульчі.
Наступного сільськогосподарського року передбачалося виростити 40 голів
телят, 125 поросят, 7 лошаків та 20 ягнят. Комуна займалася й бджільництвом
- у ній нараховувалося 100 вуликів. Крім того, мала млин, який обслуговував
власні потреби, сільськогосподарські училища та місцеве населення.
Цегельний завод при комуні був частково зруйнований, тому передбачалося
виготовляти цеглу в ручний спосіб у кількості до 300 тис. одиниць [20].

Водночас був представлений новий статут комуни. Втім, він не відповідав
вимогам чинного законодавства і був перероблений представниками комуни
разом із завідувачем підвідділу колгоспів Чернігівського губземвідділу й
переданий на розгляд та затвердження на зборах членів комуни [21]. Новий
статут комуни був затверджений губземвідділом 16 травня 1922 р. У ньому
зазначалося, що комуна - це добровільна спілка трудящих з “метою створення
сільськогосподарських виробничих відносин на соціалістичних началах”.
Було дещо змінено формулювання мети комуни, яка мала “заботиться о
нравственном, умственном и политическом усовершенствовании своих
членов, организуя совместную общинную жизнь их на началах братской
солидарности и взаимопомощи и предоставляя им возможность развивать
свой ум, воспитывать братское самосознание и приобретать полезные для
жизни знания путем бесед, чтений книг, устройства курсов, рефератов,
лекций, спектаклей и проч.”. Статут визначав, що усі кошти та матеріальні
ресурси можуть бути використані комуною на покращення та розширення
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господарства, добробуту її членів та виконання державних повинностей.
Водночас зазначалося, що  комуна не звільняється від жодного з державних
податків та повинностей і “в первую очередь служит примером окружающему
населению”. Статутом були визначені умови припинення членства в комуні
та діяльності комуни в цілому [22].

Поступкою з боку влади стало звільнення 4 листопада 1922 р.
Чернігівською губернською економічною нарадою племінного господарства
комуни від продрозверстки [23].

Прибічники комуни намагалися допомогти їй у збереженні засадведення
господарства. А були вони не лише на місцях, але й у вищих органах влади
республіки. Так, інструктор Наркомзему В.Ф. Семенов, який прибув до
Чернігова у грудні 1922 р., намагався вплинути на губвиконком та домогтися
скасування рішення останнього щодо стягнення з комуни продподатку. У
листі до керівництва комуни В. Ф. Семенов зазначив: “Будучи в губземотделе,
я стремился всячески защитить ваше Братство, но должен сказать, что у вас
очень много недоброжелателей и даже врагов. К вам предполагает выехать
комиссия … Комиссия постарается хорошенько с коммуной познакомиться
и на предмет признания ее коммуной или артелью … Находят, что у вас
ничего коммунального - вернее коммунистического - нет, что вы
антисоветски настроены и ищете своей только пользы и ничего не даете
государству и в лучшем случае, если вы будете продолжать прежнюю жизнь
(т. е. в прежних формах), то вам будет объявлен бойкот и прекратится всякая
поддержка со стороны государства. Обвиняют вас и в том, что в коммуне
существует негласный “Совет старшин”, что в школах преподается Закон
Божий…”. Далі він пропонує “почаще писать о себе в губзем[отдел], сообщая
обо всем … Сократите до минимума наемный труд и постарайтесь разрядить
еще не выявленную оппозицию” та просить “письмо это … по прочтении
… уничтожить” [24]. Відзначимо той факт, що органи ДПУ вже спостерігали
за діяльністю комуни, листування контролювалося, і копії листів В.Ф.
Семенова відклалися серед документів Новгород-Сіверського окружного
партійного комітету.

На початку 1923 р. на території Чернігівської губернії загалом
налічувалося лише 38 колективних господарств (комун, артілей тощо),
найбільша кількість яких припадала на Новгород-Сіверський повіт [25].
Комуна “Хрестовоздвиженське трудове братство” тоді складалася з 212
родин, в яких налічувалося 315 працездатних осіб і 650 “едоков”. В їхньому
користуванні перебувало 1 401,5 дес. землі, у т. ч. 1 005 дес. орної землі, 17 -
городньої,  130 - вигону, 128 - лугової, 75,5 дес. - під садами та розсадниками
тощо. Худоби налічувалося: волів - 36, лошаків - 36, маток племінних - 22,
жеребців - 2, молодняку - 12, бугаїв - 2, корів - 78, бичків і телят молодняку -
61, овець - 55, свиней - 127 (значна частина яких була племінних). Не
зменшилась кількість реманенту та машин. Продовжували в комуні займатися
й бджільництвом [26].

4 січня 1923 р. уповноважений комуни І. С. Овсєєнко звернувся до
колегії Наркомзему з проханням підтримати клопотання до ВУЦВК та
Української Економічної Наради про зняття з комуни продподатку, який
становив половину врожаю, через те, що “пострадают ценные племенные
рассадники и семенное хозяйство государственного значения”. Приверталась
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увага й до “пристрастного” ставлення до комуни місцевих органів влади -
Шосткинських повітових комітетів партії, виконавчого та продовольчого
комітетів, що не могло не позначитися й на ставленні до комуни в
губернських органах влади [27].

А поки життя тривало й члени комуни сподівалися на краще. 4 квітня
1923 р. до Новгород-Сіверського окружного земельного управління
керівництво комуни надало план діяльності на 1923 р. Значно зменшилася
кількість членів комуни. Якщо на початок року їх налічувалося 965 осіб, то
на початок квітня - лише 558 осіб, 224 з яких - діти. Кількість реманенту не
змінилась, а кількість робочої та племінної худоби навіть дещо збільшилась
[28]. Як і раніше, члени комуни планували займатися садівництвом,
городництвом, бджільництвом. Млин продовжував обслуговувати як
потреби самої комуни, так і населення навколишніх сіл [29].

Та влада, намагаючись якнайшвидше перевести сільське господарство
на засади колективної обробки землі, почала активніше боротися з комуною.
У жовтні 1923 р. комуні було запропоновано перереєструвати статут і змінити
статус на артіль. За окремими пунктами цього статуту виникла суперечка
між керівництвом комуни та окружним земельним управлінням. Так,
керівництво погодилося змінити свою назву з комуни на артіль, але вважало,
що за колективом, “имеющим за собой 34-летнее существование, должно
быть сохранено его название “Воздвиженское Трудовое Братство” после слов
“Сельскохозяйственная артель” [30]. Представники ж Новгород-Сіверського
окрземуправління вважали, що якщо “Братству дорого завещание бывшего
крупного помещика и заводчика Н. Н. Неплюева, то им предоставляется
полное право и возможность хранить заветы религиозного фанатизма в
тайнике своей души” [31].

Крім того, після оцінки наявного майна, вступний внесок для нових
членів самою артіллю був встановлений у розмірі 50 крб золотом. Але комісія
визнала цю суму завеликою й зменшила її до 2 крб. [32]. Навіть бажання
комуни звітувати за календарний рік, тобто з 1 по 1 січня, а не з 1 по 1
жовтня, представниками комісії було розцінене як небажання комуни
“считаться ни с какими новшествами и метят дальше не подчиняться
распоряжениям советских органов, а в социалистической республике хотят
существовать определенной сепаратной своей республикой” [33].

Рішенням реєстраційної комісії від 7 грудня 1923 р. з членів артілі були
виключені Біркіни Наталія та Ольга Львівни - “как дочери тайного советника
и члена Правительствующего Сената”, Секундова Олександра Андріївна -
“как жена священника” та Уманець Марія Миколаївна й Неплюєва Ольга
Миколаївна - “как бывшие крупные помещики” [34].

Незважаючи на аргументи представників артілі, новий статут
губземкомісією був затверджений зі змінами окрземкомісії. Єдиною
поступкою став дозвіл артілі встановлювати звітний рік з 1 січня [35].

Та навіть погодившись на умови існування, запропоновані органами
влади, артіль не довго проіснувала в новому статусі. Вже наприкінці 1924 р.
за реорганізацію (фактично - руйнацію) артілі взялися представники органів
ДПУ та КП(б)У. Так, 2 листопада 1924 р. були проведені загальні збори членів
артілі, на яких головував начальник Новгород-Сіверського окрвідділу ДПУ,
присутніми були уповноважений Новгород-Сіверського окрвідділу ДПУ та
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член окружкому партії. За результатом доповіді начальника окрвідділу ДПУ
про стан артілі було подано дві резолюції (ймовірно, органів влади та самої
артілі), з яких одна була прийнята 79 голосами (8 - проти, 20 - утримались)
з 163 членів артілі: “Мы, члены сельскохозяйственной артели х.
Воздвиженска, собравшись 2 ноября и выслушав информационный доклад
начальника окружного отделения ГПУ, заявляем, что действительно в
прошедшей нашей артелью много было преступлений со стороны наших
главарей, за что они должны ответить как перед артелью, так и перед
властью, с своей стороны артели решительно нечего говорить, что с этого
времени она в своей работе будет всецело стоять на платформе советского
строительства, все стороны в своих действиях строго согласуя с указаниями
руководящих органов и вообще весь уклад жизни согласовать с уставом,
выработанным соввластью” [36].

Але цього виявилось замало. Вже 4 листопада відбулися нові загальні
збори членів артілі не лише за участі начальника окрвідділу ДПУ, але й голови
Ямпільського райвиконкому. На зборах було вирішено вимагати від
керівництва артілі передачі представникам влади хреста з діамантами
(емблеми братства) та коштовностей Неплюєвих і братства. Крім того, було
вирішено провести дострокові перевибори Ради артілі й передати частину
меблів з квартир сестер Неплюєвих на потребу артілі та клубу при ній. Окремо
було вирішено заарештувати окремих членів артілі (прізвища та їхні посади в
протоколі не вказані) [37].

7 листопада 1924 р. за рекомендаціями членів окрпарткому, начальника
та уповноваженого окрвідділу ДПУ членами артілі була подана колективна
заява про вступ до ЛКСМ.

Так закінчилась спроба членів Воздвиженського трудового братства
пристосуватися до реалій часу й існувати в країні безвірників. Вже у січні
1925 р. артіль була перейменована на честь Жовтневої революції…

У подальшому більшість братчиків було оголошено куркулями й
репресовано, а на території братства заснували колонію для особливо
небезпечних злочинців. Деякі з вихованців братства, проте, стали відомими
вченими або митцями. Серед них селекціонер Черненко Семен Федорович
(1877 - 1974) - автор 45 сортів яблунь і груш, Герой Соціалістичної праці,
кавалер ордена Леніна, композитор Сениця Павло Іванович (1879 - 1960),
художник-графік Фурсей Микола Андрійович (1897 - 1942), історик
Федоренко Павло Костянтинович (1880 - 1962),  Четвериков Сергій (1867 -
1947) - священик Трудового братства, копелан Російського християнського
руху в західній Європі, богослов, духовний письменник, український вчений,
ґрунтознавець Костюченко Петро Андрійович (1901 - 1943).
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Из истории коммуны “Крестовоздвиженское трудовое братство” (1919 - 1924 гг.)
В статье освещена история коммуны “Крестовоздвиженское трудовое братство”

Глуховского уезда Черниговской губернии в 1919 - 1924 гг.
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From the history of the Commune “The Working Brotherhood of the Erect of the Cross”

(1919-1924)
The history of the Commune “The Working Brotherhood of the Erect of the Cross” in the

1919 - 1924 is covered at the article.
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